
10L

PHOS PLUS

BLADVOEDING
Zorgvuldig samengestelde fosfaatbladmeststof  
verrijkt met zeewierextract. Ter bevordering van beworteling,   
knol- en vruchtzetting & knol-, bol- en vruchtvulling. 

Fosfaat (P₂O₅)  358 g/l 
Kali (K₂O)  66 g/l 
Magnesium (MgO) 48 g/l 
Zink (Zn)  22 g/l  

omdoos 2 x 10L
batchnr.: zie hals van de can

NRG
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kwaliteit beweegt ons!

GEBRUIKSAANWIJZING
 
PRODUCT
Phos Plus NRG is een zorgvuldig samen-
gestelde fosfaatbladmeststof verrijkt met 
zeewierextract. Ter bevordering van beworte-
ling,   knol- en vruchtzetting & knol-, bol- en 
vruchtvulling. Phos Plus NRG vorstvrij bewaren 
in een droge, koele ruimte. Voor gebruik de can 
goed schudden.

TOEPASSING
2,5-5 l/ha in 230 l water. Herhalen indien 
noodzakelijk.

MENGEN
Vul uw tank voor driekwart met water en voeg 
Phos Plus NRG toe. Vul de tank daarna tot de 
gewenste hoeveelheid spuitvloeistof.

DOSERING
Aardappelen:  
1e toepassing bij knolinductie   
5 l/ha in 200 l water
 2e toepassing bij start knolvorming   
5 l/ha in 200 l water
Hardfruit: 
Ter stimulering van de kleuring (rode blosvor-
ming) van hardfruit. Tijdstip: vanaf 6 weken 
vóór de oogst.  
Dosering: 2,5 l/ha.
Aardbeien: 
1e toepassing na opkomst  
5 l/ha in 200 l water
2e toepassing begin bloei   
5 l/ha in 200 l water

Overige gewassen: 
Als fosfaatgebrek wordt waargenomen 2,5-5 
l/ha in 200 l water (toepassen bij voldoende 
bladbedekking).

OPSLAG
Bescherming tegen vorst en boven 5°C 
bewaren. Sla het product op in een goed 
geventileerde geschikte ruimte. Niet opslaan in 
direct zonlicht of in de buurt van warmtebron-
nen. Buiten bereik van kinderen houden. Buiten 
bereik van eten, drinken en diervoeders.

GEVARENAANDUIDINGEN                   
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organis-
men, met langdurige gevolgen.

SIGNAALWOORD 
Waarschuwing

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN  
P264 - Na het werken met dit product handen 
grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/be-
schermende kleding/oogbescherming/gelaats-
bescherming dragen.
P302+352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met 
veel water en zeep wassen.
P305+351+338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijde-
ren, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/Verpakking afvoeren naar 
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. 
Bevat 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Kan een al-
lergische reactie veroorzaken.

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen en 
voorzorgsmaatregelen. De op dit etiket beschreven eigenschappen en toepassingen 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 dose-
ring, de evt. toepassing in tankmix met andere producten, etc. kunnen de werking en effecten van het product op het gewas beïn-
vloeden. 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 Voorwaarden van kracht op al onze verkoopovereenkomsten, 
en worden op verzoek toegezonden.

GHS07

PHOS PLUS NRG

UFI: 4G81-X35Q-NN4K-9M2X

GHS09

Geproduceerd door: FMC Agro Ltd, Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK. Tel: + 44 (0) 1244 537370, E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com, www.fmc-agro.co.uk. 
Geïmporteerd door: FMC Agricultural Solutions A/S, Thybor¿nvej 78, DK-7673 Harbo¿re, Denmark. 
voor: Holland Fyto U.A., Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, tel. +31 527 631 500, www.hollandfyto.nl


