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MADE IN FRANCE

KOTWICA TWOICH PLONÓW

DORODNE ROŚLINY SOLIDNIE ZAKOTWICZONE W GLEBIE!

Masa netto 
  
  127 kg
254 kg 

Pojemność

100 L
200 L

AE06003

    1270 kg 1000 L

DUO

ZALECENIA STOSOWANIA 

Uprawa Termin sotosownia Dawka 

Rzepak ozimy Jesień:   BBCH 14-16 (4-8 liści) 

Wiosna: BBCH 30-34 
(wydłużanie pędu)

3-5 l/ha

3-5 l/ha

Zboża Jesień/wiosna: BBCH 14 – 29 (4 liście 
do końca krzewienia)

3-5 l/ha

Kukurydza BBCH: 14-18 (3-8 liści) 3-5 l/ha

Buraki cukrowe BBCH 14-32 (2 para liści do 20% 
zakrycia międzyrzędzi)

3-5 l/ha

Ziemniaki BBCH 14-21 (4 liść do 1-go liścia 
drugiego rozgałęzienia)

3-5 l/ha

Warzywa Po przesadzeniu lub na młode 
rośliny,

II dawka po ok. 15 dniach

5 l/ha

3-5l/ha

NAMACZANIE 
KORZENI

przed posadzeniem roślin maksymalne 
stężenie 0,5-1%

Startus Active DUO: 
- aktywizuje rozwój systemu korzeniowego
- poprawia system immunologiczny i kondycję roślin
- skutecznie likwiduje niedobory składników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ
W celu uzyskania optymalnego efektu należy zastosować optymalną ilość wody, 
która pozwoli na pokrycie całej rośliny. Należy unikać wykonywania zabiegów w 
czasie silnego nasłonecznienia i/lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe zabieg 
należy wykonać wieczorem lub wcześnie rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody 
spodziewane są temperatury przekraczające 25°C w ciągu dnia.  W przypadku roślin 
we wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych należy przyjąć zmniejszone 
dawki. Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości i włączyć mieszadło. 
Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. 
Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając.  Po zakończeniu zabiegu 
aparaturę dokładnie umyć.  

UTYLIZACJA: Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w 
bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją 
lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać trzykrotnie. Nie palić. Nie używać 
pojemnika do innych celów. 

WAŻNE: Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji 
znajdującej się na opakowaniu. Producent gwarantuje wysoką jakość produktów, które 
pozostają w oryginalnych opakowaniach i przy zachowaniu wskazanych okresów 
przydatności, co gwarantuje zgodność składu z deklarowanym na opakowaniu. 

 

Płynny nawóz  organiczno-mineralny  wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie 
art.5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r  (Dz.U. 07.147.1033).

Nawóz wprowadzony do obrotu zgodnie z dekretem Królestwa Hiszpanii nr 999/2017 
z dnia 24 listopa da 2017 r.,  zmieniającym dekret królewski nr 506/2013 z 28 czerwca 
2013 r. w kategorii 4.1, oznaczenie typu 04.

RODZAJ NAWOZU - NAWÓZ SPECJALNY Nawozy z kwasami humusowymi
GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ:
Azot(N) całkowity: 9,5%
 Azot mocznikowy: 9,5%
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie: 3,9%
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 7,9%
Kwasy humusowe: 6,3%
Całkowity ekstrakt humusowy (kwasy huminowe + kwasy fulwowe): 16,5%

UWAGA
H315 : Działa drażniąco 
na skórę.
H319 : Działa drażniąco na oczy.

P102 : Chronić przed dziećmi.
P280 : Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 : W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością 
wody
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.
P332+P313 : W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 : Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / 
krajowymi / międzynarodowymi przepisami

Producent :  AGRONUTRITION 
Parc Activestre - 3, avenue l’orchidée 
31390 CARBONNE – France 
Tél : +33 (0)5 61 97 85 00 - Email : agn@agro-nutrition.fr

Dystrybutor:
AGROSIMEX Sp. z o.o.
Goliany 43
05-620 Błędów
www.agrosimex.pl
0-48/668-08-41
Numer seriir: 44930
Data produkcji: 09/2018
Okres ważność 2 lata przy zachowaniu w/w warunków 
przechowywania.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym  dla dzieci. Unikać 
kontaktu z oczami i skórą. W przypadku rozlania nawozu  miejsca zanieczyszczone 
przemyć dużą ilością  wody. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Temperatura przechowywania 0-35°C.

 


