
MAGnify POWER is een vloeibare bladmeststof in de vorm 
van een geconcentreerde suspensie (SC) van 
magnesiumhydroxide 

EG MESTSTOF 
Magnesiumhydroxide – Mg(OH)2: 50% w/w
Magnesiumoxide – MgO totaal: 34% MgO 

Soortelijk gewicht: 1,5 kg/l

10L
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ALGEMEEN
Magnesium (Mg) speelt een belangrijke rol bij de 
fotosynthese en ook bij suikertransport in de plant.  
Een tekort aan magnesium leidt tot een gele kleur 
van het blad. Het bladgedeelte tussen de nerven 
wordt geel. Die verkleuring is het eerst te zien in de 
oude bladeren. Magnesium zorgt o.a. voor suiker 
in het blad en bij aardappelen voor een hoger 
onderwater gewicht en hoger zetmeelgehalte. 

GEBRUIKSAANWIJZING
MAGnify POWER kan worden toegepast wanneer 
er magnesiumgebrek verschijnt in het gewas of 
te verwachten valt. Gewasbespuiting uitvoeren 
onder groeizame omstandigheden en op een vitaal 
gewas. 

MENGBAARHEID 
MAGnify POWER is mengbaar met een groot 
aantal gewasbeschermingsmiddelen. N iet mengen 
met extreem zure producten. Raadpleeg bij twijfel 
uw adviseur voor de actuele informatie. Lees altijd 
eerst goed het etiket van alle producten voordat 
uw producten gaat mengen. 

DOSERING 
2 l/ha in 200-400 ltr water

TOEPASSING 
• MAGnify POWER kan uitzakken, 

GOED SCHUDDEN voor gebruik 
• De spuitapparatuur moet goed schoon zijn voor 

gebruik. 
• Vul de tank halfvol met water en zet het roer-

mechanisme aan. 
• Voeg daarna de MAGnify POWER toe en vul 

daarna de tank af met de benodigde waterhoe-
veelheid. Pas daarna zonder onderbreking het 
middel toe op het gewas en houd de hele tijd 
het roermechanisme in werking. 

• Reinig de spuitapparatuur na gebruik grondig. 

OPSLAG 
S la het product op in een droge en goed geventi-
leerde ruimte met een temperatuur tussen 5-25°C. 
Niet opslaan in direct zonlicht. Houd verpakking 
goed gesloten en draai dop goed dicht na gebruik. 

V EILIGHEIDSMAATREGELEN 
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet 
inademen
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding 
vermijden
P281 De nodige persoonlijke beschermings-
uitrusting gebruiken
P304 NA INADEMING: breng slachtoff er naar 
frisse lucht

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
➔ onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Met veel water en zeep wassen
P402 Op een droge plaats bewaren
P410 Tegen zonlicht beschermen
P233 In goed gesloten verpakking bewaren
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaat-
selijke voorschriften
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar 
voor de menselijke gezondheid en 
het milieu te voorkomen.

DISCLAIMER
Holland Fyto levert producten van hoge kwaliteit 
die voldoen aan standaardeisen. Aangezien zij 
geen invloed kan uitoefenen op de opslag, toe-
passing, menging of gebruik van haar producten, 
staat zij niet in voor het bereiken van bepaal-
de resultaten en kan zij, noch uw leverancier, 
aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade 
voortvloeiend uit de opslag, vervoer of toepassing 
van het product.

kwaliteit beweegt ons!
C.V. Holland Fyto U.A., Revisieweg 3, 8304 BE Emmeloord Tel: +31 527 631 500, info@hollandfyto.nl, www.hollandfyto.nl
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