
BLADVOEDING
Vloeibare bladmeststof met een uniek 
humuszuur-ligninecomplex wat zorgt voor 
zeer sterke opname en transport door de plant 

Magnesium (MgO) 165 g/l
Stikstof (N)  50 g/l

MAGNOR

batchnr.: 
zie hals van de can10L
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GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCT
MAGNOR is een meststof met een 
formulering van magnesium en 
stikstof, gemengd met een uniek 
humuszuurcomplex. Humuszuur 
zorgt voor een versterkte opname 
en vergroot het transport van 
mineralen door de plant zodat een 
maximaal effect wordt bereikt. 
Magnesiumgebrek treedt vooral 
op in een koud en nat voorjaar of 
bij een hoog K-getal. Onder deze 
omstandigheden is magnesium 
slecht opneembaar voor de plant. 
MAGNOR wordt gebruikt als een 
magnesiummeststof voor bladbe-
spuiting. MAGNOR vorstvrij bewa-
ren in een droge, koele ruimte.

MENGEN
Tijdens het vullen van de tank en 
tijdens het spuiten het roermecha-
nisme van de spuitmachine in wer-
king houden. MAGNOR kan met de 
meeste gewasbeschermingsmid-
delen worden gemengd. Vraag 
vooraf advies bij uw leverancier.

DOSERING
1-2 1/ha in 200 liter water per ha. 
Bij ernstig magnesiumgebrek mag 
de dosering herhaald worden.

Aardappelen 
Vanaf een week na opkomst in 
combinatie met bespuitingen 
tegen Phytophthora.

Bloembollen 
Vanaf opkomst bij voldoende 
bladoppervlak 1-2 l/ha. Hoogste 
dosering bij grote kans op mag-
nesiumgebrek. Voor de bloei 2 á 3 
keer toedienen. Na de bloei herha-
len zolang er nog bladgroei is.

Graangewassen 
Begin uitstoeling tot tweede 
knoop voelbaar.1e toepassing als 
vlagblad aanwezig is. 2e toepas-
sing direct na de bloei (gedeelde 
dosering voor verbetering van 
opbrengst en kwaliteit).

Groenteteelt 
4-6 bladstadium.
Koolzaad: In de herfst voor de 

winterrust, in het voorjaar bij begin 
stengelstrekking.

Suikerbieten:  
4-6 bladstadium.

Overige teelten
 Afhankelijk van magnesiumge-
brek, zodra het bladoppervlak 
voldoende ontwikkeld is.

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor 
gebruik de gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen en voorzorgs-
maatregelen. De op dit etiket beschreven eigenschappen en toepassin-
gen van dit product, zijn gebaseerd op opgedane ervaringen bij gebruik 
volgens de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld 
volgens de laatste bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals onder meer 
opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, de 
evt. toepassing in tankmix met andere producten, etc. kunnen de werking 
en effecten van het product op het gewas beïnvloeden. Daarom staat 
Holland Fyto niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en wijst 
zij alle aansprakelijkheid af voor enige schade voortvloeiend uit opslag, 
vervoer of gebruik van het product. Als er nog geen ervaring is opgedaan 
met het product in bijv. een bepaald gewas of ras, voer dan eerst een 
proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid van het 
gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. Raadpleeg 
bij twijfel over een toepassing uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn 
onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voor-
waarden van kracht op al onze verkoopovereenkomsten, en worden op 
verzoek toegezonden.

kwaliteit beweegt ons!
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