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Käyttötarkoitus: Lehtilannoite vilja- ja puutarhakasveille 
Sisältö per litra: 50 gr typpeä, 20 gr kaliumia, 36 gr magnesiumia, 14 g rikkiä, 5 g booria, 14 gr 
kuparia, 8 gr rautaa, 12 gr mangaania, 9 gr sinkkiä, 0,3 gr molybdeeniä 
 
Käyttö: NoroTec ™ Universal on täydellinen mikroravinne vilja- ja puutarhakasveille joka sisältää 
kaikki tärkeät mikroravinneaineet sekä muutamia makroravinneaineita.  
 
Annostus ja käsittelyajankohta 
Viljelyskasvi Käsittelyajankohta Annostus Vesimäärä ltr/ha 
Korsivilja Pensomisvaiheessa 

- Puutosta epäiltäessä 
- Todettu puute 

 
0,5 
1,5 

100-200 

Peruna 1. 2-3 vko kasvun alusta 
2. Ennen kukintaa 

0,5-1,00 
0,5-1,0 

200 
 

Sokerijuurikas 1. 6-10 lehteä 
2. 10 pvä myöhemmin 

1,0 
0,5 

100-200 

Rapsi 4-6 lehteä 1,0-1,5 100-200 
 Varren kasvu – ennen 

kukintaa 
1+2 l magnesium 
1 l boori kompl.  

 

Herneet, pavut 4-6 lehteä 1,0  
Mansikat Aikaisessa nuppuvaiheessa 1,0 200-500 
Vihannekset 1. Riittävä lehtiala 

2. 10 pvä välein 
1,0 
1,0 

200-500 

Säilörehu- ja 
laidunnurmet  

1. Aikaisin keväällä 
2. 10-14 pvä välein 

1,0 
1,0 

200 

 
Sekoitettavuus: NoroTec™ Universal on kompleksisidottu orgaanisten happojen ja 
aminohappojen kanssa ja on siksi sekoitettavissa useiden kasvinsuojelutuotteiden kanssa. Mutta 
ei kuitenkaan Prolinen kanssa. Seuraa aina kyseessä olevan kasvinsuojelutuotteen etiketin 
ohjeita. Mikäli epäröit, tarkista aina sekoitusarvot. Kysy lisätietoja tarvittaessa toimittajaltasi. 
  
Valmistus ja käsittely: Ruiskusäiliö täytetään ¾ vettä ja aineet lisätään alla olevin ohjein. 
Sekoittajan tulee olla käynnissä koko ajan.  

• Torjunta-aineet ohjeiden mukaan 
• NoroTec™ Universal 
• Lisää vettä jäljellä oleva määrä 
• Jos käytetään pelkästään NoroTec ™ Universalia, lisätään myös sidosnestettä 

 
Varokeinot: Aurinkoisella säällä käsittely tehtävä aamulla tai illalla. Älä ruiskuta vettä kasveille 
jotka ovat märkiä tai jos on odotettavissa sadetta. Liuoksen lämpötila tulee olla käytettäessä väh. 
10 ̊C 
 
Puhdistus: Puhdista kaikki ruiskutusvälineet ennen ja jälkeen käytön. Jos käytät 
suojeluainesekoitusta, seuraa suojeluaineen puhdistusohjeita. Puhdista tyhjä pakkaus 
huuhtelemalla kolme kertaa. Huuhteluvesi sekoitetaan käyttöliuokseen. Puhdistettu pakkaus 
vietävä lähimmälle hyötykäyttöasemalle.  
 
Varoitus: Ärsyttää ihoa ja silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
 
Ei lasten ulottuville. Vältä sisään hengittämistä ruiskusumuttaessa. Käytä sopivia suojahanskoja ja 
suojalaseja tai kasvonaamaria. Tätä tuotetta ja sen pakkausta on käsiteltävä vaarallisena 
jätteenä. Vältä päästöjä ympäristöön. Lue erilliset toimenpiteet/turvaselosteet.  
Ihmisten ja ympäristön riskien välttämiseksi, seuraa käyttöohjeita. 
 
Varastointi: Säilytetään viileässä ja kuivassa lasten ja eläinten ulottumattomissa. 
Varastointilämpötila 0 ̊C - +30  ̊C. Säilyvyys 2 vuotta.  
 
Lisätietoja: http://www.soderbyentreprenad.fi   
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Maahantuonti ja markkinointi Suomessa:  
 
Söderby Entreprenad Ab 
Åsbackavägen 768 
68500 Kronoby 
Puh. 050-5118941 


