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BRUKSANVISNING

Allmän information 
BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande plantor med ytterligare kväve från atmosfären och underlätta tillväxten.

BlueN innehåller den exklusiva stammen av Methylobacterium symbioticum SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess förmåga att fixera atmosfäriskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar 
bakterierna som finns i BlueN snabbt växterna och förökar sig.

Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att maximera grödans tillväxt och avkastningspotential. 

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING 
Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.

OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.

pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/uppslamningen måste vara under 2 ppm.

Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätmedel, gödningsmedel eller växtskyddsmedel som innehåller klor.

BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt tillverkarens rekommendationer.

REGNFASTHET 
BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen. 

TANKBLANDNINGAR 
BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätmedel. 

För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team. 

Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

DOSERING OCH BEHANLDINGSTIDPUNKT
BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som 
har dödat mikroorganismerna). 

Grödor* Dosering (g/ha) Behandlingstidpunkt** Vattenmängd l/ha
Höst- och vårsäd 
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Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) och början av blomningen (BBCH 61) 100-250

Höstraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 16-18) och på våren från rosettstadium 
(BBCH 30) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)

100-250

Vårraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)
Potatis Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Solros, majs, sojabönor och baljväxter Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61) 100-250
Alfalfa och vallar Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 21) och flaggbladstadium (BBCH 39) 100-250
Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, broccoli, blomkål, romanesco, 
sallatscikoria, vit sparris, grön sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, 
melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.

Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61)
100-400

Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och tomater Behandla mellan första sidoskott stadium (BBCH 21) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd

500
Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) och början av blomningen (BBCH 61) 500-2000

Vinrankor Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 51) och början av blomningen (BBCH 61) 500-2000

* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning. 
** BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för gödselmedeln, om tillämpligt.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING
Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten och börja omröra.
Tillsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all 
sprututrustning noggrant med vatten omedelbart efter användning. 

Säkerhetsrekommendationer 
För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp 
spill. P280: Använd skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.

Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningsskydd, andningsskydd för engångsbruk eller filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten. 

Lagringsförhållanden:
Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt. 

Lagringsstabilitet: Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

TOMMA BEHÅLLARE 
Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

VARNING
All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden. 
Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:
Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens 
kontroll. Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bör under inga omständigheter 
hållas ansvarig för indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.

GENEREL INFORMATION
BlueN er en biostimulant som tilbyder en alternativ kvælstof kilde som kan forsyne aktivt voksende planter med yderlige nitrogen fra atmosfæren. BlueN bidrager derigennem til at optimere planternes vækst- og udbyttepotentiale.

BlueN indeholder Methylobacterium symbioticum SB23, en kvælstoffikserende bakterie kendetegnet ved dens evne til at fiksere atmosfærisk kvælstof og omdanne det til kvælstof, der kan optages og udnyttes af planten. Efter udsprøjtning koloniserer bakterierne i BlueN 
hurtigt planten og formerer sig derefter gennem hele plantens livscyklus.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Førstehjælp: Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

BRUGSANVISNING
Anvend BlueN om morgenen for at lette bakteriernes indtrængning i planten og ved temperaturer mellem 10 og 30°C. Anvendes når afgrøden er i aktiv vækst. 

Må ikke anvendes i afgrøder der er stressede som følge af f.eks. frost, vandmangel eller vandlidende jord. 

pH i blandingen: Produktet må ikke tilsættes til en sprøjtevæske med en pH-værdi på mindre end 5 eller højere end 8. 

Vær også opmærksom på at evt. klorindhold i vandet/opslæmningen skal være mindre end 2 ppm og der må derfor ikke anvendes vand der er behandlet med klor.

Regnfasthed: BlueN er regnfast efter 1 time. Skulle det regne før 1 time efter behandling gentages behandlingen. 

Tankblanding
BlueN er testet i blanding med forskellige plantebeskyttelsesmidler og gødning. Kontakt den tekniske afdeling hos Corteva Agriscience for mere information om blandbarhed. Anvend blandingen senest 6 timer efter tilberedning.

Doserings- og anvendelsesvejledning
BlueN er et produkt der optages gennem bladene. Generelt anbefales det at anvende BlueN når mindst 50 % af bladbiomassen er udviklet. Gentag behandling med BlueN i tilfælde af manglende kolonisering af planten (f.eks. ved frost kort tid efter udbringning eller fejlblanding 
der har slået bakterien ihjel).

Afgrøder* Dosis (g/ha) Sprøjtetidspunkt** Vandmængde L/ha

Vintersæd & Vårsæd

333

Anvendes fra udviklingen af det 5. synlige sideskud (BBCH 25) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-250

Vinter & vårraps, vinter & vårrybs Anvendes ved 6-8-bladsstadiet i efteråret/forår (BBCH 16-18) og i foråret fra begyndende strækning af 
hovedskud (BBCH 30) og indtil blomstring er afsluttet (BBCH 69).

100-250

Kartofler Anvendes fra begyndende rækkelukning (BBCH 30) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Solsikke, majs, sojabønner, hestebønner, ærter og bælgfrugter. Anvendes fra 4. blad udfoldet og til begyndende blomstring (BBCH 14-61). 100-250

Lucerne, græs (slet- & afgræsning) Anvendes fra BBCH 21-39. 100-250

Mangold, hvidløg, artiskok, selleri, broccoli, løg, forårsløg, kål, blomkål, escarole, asparges, spinat, fennikel, 
salat, melon, porre, radise, rødbede, have-kål, vandmelon, kommen og gulerod. Anvendes fra udviklingen af det 4. blad (BBCH 14) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Jordbær, blåbær, hindbær, 
brombær, ribs og tranebær.

Anvendes fra udviklingen af det 5. egentlige blad, bladpar eller bladkrans udfoldet (BBCH 15) og til begyndende 
blomstring (BBCH 61).

100-400

Aubergine, zucchini, agurker, peberfrugt, peber til paprika og tomater. Anvend fra udviklingen af det 1. synlige sideskud (BBCH 21) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Nøddetræer, stenfrugttræer og kernefrugttræer.
500

Anvend mellem begyndelsen af   skudvækst (BBCH 31) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 500-2000

Druer Anvend mellem knoppestadiet (BBCH 51) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 500-2000

* For andre afgrøder eller/og mere information, kontakt Corteva Agriscience’s tekniske afdeling. 
** BBCH-angivelserne er skønnede og kan variere afhængigt af jord- og vejrforhold og landbrugspraksis

Tilberedning af sprøjtevæsken og rengøring af sprøjteudstyr
Sørg for at sprøjten er ren, kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Fyld sprøjtebeholderen halvt med rent vand og start omrøring.
Tilsæt den krævede mængde BlueN til sprøjtetanken, hvorefter den resterende vandmængde påfyldes. Fortsæt med omrøring under hele udsprøjtningen. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten i lange perioder (f.eks. natten over). Vask alt sprøjteudstyr grundigt med vand 
umiddelbart efter brug. 

BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P261: Undgå indånding af pulver. P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P264: Vask hænder grundigt efter brug. P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P391: Udslip opsamles. 
P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesmaske

Indeholder mikroorganismer. Kan forårsage allergiske reaktioner. Mikroorganismer kan fremkalde sensibilisering. Brug af åndedrætsværn, engangsåndedrætsværn eller filtermaske, mindst N99 (EN 149 FFP3) eller tilsvarende, anbefales ved håndtering af produktet eller 
udbringning af produktet.

Opbevaring
Opbevares i den lukkede originale beholder. Opbevar produktet ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet for temperaturer under 4 °C eller over 35 °C.” Hold emballagen tæt lukket. Efter åbning bør produktet bruges med det samme.

Holdbarhed
Produktet er holdbart 2 år fra fremstillingsdatoen.

Tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles 
inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar
Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, 
herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.
Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

KÄYTTÖOHJEET

Yleisiä tietoja 
BlueN on biostimulantti, joka tarjoaa kasville vaihtoehtoisen typen lähteen. BlueN’n avulla aktiivisesti kasvavat kasvit voivat saada lisätyppeä 
ilmakehästä ja edistää niiden kasvua.

BlueN sisältää ainutlaatuisen Methylobacterium symbioticum SB23 -kannan, typpeä sitovan bakteerin, jolle on tunnusomaista sen kyky sitoa 
ilmakehän typpeä ja muuttaa se typen lähteeksi, jota kasvit voivat hyödyntää. Ruiskutuksen jälkeen BlueN: ssä olevat bakteerit valtaavat nopeasti 
kasvin ja lisääntyvät kasvissa. 

Teknologia tarjoaa tehokkaan, integroidun ravinteiden oton n pelto-olosuhteissa, mukautuen kasvien kasvutarpeisiin ja auttamalla maksimoimaan 
kasvuston kasvun ja satopotentiaalin.

KÄSITTELYOLOSUHTEET 
Levitä BlueN aamulla, jolloin suurin osa ilmaraoista (lehtihuokosista) on auki, bakteerien tunkeutumisen helpottamiseksi kasveihin. Levitys 
suositellaan tehtäväksi, kun lämpötila on 10 - 30°C. Levitys tehdään, kun kasvu on voimakasta.

Huom.: Älä käsittele stressistä kärsiviä kasvustoja. Kylmyys, kuivuus, märkyys, tuhoeläimet, hivenaineiden puutos, taudit yms. aiheuttavat stressiä. 

Seoksen pH: Älä sekoita tuotetta seokseen, jonka pH alittaa 5 tai ylittää 8. Huomioi, että seoksen klooripitoisuus ei saa olla yli 2 ppm.

Ei suositella käytettäväksi yhdessä kloorattujen tuotteiden tai veden (> 2 ppm Cl-) kanssa, eikä myöskään klooria sisältävien pinta-aktiivisten 
aineiden, lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden lisäämistä.

BlueN voidaan levittää traktoriruiskulla, jos se on hyvässä toimintakunnossa ja on kalibroitu valmistajan suositusten mukaisesti.

SATEEN KESTÄVYYS
BlueN on sateen kestävä tunnin kuluessa levityksestä. Jos käsittelyn aikana tai heti sen jälkeen sataa, on käsittely uusittava.

TANKKISEOKSET
BlueN on kokeiltu seoksissa erilaisten kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja lisäaineiden kanssa. Lisätietoja yhteensopivista tankkiseoskumppaneista 
saat ottamalla yhteyttä Corteva Agrisciencen tekniseen tiimiin.

Käytä seos viimeistään 6 tunnin kuluttua sekoituksen jälkeen.

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA -AJAT
BlueN on tarkoitettu lehtien käsittelyyn. Katso käyttöajat alla. Käsittele kasvusto, kun sen lehdet peittävät vähintään 50 % maan pinnasta. BlueN 
käsittely voidaan toistaa, jos siirtyminen kasviin epäonnistuu hallan tai sekoitusvirheen vuoksi (olosuhde, joka on tappanut mikro-organismin).

Viljelykasvit* Annostelu 
(g/ha) Käyttöajankohta** Vesimäärä 

(l/ha)

Syys- ja kevätviljat

333

Käsittele pensomisen keskivaiheesta (BBCH 25) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-250

Kevät- ja syysrapsi/-rypsi.

Käsittely 6-8 lehtiasteella (BBCH 16-18) 
syksyllä ja keväällä ruusukevaiheen alusta 

(BBCH 30) kukinnan päättymiseen asti 
(BBCH69)

100-250

Peruna Käsittele rivien sulkeutumisvaiheesta (BBCH 
30) kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-400

Auringonkukka, maissi, soija ja palkokasvit Käsittele 4-lehtivaiheesta kukinnan alkuun 
(BBCH 14-61)

100-250

Sinimailanen, nurmet ja , laitumet Käsittele pensomisen alusta (BBCH 21) 
lippulehtivaiheen (BBCH 39) välisenä aikana. 

100-250

Mangoldi, valkosipuli, artisokka, selleri, parsakaali, sipuli, vihreä 
sipuli, kaali, kukkakaali, endiivi, valkoinen parsa, vihreä parsa, 
pinaatti, herne, härkäpapu, sokerijuurikas, fenkoli, salaatti, meloni, 
purjo, retiisi, Romanesco, vesimeloni, kumina ja porkkana.

Käsittele 4-lehtivaiheesta (BBCH 14) kukinnan 
alkuun (BBCH 61)

100-400

Mansikka, mustikat, vadelmat, karhunvatukat, herukat, karpalot Käsittele 5-lehtivaiheesta (BBCH 15) kukinnan 
alkuun (BBCH 61)

100-400

Munakoiso, kesäkurpitsa, kurkku, paprika, paprikapippuri ja 
tomaatti

Käsittele 1. sivuversovaiheesta (BBCH 21) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-400

Pähkinäpuut, kivelliset hedelmäpuut ja omenan sukuiset puut.
500

Käsittele sivuversovaiheen alusta (BBCH 31) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

500-2000

Rypäleet Käsittele kukinnon muodostumisvaiheesta 
(BBCH 51) kukinnan alkuun (BBCH 61)

500-2000

* Muita viljelykasveja ja/tai lisätietoja varten, ota yhteys Cortevan tekniseen tukeen. 
** BBCH-tiedot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ilmasto-olosuhteiden ja viljelykäytäntöjen mukaan. Suositeltavaa on, että levitys tehdään tarvittaessa juuri ennen tai 

jälkeen pintalannoituksen.

SÄILIÖN PUHDISTUS
Tuotteen ruiskutuskauden jälkeen koko laitteisto (säiliö, puomisto, nestepiirit, suuttimet jne.) huuhdellaan puhtaalla vedellä. Ruiskun huuhtelu, 
levitys tai jäännösnesteen poistaminen säiliöstä on tehtävä voimassa olevien säännösten mukaan.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

P102 Pidä poissa lasten ulottuvilta. P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P262: Varo kemikaalin joutumista 
silmiin, iholle tai vaatteisiin. P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P270: Käytön aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida. P391: 
Valumat on kerättävä. P280: Käytä Suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

Sisältää mikro-organismeja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Hengityksensuojaimen, kertakäyttöisen hengityssuojaimen tai suodatinmaskin, 
vähintään N99 (EN 149 FFP3) tai vastaavan, käyttöä suositellaan valmistetta käsiteltäessä tai tuotetta levitettäessä.

Varastointi:
Säilytä tuote ainoastaan alkuperäispakkauksessa huoneen lämmössä. Älä säilytä tuotetta alle 4ºC tai yli 35°C lämpötiloissa. Pidä pakkaus tiiviisti 
suljettuna. Pakkauksen avaamisen jälkeen tuote on käytettävä nopeasti. 

Varastointikestävyys: Tuote kestää 2 vuoden varastoinnin alkuperäispakkauksessa valmistuspäivämäärästä alkaen.

TYHJÄT PAKKAUKSET
Varmista, ettei tyhjiä pulloja käytetä uudelleen ja hävitä ne paikallisten ohjeiden mukaan.

VAROITUS
Tämän etiketin osittainenkin jäljentäminen on kielletty. 
Valmistaja tarjoaa tämän tuotteen seuraavilla sovituilla ehdoilla ja myyntitakuulla:
Tuotteen käyttöehdot on määritetty laajojen testien ja kokeiden jälkeen. On kuitenkin mahdotonta ottaa huomioon kaikkia muuttujia ja poistaa 
kaikkia sen käyttöön liittyviä riskejä. Loukkaantumiset tai vauriot voivat johtua olosuhteista, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa. Valmistaja takaa vain, 
että tämä tuote on pakkauksessa olevan koostumuksensa mukainen ja sen katsotaan sopivan kohtuullisesti mainittuihin tarkoituksiin, normaaleissa 
käyttöolosuhteissa. Valmistaja ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista tai erityisistä vaurioista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai 
käsittelystä. Poikkeukset tästä takuusta voivat olla voimassa vain, jos valmistajan valtuutettu laillinen edustaja on ne kirjallisesti hyväksynyt.

BRUKSANVISNING
Allmän information 
BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande plantor med ytterligare kväve från atmosfären och 
underlätta tillväxten.
BlueN innehåller den exklusiva stammen av Methylobacterium symbioticum SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess 
förmåga att fixera atmosfäriskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar bakterierna 
som finns i BlueN snabbt växterna och förökar sig.
Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att 
maximera grödans tillväxt och avkastningspotential

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING 
Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. 
Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.
OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, 
näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.
pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/
uppslamningen måste vara under 2 ppm.
Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätmedel, gödningsmedel 
eller växtskyddsmedel som innehåller klor.
BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt 
tillverkarens rekommendationer.

REGNFASTHET 
BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen. 

TANKBLANDNINGAR 
BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätmedel. 
För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team. 
Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

DOSERING OCH BEHANLDINGSTIDPUNKT
BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. 
Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som har dödat mikroorganismerna). 

Grödor* Dosering 
(g/ha) Behandlingstidpunkt** Vattenmängd 

l/ha

Höst- och vårsäd 
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Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) 
och början av blomningen (BBCH 61)

100-250

Höstraps och -rybs 
Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 

16-18) och på våren från rosettstadium (BBCH 30) 
fram till slutet av blomningen (BBCH 69)

100-250

Vårraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram 
till slutet av blomningen (BBCH 69)

Potatis Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) 
och början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Solros, majs, sojabönor och baljväxter Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och 
början av blomningen (BBCH 61)

100-250

Alfalfa och vallar Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 
21) och flaggbladstadium (BBCH 39)

100-250

Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, 
broccoli, blomkål, romanesco, sallatscikoria, vit sparris, grön 
sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, 
melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.

Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och 
början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och 
början av blomningen (BBCH 61) 

100-400

Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och 
tomater 

Behandla mellan första sidoskott stadium (BBCH 
21) och början av blomningen (BBCH 61) 

100-400

Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd
500

Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) 
och början av blomningen (BBCH 61)

500-2000

Vinrankor Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 
51) och början av blomningen (BBCH 61)

500-2000

* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning. 
** BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för 

gödselmedeln, om tillämpligt.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING
Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten 
och börja omröra.
Tillsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i 
sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all sprututrustning 
noggrant med vatten omedelbart efter användning. 
Säkerhetsrekommendationer 
För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: 
Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp spill. P280: Använd 
skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.
Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningsskydd, andningsskydd för engångsbruk eller 
filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten. 
Lagringsförhållanden:
Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. 
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt. 
Lagringsstabilitet: Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

TOMMA BEHÅLLARE 
Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

VARNING
All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden. 
Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:
Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler 
och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens kontroll. 
Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt 
lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bör under inga omständigheter hållas ansvarig för 
indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga 
om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.
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BRUKSANVISNING

Allmän information 
BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande plantor med ytterligare kväve från atmosfären och underlätta tillväxten.

BlueN innehåller den exklusiva stammen av Methylobacterium symbioticum SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess förmåga att fixera atmosfäriskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar 
bakterierna som finns i BlueN snabbt växterna och förökar sig.

Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att maximera grödans tillväxt och avkastningspotential. 

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING 
Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.

OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.

pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/uppslamningen måste vara under 2 ppm.

Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätmedel, gödningsmedel eller växtskyddsmedel som innehåller klor.

BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt tillverkarens rekommendationer.

REGNFASTHET 
BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen. 

TANKBLANDNINGAR 
BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätmedel. 

För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team. 

Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

DOSERING OCH BEHANLDINGSTIDPUNKT
BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som 
har dödat mikroorganismerna). 

Grödor* Dosering (g/ha) Behandlingstidpunkt** Vattenmängd l/ha
Höst- och vårsäd 
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Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) och början av blomningen (BBCH 61) 100-250

Höstraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 16-18) och på våren från rosettstadium 
(BBCH 30) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)

100-250

Vårraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)
Potatis Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Solros, majs, sojabönor och baljväxter Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61) 100-250
Alfalfa och vallar Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 21) och flaggbladstadium (BBCH 39) 100-250
Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, broccoli, blomkål, romanesco, 
sallatscikoria, vit sparris, grön sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, 
melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.

Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61)
100-400

Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och tomater Behandla mellan första sidoskott stadium (BBCH 21) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd

500
Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) och början av blomningen (BBCH 61) 500-2000

Vinrankor Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 51) och början av blomningen (BBCH 61) 500-2000

* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning. 
** BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för gödselmedeln, om tillämpligt.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING
Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten och börja omröra.
Tillsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all 
sprututrustning noggrant med vatten omedelbart efter användning. 

Säkerhetsrekommendationer 
För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp 
spill. P280: Använd skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.

Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningsskydd, andningsskydd för engångsbruk eller filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten. 

Lagringsförhållanden:
Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt. 

Lagringsstabilitet: Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

TOMMA BEHÅLLARE 
Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

VARNING
All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden. 
Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:
Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens 
kontroll. Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bör under inga omständigheter 
hållas ansvarig för indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.

GENEREL INFORMATION
BlueN er en biostimulant som tilbyder en alternativ kvælstof kilde som kan forsyne aktivt voksende planter med yderlige nitrogen fra atmosfæren. BlueN bidrager derigennem til at optimere planternes vækst- og udbyttepotentiale.

BlueN indeholder Methylobacterium symbioticum SB23, en kvælstoffikserende bakterie kendetegnet ved dens evne til at fiksere atmosfærisk kvælstof og omdanne det til kvælstof, der kan optages og udnyttes af planten. Efter udsprøjtning koloniserer bakterierne i BlueN 
hurtigt planten og formerer sig derefter gennem hele plantens livscyklus.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Førstehjælp: Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

BRUGSANVISNING
Anvend BlueN om morgenen for at lette bakteriernes indtrængning i planten og ved temperaturer mellem 10 og 30°C. Anvendes når afgrøden er i aktiv vækst. 

Må ikke anvendes i afgrøder der er stressede som følge af f.eks. frost, vandmangel eller vandlidende jord. 

pH i blandingen: Produktet må ikke tilsættes til en sprøjtevæske med en pH-værdi på mindre end 5 eller højere end 8. 

Vær også opmærksom på at evt. klorindhold i vandet/opslæmningen skal være mindre end 2 ppm og der må derfor ikke anvendes vand der er behandlet med klor.

Regnfasthed: BlueN er regnfast efter 1 time. Skulle det regne før 1 time efter behandling gentages behandlingen. 

Tankblanding
BlueN er testet i blanding med forskellige plantebeskyttelsesmidler og gødning. Kontakt den tekniske afdeling hos Corteva Agriscience for mere information om blandbarhed. Anvend blandingen senest 6 timer efter tilberedning.

Doserings- og anvendelsesvejledning
BlueN er et produkt der optages gennem bladene. Generelt anbefales det at anvende BlueN når mindst 50 % af bladbiomassen er udviklet. Gentag behandling med BlueN i tilfælde af manglende kolonisering af planten (f.eks. ved frost kort tid efter udbringning eller fejlblanding 
der har slået bakterien ihjel).

Afgrøder* Dosis (g/ha) Sprøjtetidspunkt** Vandmængde L/ha

Vintersæd & Vårsæd

333

Anvendes fra udviklingen af det 5. synlige sideskud (BBCH 25) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-250

Vinter & vårraps, vinter & vårrybs Anvendes ved 6-8-bladsstadiet i efteråret/forår (BBCH 16-18) og i foråret fra begyndende strækning af 
hovedskud (BBCH 30) og indtil blomstring er afsluttet (BBCH 69).

100-250

Kartofler Anvendes fra begyndende rækkelukning (BBCH 30) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Solsikke, majs, sojabønner, hestebønner, ærter og bælgfrugter. Anvendes fra 4. blad udfoldet og til begyndende blomstring (BBCH 14-61). 100-250

Lucerne, græs (slet- & afgræsning) Anvendes fra BBCH 21-39. 100-250

Mangold, hvidløg, artiskok, selleri, broccoli, løg, forårsløg, kål, blomkål, escarole, asparges, spinat, fennikel, 
salat, melon, porre, radise, rødbede, have-kål, vandmelon, kommen og gulerod. Anvendes fra udviklingen af det 4. blad (BBCH 14) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Jordbær, blåbær, hindbær, 
brombær, ribs og tranebær.

Anvendes fra udviklingen af det 5. egentlige blad, bladpar eller bladkrans udfoldet (BBCH 15) og til begyndende 
blomstring (BBCH 61).

100-400

Aubergine, zucchini, agurker, peberfrugt, peber til paprika og tomater. Anvend fra udviklingen af det 1. synlige sideskud (BBCH 21) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Nøddetræer, stenfrugttræer og kernefrugttræer.
500

Anvend mellem begyndelsen af skudvækst (BBCH 31) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 500-2000

Druer Anvend mellem knoppestadiet (BBCH 51) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 500-2000

* For andre afgrøder eller/og mere information, kontakt Corteva Agriscience’s tekniske afdeling. 
** BBCH-angivelserne er skønnede og kan variere afhængigt af jord- og vejrforhold og landbrugspraksis

Tilberedning af sprøjtevæsken og rengøring af sprøjteudstyr
Sørg for at sprøjten er ren, kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Fyld sprøjtebeholderen halvt med rent vand og start omrøring.
Tilsæt den krævede mængde BlueN til sprøjtetanken, hvorefter den resterende vandmængde påfyldes. Fortsæt med omrøring under hele udsprøjtningen. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten i lange perioder (f.eks. natten over). Vask alt sprøjteudstyr grundigt med vand 
umiddelbart efter brug. 

BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P261: Undgå indånding af pulver. P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P264: Vask hænder grundigt efter brug. P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P391: Udslip opsamles. 
P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesmaske

Indeholder mikroorganismer. Kan forårsage allergiske reaktioner. Mikroorganismer kan fremkalde sensibilisering. Brug af åndedrætsværn, engangsåndedrætsværn eller filtermaske, mindst N99 (EN 149 FFP3) eller tilsvarende, anbefales ved håndtering af produktet eller 
udbringning af produktet.

Opbevaring
Opbevares i den lukkede originale beholder. Opbevar produktet ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet for temperaturer under 4 °C eller over 35 °C.” Hold emballagen tæt lukket. Efter åbning bør produktet bruges med det samme.

Holdbarhed
Produktet er holdbart 2 år fra fremstillingsdatoen.

Tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles 
inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar
Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, 
herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.
Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

KÄYTTÖOHJEET

Yleisiä tietoja 
BlueN on biostimulantti, joka tarjoaa kasville vaihtoehtoisen typen lähteen. BlueN’n avulla aktiivisesti kasvavat kasvit voivat saada lisätyppeä 
ilmakehästä ja edistää niiden kasvua.

BlueN sisältää ainutlaatuisen Methylobacterium symbioticum SB23 -kannan, typpeä sitovan bakteerin, jolle on tunnusomaista sen kyky sitoa 
ilmakehän typpeä ja muuttaa se typen lähteeksi, jota kasvit voivat hyödyntää. Ruiskutuksen jälkeen BlueN: ssä olevat bakteerit valtaavat nopeasti 
kasvin ja lisääntyvät kasvissa. 

Teknologia tarjoaa tehokkaan, integroidun ravinteiden oton n pelto-olosuhteissa, mukautuen kasvien kasvutarpeisiin ja auttamalla maksimoimaan 
kasvuston kasvun ja satopotentiaalin.

KÄSITTELYOLOSUHTEET 
Levitä BlueN aamulla, jolloin suurin osa ilmaraoista (lehtihuokosista) on auki, bakteerien tunkeutumisen helpottamiseksi kasveihin. Levitys 
suositellaan tehtäväksi, kun lämpötila on 10 - 30°C. Levitys tehdään, kun kasvu on voimakasta.

Huom.: Älä käsittele stressistä kärsiviä kasvustoja. Kylmyys, kuivuus, märkyys, tuhoeläimet, hivenaineiden puutos, taudit yms. aiheuttavat stressiä. 

Seoksen pH: Älä sekoita tuotetta seokseen, jonka pH alittaa 5 tai ylittää 8. Huomioi, että seoksen klooripitoisuus ei saa olla yli 2 ppm.

Ei suositella käytettäväksi yhdessä kloorattujen tuotteiden tai veden (> 2 ppm Cl-) kanssa, eikä myöskään klooria sisältävien pinta-aktiivisten 
aineiden, lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden lisäämistä.

BlueN voidaan levittää traktoriruiskulla, jos se on hyvässä toimintakunnossa ja on kalibroitu valmistajan suositusten mukaisesti.

SATEEN KESTÄVYYS
BlueN on sateen kestävä tunnin kuluessa levityksestä. Jos käsittelyn aikana tai heti sen jälkeen sataa, on käsittely uusittava.

TANKKISEOKSET
BlueN on kokeiltu seoksissa erilaisten kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja lisäaineiden kanssa. Lisätietoja yhteensopivista tankkiseoskumppaneista 
saat ottamalla yhteyttä Corteva Agrisciencen tekniseen tiimiin.

Käytä seos viimeistään 6 tunnin kuluttua sekoituksen jälkeen.

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA -AJAT
BlueN on tarkoitettu lehtien käsittelyyn. Katso käyttöajat alla. Käsittele kasvusto, kun sen lehdet peittävät vähintään 50 % maan pinnasta. BlueN 
käsittely voidaan toistaa, jos siirtyminen kasviin epäonnistuu hallan tai sekoitusvirheen vuoksi (olosuhde, joka on tappanut mikro-organismin).

Viljelykasvit* Annostelu 
(g/ha) Käyttöajankohta** Vesimäärä 

(l/ha)

Syys- ja kevätviljat
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Käsittele pensomisen keskivaiheesta (BBCH 25) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-250

Kevät- ja syysrapsi/-rypsi.

Käsittely 6-8 lehtiasteella (BBCH 16-18) 
syksyllä ja keväällä ruusukevaiheen alusta 

(BBCH 30) kukinnan päättymiseen asti 
(BBCH69)

100-250

Peruna Käsittele rivien sulkeutumisvaiheesta (BBCH 
30) kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-400

Auringonkukka, maissi, soija ja palkokasvit Käsittele 4-lehtivaiheesta kukinnan alkuun 
(BBCH 14-61)

100-250

Sinimailanen, nurmet ja , laitumet Käsittele pensomisen alusta (BBCH 21) 
lippulehtivaiheen (BBCH 39) välisenä aikana. 

100-250

Mangoldi, valkosipuli, artisokka, selleri, parsakaali, sipuli, vihreä 
sipuli, kaali, kukkakaali, endiivi, valkoinen parsa, vihreä parsa, 
pinaatti, herne, härkäpapu, sokerijuurikas, fenkoli, salaatti, meloni, 
purjo, retiisi, Romanesco, vesimeloni, kumina ja porkkana.

Käsittele 4-lehtivaiheesta (BBCH 14) kukinnan 
alkuun (BBCH 61)

100-400

Mansikka, mustikat, vadelmat, karhunvatukat, herukat, karpalot Käsittele 5-lehtivaiheesta (BBCH 15) kukinnan 
alkuun (BBCH 61)

100-400

Munakoiso, kesäkurpitsa, kurkku, paprika, paprikapippuri ja 
tomaatti

Käsittele 1. sivuversovaiheesta (BBCH 21) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-400

Pähkinäpuut, kivelliset hedelmäpuut ja omenan sukuiset puut.
500

Käsittele sivuversovaiheen alusta (BBCH 31) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

500-2000

Rypäleet Käsittele kukinnon muodostumisvaiheesta 
(BBCH 51) kukinnan alkuun (BBCH 61)

500-2000

* Muita viljelykasveja ja/tai lisätietoja varten, ota yhteys Cortevan tekniseen tukeen. 
** BBCH-tiedot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ilmasto-olosuhteiden ja viljelykäytäntöjen mukaan. Suositeltavaa on, että levitys tehdään tarvittaessa juuri ennen tai

jälkeen pintalannoituksen.

SÄILIÖN PUHDISTUS
Tuotteen ruiskutuskauden jälkeen koko laitteisto (säiliö, puomisto, nestepiirit, suuttimet jne.) huuhdellaan puhtaalla vedellä. Ruiskun huuhtelu, 
levitys tai jäännösnesteen poistaminen säiliöstä on tehtävä voimassa olevien säännösten mukaan.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

P102 Pidä poissa lasten ulottuvilta. P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P262: Varo kemikaalin joutumista 
silmiin, iholle tai vaatteisiin. P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P270: Käytön aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida. P391: 
Valumat on kerättävä. P280: Käytä Suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

Sisältää mikro-organismeja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Hengityksensuojaimen, kertakäyttöisen hengityssuojaimen tai suodatinmaskin, 
vähintään N99 (EN 149 FFP3) tai vastaavan, käyttöä suositellaan valmistetta käsiteltäessä tai tuotetta levitettäessä.

Varastointi:
Säilytä tuote ainoastaan alkuperäispakkauksessa huoneen lämmössä. Älä säilytä tuotetta alle 4ºC tai yli 35°C lämpötiloissa. Pidä pakkaus tiiviisti 
suljettuna. Pakkauksen avaamisen jälkeen tuote on käytettävä nopeasti. 

Varastointikestävyys: Tuote kestää 2 vuoden varastoinnin alkuperäispakkauksessa valmistuspäivämäärästä alkaen.

TYHJÄT PAKKAUKSET
Varmista, ettei tyhjiä pulloja käytetä uudelleen ja hävitä ne paikallisten ohjeiden mukaan.

VAROITUS
Tämän etiketin osittainenkin jäljentäminen on kielletty. 
Valmistaja tarjoaa tämän tuotteen seuraavilla sovituilla ehdoilla ja myyntitakuulla:
Tuotteen käyttöehdot on määritetty laajojen testien ja kokeiden jälkeen. On kuitenkin mahdotonta ottaa huomioon kaikkia muuttujia ja poistaa 
kaikkia sen käyttöön liittyviä riskejä. Loukkaantumiset tai vauriot voivat johtua olosuhteista, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa. Valmistaja takaa vain, 
että tämä tuote on pakkauksessa olevan koostumuksensa mukainen ja sen katsotaan sopivan kohtuullisesti mainittuihin tarkoituksiin, normaaleissa 
käyttöolosuhteissa. Valmistaja ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista tai erityisistä vaurioista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai 
käsittelystä. Poikkeukset tästä takuusta voivat olla voimassa vain, jos valmistajan valtuutettu laillinen edustaja on ne kirjallisesti hyväksynyt.

BRUKSANVISNING
Allmän information 
BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande plantor med ytterligare kväve från atmosfären och 
underlätta tillväxten.
BlueN innehåller den exklusiva stammen av Methylobacterium symbioticum SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess 
förmåga att fixera atmosfäriskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar bakterierna 
som finns i BlueN snabbt växterna och förökar sig.
Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att 
maximera grödans tillväxt och avkastningspotential

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING 
Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. 
Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.
OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, 
näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.
pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/
uppslamningen måste vara under 2 ppm.
Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätmedel, gödningsmedel 
eller växtskyddsmedel som innehåller klor.
BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt 
tillverkarens rekommendationer.

REGNFASTHET 
BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen. 

TANKBLANDNINGAR 
BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätmedel. 
För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team. 
Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

DOSERING OCH BEHANLDINGSTIDPUNKT
BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. 
Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som har dödat mikroorganismerna). 

Grödor* Dosering 
(g/ha) Behandlingstidpunkt** Vattenmängd 

l/ha

Höst- och vårsäd 

333

Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) 
och början av blomningen (BBCH 61)

100-250

Höstraps och -rybs 
Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 

16-18) och på våren från rosettstadium (BBCH 30)
fram till slutet av blomningen (BBCH 69)

100-250

Vårraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram 
till slutet av blomningen (BBCH 69)

Potatis Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) 
och början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Solros, majs, sojabönor och baljväxter Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och 
början av blomningen (BBCH 61)

100-250

Alfalfa och vallar Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 
21) och flaggbladstadium (BBCH 39)

100-250

Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, 
broccoli, blomkål, romanesco, sallatscikoria, vit sparris, grön 
sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, 
melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.

Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och 
början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och 
början av blomningen (BBCH 61) 

100-400

Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och 
tomater 

Behandla mellan första sidoskott stadium (BBCH 
21) och början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd
500

Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) 
och början av blomningen (BBCH 61)

500-2000

Vinrankor Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 
51) och början av blomningen (BBCH 61)

500-2000

* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning. 
** BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för

gödselmedeln, om tillämpligt.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING
Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten 
och börja omröra.
Tillsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i 
sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all sprututrustning 
noggrant med vatten omedelbart efter användning. 
Säkerhetsrekommendationer 
För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: 
Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp spill. P280: Använd 
skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.
Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningsskydd, andningsskydd för engångsbruk eller 
filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten. 
Lagringsförhållanden:
Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. 
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt. 
Lagringsstabilitet: Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

TOMMA BEHÅLLARE 
Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

VARNING
All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden. 
Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:
Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler 
och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens kontroll. 
Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt 
lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bör under inga omständigheter hållas ansvarig för 
indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga 
om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.
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BRUKSANVISNING

Allmän information 
BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande plantor med ytterligare kväve från atmosfären och underlätta tillväxten.

BlueN innehåller den exklusiva stammen av Methylobacterium symbioticum SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess förmåga att fixera atmosfäriskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar 
bakterierna som finns i BlueN snabbt växterna och förökar sig.

Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att maximera grödans tillväxt och avkastningspotential. 

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING 
Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.

OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.

pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/uppslamningen måste vara under 2 ppm.

Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätmedel, gödningsmedel eller växtskyddsmedel som innehåller klor.

BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt tillverkarens rekommendationer.

REGNFASTHET 
BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen. 

TANKBLANDNINGAR 
BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätmedel. 

För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team. 

Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

DOSERING OCH BEHANLDINGSTIDPUNKT
BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som 
har dödat mikroorganismerna). 

Grödor* Dosering (g/ha) Behandlingstidpunkt** Vattenmängd l/ha
Höst- och vårsäd 
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Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) och början av blomningen (BBCH 61) 100-250

Höstraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 16-18) och på våren från rosettstadium 
(BBCH 30) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)

100-250

Vårraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram till slutet av blomningen (BBCH 69)
Potatis Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Solros, majs, sojabönor och baljväxter Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61) 100-250
Alfalfa och vallar Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 21) och flaggbladstadium (BBCH 39) 100-250
Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, broccoli, blomkål, romanesco, 
sallatscikoria, vit sparris, grön sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, 
melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.

Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och början av blomningen (BBCH 61)
100-400

Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och tomater Behandla mellan första sidoskott stadium (BBCH 21) och början av blomningen (BBCH 61) 100-400
Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd

500
Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) och början av blomningen (BBCH 61) 500-2000

Vinrankor Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 51) och början av blomningen (BBCH 61) 500-2000

* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning. 
** BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för gödselmedeln, om tillämpligt.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING
Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten och börja omröra.
Tillsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all 
sprututrustning noggrant med vatten omedelbart efter användning. 

Säkerhetsrekommendationer 
För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp 
spill. P280: Använd skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.

Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningsskydd, andningsskydd för engångsbruk eller filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten. 

Lagringsförhållanden:
Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt. 

Lagringsstabilitet: Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

TOMMA BEHÅLLARE 
Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

VARNING
All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden. 
Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:
Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens 
kontroll. Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bör under inga omständigheter 
hållas ansvarig för indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.

GENEREL INFORMATION
BlueN er en biostimulant som tilbyder en alternativ kvælstof kilde som kan forsyne aktivt voksende planter med yderlige nitrogen fra atmosfæren. BlueN bidrager derigennem til at optimere planternes vækst- og udbyttepotentiale.

BlueN indeholder Methylobacterium symbioticum SB23, en kvælstoffikserende bakterie kendetegnet ved dens evne til at fiksere atmosfærisk kvælstof og omdanne det til kvælstof, der kan optages og udnyttes af planten. Efter udsprøjtning koloniserer bakterierne i BlueN 
hurtigt planten og formerer sig derefter gennem hele plantens livscyklus.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Førstehjælp: Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

BRUGSANVISNING
Anvend BlueN om morgenen for at lette bakteriernes indtrængning i planten og ved temperaturer mellem 10 og 30°C. Anvendes når afgrøden er i aktiv vækst. 

Må ikke anvendes i afgrøder der er stressede som følge af f.eks. frost, vandmangel eller vandlidende jord. 

pH i blandingen: Produktet må ikke tilsættes til en sprøjtevæske med en pH-værdi på mindre end 5 eller højere end 8. 

Vær også opmærksom på at evt. klorindhold i vandet/opslæmningen skal være mindre end 2 ppm og der må derfor ikke anvendes vand der er behandlet med klor.

Regnfasthed: BlueN er regnfast efter 1 time. Skulle det regne før 1 time efter behandling gentages behandlingen. 

Tankblanding
BlueN er testet i blanding med forskellige plantebeskyttelsesmidler og gødning. Kontakt den tekniske afdeling hos Corteva Agriscience for mere information om blandbarhed. Anvend blandingen senest 6 timer efter tilberedning.

Doserings- og anvendelsesvejledning
BlueN er et produkt der optages gennem bladene. Generelt anbefales det at anvende BlueN når mindst 50 % af bladbiomassen er udviklet. Gentag behandling med BlueN i tilfælde af manglende kolonisering af planten (f.eks. ved frost kort tid efter udbringning eller fejlblanding 
der har slået bakterien ihjel).

Afgrøder* Dosis (g/ha) Sprøjtetidspunkt** Vandmængde L/ha

Vintersæd & Vårsæd
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Anvendes fra udviklingen af det 5. synlige sideskud (BBCH 25) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-250

Vinter & vårraps, vinter & vårrybs Anvendes ved 6-8-bladsstadiet i efteråret/forår (BBCH 16-18) og i foråret fra begyndende strækning af 
hovedskud (BBCH 30) og indtil blomstring er afsluttet (BBCH 69).

100-250

Kartofler Anvendes fra begyndende rækkelukning (BBCH 30) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Solsikke, majs, sojabønner, hestebønner, ærter og bælgfrugter. Anvendes fra 4. blad udfoldet og til begyndende blomstring (BBCH 14-61). 100-250

Lucerne, græs (slet- & afgræsning) Anvendes fra BBCH 21-39. 100-250

Mangold, hvidløg, artiskok, selleri, broccoli, løg, forårsløg, kål, blomkål, escarole, asparges, spinat, fennikel, 
salat, melon, porre, radise, rødbede, have-kål, vandmelon, kommen og gulerod. Anvendes fra udviklingen af det 4. blad (BBCH 14) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Jordbær, blåbær, hindbær, 
brombær, ribs og tranebær.

Anvendes fra udviklingen af det 5. egentlige blad, bladpar eller bladkrans udfoldet (BBCH 15) og til begyndende 
blomstring (BBCH 61).

100-400

Aubergine, zucchini, agurker, peberfrugt, peber til paprika og tomater. Anvend fra udviklingen af det 1. synlige sideskud (BBCH 21) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 100-400

Nøddetræer, stenfrugttræer og kernefrugttræer.
500

Anvend mellem begyndelsen af   skudvækst (BBCH 31) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 500-2000

Druer Anvend mellem knoppestadiet (BBCH 51) og til begyndende blomstring (BBCH 61). 500-2000

* For andre afgrøder eller/og mere information, kontakt Corteva Agriscience’s tekniske afdeling. 
** BBCH-angivelserne er skønnede og kan variere afhængigt af jord- og vejrforhold og landbrugspraksis

Tilberedning af sprøjtevæsken og rengøring af sprøjteudstyr
Sørg for at sprøjten er ren, kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Fyld sprøjtebeholderen halvt med rent vand og start omrøring.
Tilsæt den krævede mængde BlueN til sprøjtetanken, hvorefter den resterende vandmængde påfyldes. Fortsæt med omrøring under hele udsprøjtningen. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten i lange perioder (f.eks. natten over). Vask alt sprøjteudstyr grundigt med vand 
umiddelbart efter brug. 

BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P261: Undgå indånding af pulver. P262: Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P264: Vask hænder grundigt efter brug. P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P391: Udslip opsamles. 
P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsesmaske

Indeholder mikroorganismer. Kan forårsage allergiske reaktioner. Mikroorganismer kan fremkalde sensibilisering. Brug af åndedrætsværn, engangsåndedrætsværn eller filtermaske, mindst N99 (EN 149 FFP3) eller tilsvarende, anbefales ved håndtering af produktet eller 
udbringning af produktet.

Opbevaring
Opbevares i den lukkede originale beholder. Opbevar produktet ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet for temperaturer under 4 °C eller over 35 °C.” Hold emballagen tæt lukket. Efter åbning bør produktet bruges med det samme.

Holdbarhed
Produktet er holdbart 2 år fra fremstillingsdatoen.

Tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles 
inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Producentansvar
Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, 
herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.
Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

KÄYTTÖOHJEET

Yleisiä tietoja 
BlueN on biostimulantti, joka tarjoaa kasville vaihtoehtoisen typen lähteen. BlueN’n avulla aktiivisesti kasvavat kasvit voivat saada lisätyppeä 
ilmakehästä ja edistää niiden kasvua.

BlueN sisältää ainutlaatuisen Methylobacterium symbioticum SB23 -kannan, typpeä sitovan bakteerin, jolle on tunnusomaista sen kyky sitoa 
ilmakehän typpeä ja muuttaa se typen lähteeksi, jota kasvit voivat hyödyntää. Ruiskutuksen jälkeen BlueN: ssä olevat bakteerit valtaavat nopeasti 
kasvin ja lisääntyvät kasvissa. 

Teknologia tarjoaa tehokkaan, integroidun ravinteiden oton n pelto-olosuhteissa, mukautuen kasvien kasvutarpeisiin ja auttamalla maksimoimaan 
kasvuston kasvun ja satopotentiaalin.

KÄSITTELYOLOSUHTEET 
Levitä BlueN aamulla, jolloin suurin osa ilmaraoista (lehtihuokosista) on auki, bakteerien tunkeutumisen helpottamiseksi kasveihin. Levitys 
suositellaan tehtäväksi, kun lämpötila on 10 - 30°C. Levitys tehdään, kun kasvu on voimakasta.

Huom.: Älä käsittele stressistä kärsiviä kasvustoja. Kylmyys, kuivuus, märkyys, tuhoeläimet, hivenaineiden puutos, taudit yms. aiheuttavat stressiä. 

Seoksen pH: Älä sekoita tuotetta seokseen, jonka pH alittaa 5 tai ylittää 8. Huomioi, että seoksen klooripitoisuus ei saa olla yli 2 ppm.

Ei suositella käytettäväksi yhdessä kloorattujen tuotteiden tai veden (> 2 ppm Cl-) kanssa, eikä myöskään klooria sisältävien pinta-aktiivisten 
aineiden, lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden lisäämistä.

BlueN voidaan levittää traktoriruiskulla, jos se on hyvässä toimintakunnossa ja on kalibroitu valmistajan suositusten mukaisesti.

SATEEN KESTÄVYYS
BlueN on sateen kestävä tunnin kuluessa levityksestä. Jos käsittelyn aikana tai heti sen jälkeen sataa, on käsittely uusittava.

TANKKISEOKSET
BlueN on kokeiltu seoksissa erilaisten kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja lisäaineiden kanssa. Lisätietoja yhteensopivista tankkiseoskumppaneista 
saat ottamalla yhteyttä Corteva Agrisciencen tekniseen tiimiin.

Käytä seos viimeistään 6 tunnin kuluttua sekoituksen jälkeen.

KÄYTTÖMÄÄRÄT JA -AJAT
BlueN on tarkoitettu lehtien käsittelyyn. Katso käyttöajat alla. Käsittele kasvusto, kun sen lehdet peittävät vähintään 50 % maan pinnasta. BlueN 
käsittely voidaan toistaa, jos siirtyminen kasviin epäonnistuu hallan tai sekoitusvirheen vuoksi (olosuhde, joka on tappanut mikro-organismin).

Viljelykasvit* Annostelu 
(g/ha) Käyttöajankohta** Vesimäärä 

(l/ha)

Syys- ja kevätviljat
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Käsittele pensomisen keskivaiheesta (BBCH 25) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-250

Kevät- ja syysrapsi/-rypsi.

Käsittely 6-8 lehtiasteella (BBCH 16-18) 
syksyllä ja keväällä ruusukevaiheen alusta 

(BBCH 30) kukinnan päättymiseen asti 
(BBCH69)

100-250

Peruna Käsittele rivien sulkeutumisvaiheesta (BBCH 
30) kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-400

Auringonkukka, maissi, soija ja palkokasvit Käsittele 4-lehtivaiheesta kukinnan alkuun 
(BBCH 14-61)

100-250

Sinimailanen, nurmet ja , laitumet Käsittele pensomisen alusta (BBCH 21) 
lippulehtivaiheen (BBCH 39) välisenä aikana. 

100-250

Mangoldi, valkosipuli, artisokka, selleri, parsakaali, sipuli, vihreä 
sipuli, kaali, kukkakaali, endiivi, valkoinen parsa, vihreä parsa, 
pinaatti, herne, härkäpapu, sokerijuurikas, fenkoli, salaatti, meloni, 
purjo, retiisi, Romanesco, vesimeloni, kumina ja porkkana.

Käsittele 4-lehtivaiheesta (BBCH 14) kukinnan 
alkuun (BBCH 61)

100-400

Mansikka, mustikat, vadelmat, karhunvatukat, herukat, karpalot Käsittele 5-lehtivaiheesta (BBCH 15) kukinnan 
alkuun (BBCH 61)

100-400

Munakoiso, kesäkurpitsa, kurkku, paprika, paprikapippuri ja 
tomaatti

Käsittele 1. sivuversovaiheesta (BBCH 21) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

100-400

Pähkinäpuut, kivelliset hedelmäpuut ja omenan sukuiset puut.
500

Käsittele sivuversovaiheen alusta (BBCH 31) 
kukinnan alkuun (BBCH 61)

500-2000

Rypäleet Käsittele kukinnon muodostumisvaiheesta 
(BBCH 51) kukinnan alkuun (BBCH 61)

500-2000

* Muita viljelykasveja ja/tai lisätietoja varten, ota yhteys Cortevan tekniseen tukeen. 
** BBCH-tiedot ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella ilmasto-olosuhteiden ja viljelykäytäntöjen mukaan. Suositeltavaa on, että levitys tehdään tarvittaessa juuri ennen tai 

jälkeen pintalannoituksen.

SÄILIÖN PUHDISTUS
Tuotteen ruiskutuskauden jälkeen koko laitteisto (säiliö, puomisto, nestepiirit, suuttimet jne.) huuhdellaan puhtaalla vedellä. Ruiskun huuhtelu, 
levitys tai jäännösnesteen poistaminen säiliöstä on tehtävä voimassa olevien säännösten mukaan.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

P102 Pidä poissa lasten ulottuvilta. P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P262: Varo kemikaalin joutumista 
silmiin, iholle tai vaatteisiin. P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P270: Käytön aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida. P391: 
Valumat on kerättävä. P280: Käytä Suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

Sisältää mikro-organismeja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Hengityksensuojaimen, kertakäyttöisen hengityssuojaimen tai suodatinmaskin, 
vähintään N99 (EN 149 FFP3) tai vastaavan, käyttöä suositellaan valmistetta käsiteltäessä tai tuotetta levitettäessä.

Varastointi:
Säilytä tuote ainoastaan alkuperäispakkauksessa huoneen lämmössä. Älä säilytä tuotetta alle 4ºC tai yli 35°C lämpötiloissa. Pidä pakkaus tiiviisti 
suljettuna. Pakkauksen avaamisen jälkeen tuote on käytettävä nopeasti. 

Varastointikestävyys: Tuote kestää 2 vuoden varastoinnin alkuperäispakkauksessa valmistuspäivämäärästä alkaen.

TYHJÄT PAKKAUKSET
Varmista, ettei tyhjiä pulloja käytetä uudelleen ja hävitä ne paikallisten ohjeiden mukaan.

VAROITUS
Tämän etiketin osittainenkin jäljentäminen on kielletty. 
Valmistaja tarjoaa tämän tuotteen seuraavilla sovituilla ehdoilla ja myyntitakuulla:
Tuotteen käyttöehdot on määritetty laajojen testien ja kokeiden jälkeen. On kuitenkin mahdotonta ottaa huomioon kaikkia muuttujia ja poistaa 
kaikkia sen käyttöön liittyviä riskejä. Loukkaantumiset tai vauriot voivat johtua olosuhteista, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa. Valmistaja takaa vain, 
että tämä tuote on pakkauksessa olevan koostumuksensa mukainen ja sen katsotaan sopivan kohtuullisesti mainittuihin tarkoituksiin, normaaleissa 
käyttöolosuhteissa. Valmistaja ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista tai erityisistä vaurioista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai 
käsittelystä. Poikkeukset tästä takuusta voivat olla voimassa vain, jos valmistajan valtuutettu laillinen edustaja on ne kirjallisesti hyväksynyt.

BRUKSANVISNING
Allmän information 
BlueN är en biostimulant som ger en alternativ kvävekälla som kan förse aktivt växande plantor med ytterligare kväve från atmosfären och 
underlätta tillväxten.
BlueN innehåller den exklusiva stammen av Methylobacterium symbioticum SB23, en kvävefixerande bakterie som kännetecknas av dess 
förmåga att fixera atmosfäriskt kväve och omvandla det till en kvävekälla som kan tas upp av växterna. Efter applicering koloniserar bakterierna 
som finns i BlueN snabbt växterna och förökar sig.
Tekniken ger en integrerad näringshanteringseffektivitet under fältförhållanden, anpassar sig till plantornas tillväxtbehov och hjälper till att 
maximera grödans tillväxt och avkastningspotential

FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING 
Applicera BlueN på morgonen, under tiden då högsta antalet av klyvöppningar är öppen, för att underlätta penetrering av bakterierna i växterna. 
Det rekommenderas att applicera vid temperaturer mellan 10 och 30 °C. Behandla under aktiv tillväxt.
OBS: Undvik att behandla när grödan är utsatt för stress. Stress kan orsakas av många faktorer, inklusive frost, torka, vattenmättad jord, 
näringsbrist, sjukdom och skadedjursangrepp.
pH i tankblandningen: Blanda inte produkten i en uppslamning med ett pH-värde under 5 eller mer än 8. Observera att klorhalten i vattnet/
uppslamningen måste vara under 2 ppm.
Applicering i kombination med klorerade produkter eller vatten (> 2 ppm Cl-) rekommenderas inte samt att tillsätta vätmedel, gödningsmedel 
eller växtskyddsmedel som innehåller klor.
BlueN kan appliceras genom traktormonterade hydrauliska sprutor (bomsprutor) förutsatt att de är i gott skick och har kalibrerats enligt 
tillverkarens rekommendationer.

REGNFASTHET 
BlueN är regnfast en timme efter behandlingen. Om det regnar tidigare, upprepa behandlingen. 

TANKBLANDNINGAR 
BlueN har testats i blandning med olika växtskyddsmedel, gödningsmedel och vätmedel. 
För information om den positiva kompatibilitetslistan, kontakta Corteva Agriscience tekniska team. 
Applicera blandningen inom högst 6 timmar efter beredningen.

DOSERING OCH BEHANLDINGSTIDPUNKT
BlueN är avsedd för applikation på bladen. Se tabellen nedan för behandlingstidpunkter. I allmänhet, applicera när minst 50% av marken är täckt av grödan. 
Applicering av BlueN kan upprepas vid koloniseringsfel på grund av frost eller tankblandningsfel (förhållanden som har dödat mikroorganismerna). 

Grödor* Dosering 
(g/ha) Behandlingstidpunkt** Vattenmängd 

l/ha

Höst- och vårsäd 

333

Behandla mellan mitten av bestockning (BBCH 25) 
och början av blomningen (BBCH 61)

100-250

Höstraps och -rybs 
Behandla vid 6-8 bladstadium på hösten (BBCH 

16-18) och på våren från rosettstadium (BBCH 30) 
fram till slutet av blomningen (BBCH 69)

100-250

Vårraps och -rybs Behandla vid 6-8 bladstadium (BBCH 16-18) fram 
till slutet av blomningen (BBCH 69)

Potatis Behandla mellan början av rådtäckning (BBCH 30) 
och början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Solros, majs, sojabönor och baljväxter Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och 
början av blomningen (BBCH 61)

100-250

Alfalfa och vallar Behandla mellan början av bestockningen (BBCH 
21) och flaggbladstadium (BBCH 39)

100-250

Mangold, vitlök, kronärtskocka, selleri, lök, grön lök, kål, 
broccoli, blomkål, romanesco, sallatscikoria, vit sparris, grön 
sparris, spenat, ärter, bondböna, sockerbetor, fänkål, sallat, 
melon, purjolök, rädisa, vattenmelon, kummin och morot.

Behandla mellan 4 bladstadium (BBCH 14) och 
början av blomningen (BBCH 61)

100-400

Jordgubbar, blåbär, hallon, björnbär, vinbär, tranbär Behandla mellan 5 bladstadium (BBCH 15) och 
början av blomningen (BBCH 61) 

100-400

Aubergine, zucchini, gurkor, chilipeppar, paprika och 
tomater 

Behandla mellan första sidoskott stadium (BBCH 
21) och början av blomningen (BBCH 61) 

100-400

Nötträd, stenfruktsträd och kärnfruktsträd
500

Behandla mellan början av planttillväxt (BBCH 31) 
och början av blomningen (BBCH 61)

500-2000

Vinrankor Behandla mellan början av knoppstadium (BBCH 
51) och början av blomningen (BBCH 61)

500-2000

* För andra grödor och/eller mer information, kontakta Cortevas tekniska supportavdelning. 
** BBCH-indikationerna är ungefärliga och kan variera beroende på klimatförhållanden och odlingsmetoder. Det rekommenderas att behandla nära appliceringstiden för 

gödselmedeln, om tillämpligt.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKAN OCH RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING
Se till att sprutan är ren och inställd för att ge en jämn applikation med rätt volym och en jämn fördelning. Fyll tanken till hälften med rent vatten 
och börja omröra.
Tillsätt önskad mängd BlueN. Fyll till önskad vattenmängd och fortsätt med att omröra under hela behandlingen. Lämna inte sprutvätskan i 
sprutan under långa perioder (till exempel över natten). Fyll endast i den mängd som krävs för omedelbar användning. Tvätta all sprututrustning 
noggrant med vatten omedelbart efter användning. 
Säkerhetsrekommendationer 
För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm. P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P264: 
Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P391: Samla upp spill. P280: Använd 
skyddshandskar, ögonskydd och ansiktsskydd.
Innehåller mikroorganismer. Kan orsaka sensibiliseringsreaktioner. Användning av andningsskydd, andningsskydd för engångsbruk eller 
filtermask, minst N99 (EN 149FFP3) eller motsvarande, rekommenderas vid hantering av preparatet eller applicering av produkten. 
Lagringsförhållanden:
Förvara produkten endast i originalförpackningen och i rumstemperatur. Får inte utsättas för temperaturer under 4 °C eller över 35 °C. 
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Efter att påsen har öppnats ska produkten användas snabbt. 
Lagringsstabilitet: Produkten är stabil i 2 år från tillverkningsdatumet i originalförpackningen.

TOMMA BEHÅLLARE 
Se till att den tomma flaskan inte kan återanvändas och kassera den enligt lokala bestämmelser.

VARNING
All fullständig eller partiell reproduktion av denna etikett är förbjuden. 
Tillverkaren erbjuder denna produkt under följande överenskomna villkor och försäljningsgaranti:
Användningsvillkoren för produkten har fastställts efter omfattande tester och försök. Det är emellertid omöjligt att ta hänsyn till alla variabler 
och eliminera alla risker i samband med användningen. Skador kan uppstå på grund av förhållanden som ligger utanför tillverkarens kontroll. 
Tillverkaren garanterar endast att denna produkt överensstämmer med dess sammansättning på förpackningen och att den anses vara rimligt 
lämplig för de ändamål som avses under normala användningsförhållanden. Tillverkaren bör under inga omständigheter hållas ansvarig för 
indirekta eller specifika skador till följd av användning eller hantering av produkten. Eventuella avvikelser från denna garanti kan endast vara giltiga 
om de utfärdas skriftligen av en auktoriserad juridisk representant för tillverkaren.

DK

SE

FI

25
0m

m
250mm

226 mm
23

6 
m

m

CM 500 SYM
SYMBORG

7mm
7m

m
7m

m
7mm

5747353BkltFront 2212

BLUE N

DENMARK, FINLAND, SWEDEN

250X250MM

3KG BOOKLET LABEL

CM 500 SYM

2

3rd Party SYMBORG

**THIRD PARTY / OTHER

1

N/A

06-DEC-2022

Package MID : 

Trade Name : 

Country : 

Size : 

Artwork Type : 

Specification : 

Standardisation Level :

COLOUR REFERENCES 
Number of Colours used:

Printer : 

Packing Location : 

Ticket No : 

Date : 

Proof Cycle No : 3

Last Updated by : PUBLI H

Black



Page 5

NETTOINDHOLD / NETTO INNEHÅLL / NETTOSISÄLTÖ: 3 KG

ÖKAR FOTOSYNTESEFFEKTIVITET, 
KVÄVETILLGÅNG OCH NÄRINGSUPPTAG.

Sammansättning:
Methylobacterium symbioticum SB23, 
3 x 107 CFU/g
Vätbart pulver

FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKORS 
HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, FÖLJ 
BRUKSANVISNINGEN 

Registreringsinnehavare:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spain 

Tillverkas av:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spain.

Importör:
Corteva Agriscience AB, 
Box 7199, SE-10388 Stockholm, 
www.corteva.se

Batchnummer: Se på förpackningen
Tillverkningsdatum: Se på förpackningen  
Utgångsdatum: Se på förpackningen 

SE

ØGER EFFEKTIVITET, OPTAGELSE OG 
TILGÆNGELIGHED AF NÆRINGSSTOFFER 

Indhold:
Methylobacterium symbioticum SB23, 
3 x 107 CFU/g.
Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP).

BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE 
AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG 
MILJØET I FARE.

Opbevares frostfrit.
Batch no: Se emballagen.
Fremstillingsdato: Se emballagen.
Mindst holdbar til: Se emballagen.

Produkt no.: LC25

Registreringsindehaver:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spanien.

Producent:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spanien.

Destributør: 
Corteva Agriscience Denmark A/S, 
Langebrogade 3H, 1411 København K, 
www.corteva.dk, Tlf. 45 28 08 00

Lokal repræsentant:
Corteva Agriscience Denmark A/S, 
Langebrogade 3H, 1411 København K, 
www.corteva.dk, Tlf. 45 28 08 00

™ Marques déposées de SYMBORG Business 
Development S.L.

™ Trademarks Corteva Agriscience and its affiliated 
companies

DK

PARANTAA RAVINTEIDEN TEHOA, 
HYÖDYNTÄMISTÄ JA SAATAVUUTTA.

Koostumus:
Methylobacterium symbioticum SB23, 3 x 
107 CFU/g
Veteen sekoitettava pulveri

HENKILÖIDEN JA YMPÄRISTÖN 
ALTISTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI, 
NOUDATA KÄYTTÖOHJEITA

Rekisteröinnin haltija:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spain 

Valmistaja:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spain.

Edustaja Suomessa:
Corteva Agriscience Finland OY, 
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. 
www.corteva.fi

Eränro: Katso pakkaus
Valmistuspäivämäärä: Katso pakkaus
Parasta ennen: Katso pakkaus

Vastavuoroisen tunnustamisen päätös 
nro.: 3602/04.00.08.03/2020

ÖKAR FOTOSYNTESEFFEKTIVITET, 
KVÄVETILLGÅNG OCH NÄRINGSUPPTAG.

Sammansättning:
Methylobacterium symbioticum SB23, 3 x 
107 CFU/g
Vätbart pulver

FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR 
MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖR MILJÖN, 
FÖLJ BRUKSANVISNINGEN 

Registreringsinnehavare:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spain 

Tillverkas av:
Symborg Business Development S.L. 
Avda. Jesús Martínez Cortado, 
51. P.I. Cabezo Cortado, 
30100, Murcia, Spain.

Importör:
Corteva Agriscience AB, 
Box 7199, SE-10388 Stockholm, 
www.corteva.se

Batchnummer: Se på förpackningen
Tillverkningsdatum: Se på förpackningen  
Utgångsdatum: Se på förpackningen

Beslut om ömsesidigt erkännande: 
3602/04.00.08.03/2020
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