Bezpłatny nawóz donasienny
dodawany do Zaprawy
Orius Universal 75 ES

IMPULSEED®

Zgodnie z WE 1272/2008

Zawiera: siarczan miedzi (CAS: 7758-99-8), siarczan cynku
(CAS: 7446-19-7), siarczan manganu (CAS: 600-072-9)

MIKROELEMENTOWY PŁYNNY NAWÓZ PRZEZNACZONY DO
ZAPRAWIANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ZBÓŻ OZIMYCH I JARYCH.

Dostarcza kiełkującym nasionom oraz siewkom roślin
w początkowej fazie rozwojowej niezbędne do prawidłowego
przebiegu procesów fizjologicznych składniki odżywcze.

Roślina
Pszenica, jęczmień,
pszenżyto, owies, żyto

Termin
stosowania

Dawka
[ml/100kg]

przed siewem

200

IMPULSEED
zapobiega
niedoborom
mikroelementów
w początkowych fazach rozwoju roślin. Stosowany łącznie
z zaprawami nasiennymi chroni nasiona przed chorobami
grzybowymi.

% m/m

g/l

Bor rozp. w wodzie (B)

Składnik pokarmowy

0,530

7,00

Miedź rozp. w wodzie (Cu)

0,530

7,00

Mangan rozp. w wodzie (Mn)

0,774

10,00

Molibden rozp. w wodzie (Mo)

0,140

1,80

Cynk rozp. w wodzie (Zn)

0,990

12,70

NAWÓZ WE
E.2.4.1 Mieszanina mikroskładników pokarmowych boru (B),
miedzi (Cu), manganu (Mn), molibdenu (Mo) i cynku (Zn).
Dodatkowo nawóz zawiera azot (N), fosfor (P2O5), potas (K2O),
magnez (MgO), zwiększające efektywność nawozu.
Zasady sporządzania cieczy użytkowej:
IMPULSEED stosować samodzielnie tak, jak zaprawę nasienną lub
łącznie z zaprawą nasienną, pamiętając o zmniejszeniu ilości wody
o dawkę nawozu.
Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania
w celu ujednolicenia zawiesiny w całej objętości. Istotne jest
równomierne pokrycie nawozem całej powierzchni nasion.

DAWKA:
przykład stosowania samodzielnego: nawóz (200
ml) + woda (800 ml)/ 100 kg materiału siewnego.
Przykład stosowania z zaprawą nasienną:
nawóz (200 ml) + woda (300 ml) + zaprawa nasienna
(200 ml)/100 kg materiału siewnego.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać zalecanych dawek.
UWAGI:
W przypadku łączenia nawozu z zaprawą nasienną
należy dokładnie zapoznać się z etykietą produktu
i stosować ściśle wg zaleceń producenta w zakresie
łącznego stosowania z innymi produktami. Nie
należy sumować dawki wody zalecanej w obrębie
każdego ze środków. Jeśli w etykiecie zaprawy nie
ma przeciwwskazań do łącznego stosowania
z nawozem, a nie przedstawiono dawek do
mieszania, stosować w takich dawkach jak podano
na etykiecie. Docelowa mieszanina zaprawy
i nawozu oraz wody nie powinna przekraczać
objętości 1l/100kg materiału siewnego.
W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU
Z
ZAPRAWĄ
NASIENNĄ
NALEŻY
PRZEPROWADZIĆ
PRÓBĘ
MIESZANIA
I SPRAWDZIĆ MIESZALNOŚĆ ROZTWORÓW.
- możliwe jest rozwarstwienie produktu nie
wpływające na jego właściwości biologiczne i cechy
użytkowe,
- przestrzegać warunków przechowywania,
- trwałość 2 lata od daty produkcji na etykiecie.
INSTRUKCJA TRANSPORTU
I PRZECHOWYWANIA:
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Przechowywać
w
suchym
magazynie
w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu z dala od
źródeł ciepła. W przypadku rozlania produkt zebrać
a powierzchnię zmyć wodą.

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie:
P202: Nie używać przed zapoznaniem i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P280: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska
Reagowanie:
P305+P351+P338: W PZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza.
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Przechowywanie:
P405: PRZECHOWYWAĆ POD ZAMKNIĘCIEM.
Usuwanie:
P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami
EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
28-225 Szydłów, Grabki Duże 82
tel./fax (41) 354 51 69, 312 10 89
www.ekoplon.pl

Wyprodukowana przez
EKOPLON sp. z o.o. sp.k.
dla:
Nufarm Polska Sp. z o.o.
02-019 Warszawa, ul. Grójecka 1/3

0C

