
LIKWIDUJE NIEDOBORY  
MIKROSKŁADNIKÓW

AKTYWIZUJE PROCESY  
BIOCHEMICZNE W ROŚLINIE 
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Dystrybutor : 
AGROSIMEX - Goliany 43 - 05-620 Błędów
48/668-08-41 - POLSKA
www.agrosimex.pl

 
SDP - 1 rue Quesnay

02000 LAON  - FRANCJA
Tel : +33(0)3 23 80 10 18  
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Data ważności :
2 lata od daty produkcji 

Producent : 
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SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie roztworu
1. Wypełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 3/4 jego objętości. 
2. Wlać odmierzoną ilość NUTRIEFEKT dopełnić zbiornik 
pozostałymi składnikami mieszaniny. 
3. Mieszać aż do otrzymania jednorodnego roztworu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Nie stosować, gdy temperatura w ciągu dnia jest najwyższa. 
Przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa przy pracy ze środkami 
chemicznymi.

PUSTE OPAKOWANIE
Ponowne wykorzystanie jest zabronione. Podczas używania 
produktu, należy przepłukać pojemnik, wylewając popłuczyny 
do zbiornika opryskiwacza. Pojemnik należy wysłać do punktu 
odbioru opakowań środków ochrony roślin.

Zalecenia ogólne : Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz! Przechowywać tylko w 
oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym i suchym 
miejscu. Pojemniki przetrzymywać dobrze zamknięte. PRZECHOWYWAĆ 
W MIEJSCACH ZABEZPIECZONYCH PRZED MROZEM. Wskazania do 
stosowania podane na etykiecie są tylko ogólnymi zaleceniami, w  tym 
dostosowanie do konkretnego przypadku każdego zabiegu pozostawia 
się na koncie użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
skutki  niewłaściwego stosowania w odniesieniu do wielu czynników 
poza naszą kontrolą. Nasza odpowiedzialność jest wyraźnie ograniczona 
do gwarancji treści zamieszczonej na opakowaniu. W nagłych wypadkach 
należy dzwonić pod odpowiednie numery alarmowe lub skontaktować się 
z ośrodkiem toksykologicznym.

NAWÓZ WE zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) NR 2003/2003. Typ E.2.1.
Płynne mieszaniny mikroskładników: miedzi (Cu), 
manganu (Mn) i cynku (Zn),  w postaci siarczanu 
miedzi (CuSO4), siarczanu manganu (MnSO4) oraz 
siarczanu cynku (ZnSO4).
Miedź (Cu): 3,9%, rozpuszczalna w wodzie (51 g/l)
Mangan (Mn): 4,1%, rozpuszczalny w wodzie (53 g/l)
Cynk (Zn): 1,3%, rozpuszczalny w wodzie (17 g/l)
Bezwodnik kwasu siarkowego (SO3): 12,5 %, rozpuszczalny w 
wodzie (163 g/l).

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie 
przekraczać zalecanych dawek.    

CHARAKTERYSTYKA NAWOZU
NUTRIEFEKT to płynny nawóz dolistny zawierający substancje, 
która zwiększają przyczepność nawozu do powierzchni liści 
zapewniając bardzo szybkie wchłanianie składników odżywczych 
i ich wprowadzanie do wnętrza rośliny.  Optymalnie wykorzystanie 
składnika odżywczego zapewnia skuteczne eliminowanie 
deficytów mikroskładników niezbędnych jej rozwoju.

Terminy stosowania i dawki
ZBOŻA 

JARE 
na początku krzewienia BBCH 
20 oraz pod koniec krzewienia 
BBCH 29 2 l/ha przy 

każdym 
zastosowaniuZBOŻA 

OZIME

Jesienią :  w fazie 3 liści,  BBCH 13  
Wiosną :  po ruszeniu wegetacji, 
BBCH 20 oraz pod koniec 
krzewienia BBCH 29

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

OBJĘTOŚĆ NETTO: 10 l
MASA NETTO: 13,1 kg
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