Horti

Prawidłowe nawożenie dolistne makro- i mikroelementami
zapewnia zoptymalizowane odżywianie roślin.
Zalecenia

Uprawa

Dawka

Ilość
zabiegów

Termin

Drzewa ziarnkowe

10 l/ha

2

4 i 2 tygodnie przed zbiorem.

Drzewa pestkowe

5–10 l/ha

2–4

Od fazy zawiązywania owoców. Zabiegi wykonywać w odstępach 7–14 dni.

Truskawki

5 l/ha

2–4

Od fazy końca kwitnienia. Zabiegi wykonywać w odstępach 7–10 dni.

Porzeczki

5 l/ha

3–4

Od fazy zawiązywania do fazy grubienia owoców w odstępach 7–10 dni.

5 l/ha

3–4

Od fazy początku kwitnienia do końca wzrostu owoców w odstępach 7–10 dni.

Warzywa korzeniowe, liściowe i cebulowe

Maliny

5–10 l/ha

2–5

Od fazy wytworzenia wystarczającej powierzchni liści (4–6 liści) w odstępach 7–14 dni.

Warzywa psiankowate, dyniowate i strączkowe

5–10 l/ha

2–5

Od fazy końca kwitnienia do 2 tygodni przed zbiorem w odstępach 7–14 dni.

W razie pytań lub wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Przed użyciem wstrząsnąć!
Mieszanie z innymi produktami:
Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji.
Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie
próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych
do zmieszania. Produkty z zawartością substancji z grupy regulatorów wzrostu powinny w szczególności zostać poddane
próbie mieszalności.
W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonej powierzchni.
Przed sporządzeniem nieznanej mieszanki produktów lub
w razie wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub
dystrybutorem nawozu. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy
nieustannie mieszać i niezwłocznie zużyć!
Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.
Należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej.
Ilość wody w zabiegu należy dostosować
do opryskiwanej powierzchni w celu dokładnego
jej pokrycia przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka
spływania.
Zabieg należy wykonać co najmniej 2 godziny przed
deszczowaniem lub spodziewanym opadem deszczu.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.
Numer partii i data ważności są podane na opakowaniu.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kwas fosforowy, kwas ortofosforowy
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H314– Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Prewencja: P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reakcja: P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Przechowywanie: P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywanie:
Nasze produkty są testowane w zakresie temperatur od -10°C do +45°C i mogą być przechowywane w tych warunkach. Powstające kryształy spowodowane przechowywaniem
w chłodzie ulegają rozpuszczeniu w wyższych temperaturach. Zalecamy chronienie
produktu przed mrozem i temperaturę produktu powyżej +5°C w czasie użytkowania.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Używać tylko w razie potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki.

Zawartość:

13 kg netto

10 litrów

