Rzepak i burak

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

Uprawa

Dawka

Termin

Rzepak ozimy

2–3 l/ha

Jesienią w fazie 4–6 liści. Wiosną do fazy kwitnienia.

Rzepak jary

2–3 l/ha

Od fazy 4 liści do fazy kwitnienia.

Burak cukrowy

2–3 l/ha

W fazie 4–6 liści.
Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10–14 dniach.

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.
Nie mieszać z nawozami zawierającymi fosforany lub siarczany.
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.

UFI Q910-S042-1004-R2QK
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.
EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Używać tylko w razie potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki.

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.

Zawartość:

14,8 kg netto

10 litrów

