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MICRO-BACT
NAWÓZ WE 
Typ nawozu: B.2.1

Nawóz NP (SO3) 9-32 (8) z cynkiem (Zn)
9% azot całkowity (N)
9% azot amonowy

32% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny 
w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie     
31% P2O5 rozpuszczalny w wodzie  

8% rozpuszczalny w wodzie trójtlenek siarki (SO3)
0,5% rozpuszczalny w wodzie cynk (Zn)
Gęstość: 0.97 kg/dm3 (+/- 0.1)

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
Podczas siewu i sadzenia roślin – nawożenie zlokalizowane

uprawa dawka uwagi

kukurydza, słonecznik 20-25 kg/ha

w zależności od pH gleby i 
zawartości P2O5

rzepak 15-25 kg/ha

buraki, ziemniaki, cykoria 20-30 kg/ha

zboża 20-25 kg/ha

ogrodnictwo, szkółki drzew 50-100 g/m2

Nie stosować w uprawie fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris) 
oraz marchwi (Daucus carota). 

Po użyciu wyczyścić aplikator.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszcze-
niach suchych, z dala od wilgoci, z dala od żywności i pasz, w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

Masa netto: 20 kg 
DE SANGOSSE
«Bonnel» - CS 10005 
47480 PONT DU CASSE - Francja

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. 

ZASTRZEŻENIE
Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie 
składniki w ramach dopuszczonej tolerancji. Nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie 
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub 
użytkowania tego produktu.

RODZAJE ZAGROŻEŃ I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA

H319 - działa drażniąco na oczy.
H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 - chronić przed dziećmi.
P202 - nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa.
P273 - nie wypuszczać do środowiska (unikać uwalniania do środowiska).
P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
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.
P501 - pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub 
przechodzące leczenie immunosupresyjne.
Zawiera mikroorganizmy, które mogą powodować reakcje uczulające.


