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Nawóz NPK zawierający kwasy huminowe oraz aminokwasy.
Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 Ustawy 
o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007 r. (Dz. U. 07.147.1033).
Produkt zarejestrowany w Belgii jako biostymulator pod nazwą ACRECIO pod 
nr: EM621 J.

SKŁAD (ZAWARTOŚĆ MINIMUM):
9,5% azot całkowity (N), w tym 9,5% formy mocznikowej
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie: 3,9% 
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 7,9%
16,5% kwasy huminowe i fulwowe
0,07% wolne aminokwasy

Gęstość: 1,27 kg/l

«Bonnel» - CS 10005 
47480 PONT DU CASSE
Francja

ZALECENIA UPRAWOWE 

uprawa termin stosowania dawka

zboża

1 - 2 aplikacje:
• jesienią od fazy BBCH 12 
• wczesną wiosną do końca fazy 
krzewienia BBCH 29

3 - 5 l/ha

rzepak
1 - 2 aplikacje:
• jesienią od fazy BBCH 12
• wczesną wiosną do fazy BBCH 34

3 - 5 l/ha

kukurydza od fazy BBCH 15 3 - 5 l/ha

buraki od fazy BBCH 14 3 - 5 l/ha

ziemniaki od fazy BBCH 15 3 - 5 l/ha

warzywa po posadzeniu lub na młode rośliny 3 - 5 l/ha

NAMACZANIE KORZENI: 1 ml na roślinę (0,5 - 1%)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
P102: Chronić przed dziećmi.
P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P501: Pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami. Pusty pojemnik 
dostarczyć do miejsca utylizacji.
EUH210: Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

W celu uzyskania karty charakterystyki prosimy o kontakt: biuro@biznes-up.com.pl.

ZALECENIA STOSOWANIA
W celu uzyskania optymalnego efektu należy zastosować odpowiednią 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 według prognozy pogody spodziewane są 
temperatury przekraczające 28°C w ciągu dnia.  W przypadku roślin we wczesnym stadium 
rozwoju w warunkach stresowych należy przyjąć zmniejszone dawki. Należy przestrzegać 
dawek i terminów stosowania zawartych w etykiecie dla poszczególnych upraw.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ
1. Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości wody i włączyć mieszadło. 
2. Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. 
Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając.  
W połączeniu z innymi składnikami cieczy roboczej zawsze dodawać INO KORZEŃ
jako ostatni produkt. Nie zaprzestawać mieszania.
3. Po zakończeniu zabiegu aparaturę dokładnie umyć.   

KOMPATYBILNOŚĆ
Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta znajdującą się na etykiecie 
produktu. Mieszanie produktów może mieć zasadniczy wpływ na  ich właściwości fizyczne 
oraz działanie, których producent ani dystrybutor produktów nie jest w stanie przewidzieć. 
Dlatego ryzyko i skutki mieszania i stosowania produktu INO KORZEŃ z innymi produktami  
ponosi użytkownik końcowy. W przypadku łączenia z innymi składnikami, produkt  INO 
KORZEŃ należy zawsze dodawać do mieszaniny zbiornikowej na końcu. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się kontaktować z producentem lub 
dystrybutorem produktu.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, 
z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych i mrozu.

UTYLIZACJA
Nie wylewać do kanalizacji. Materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny 
sposób. Unikać uwolnienia 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, natomiast 
nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, 
obsługi lub stosowania tego produktu.

Masa netto: 12,7 kg
Data produkcji: na opakowaniu 
Nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: 2 lata

KORZEŃ

Dystrybutor:
Biznes Up Egberss Kocel Sikorski
Obłaczkowo 11c
62-300 Września
www.biznes-up.com.pl
www.agro-up.com.pl


