
91009314

Nawóz WE - TYP E 1.1.d
MIESZANINA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH: boru (B-etanoloaminy), manganu 
(Mn, EDTA)  oraz molibdenu  (Mo, forma amonowa)
8,86% boru rozpuszczalnego w wodzie (B) (120 g/l)
0,089% manganu rozpuszczalnego w wodzie schelatowanego EDTA (Mn) (1,2 g/l)
0,44% molibdenu rozpuszczalnego w wodzie (Mo) (6 g/l)
Do użycia w przypadku wystąpienia niedoborów. Nie przekraczać zalecanych 
dawek. 
Gęstość: 1,33 kg/l

«Bonnel» - CS 10005 
47480 PONT DU CASSE
Francja

ZALECENIA UPRAWOWE - STOSOWANIE DOLISTNE

uprawa dawka zalecana 
ilość wody

okres stosowania

rzepak oraz inne 
rośliny krzyżowe 
w uprawie 
polowej

1-3 l/ha 200 l/ha 
min.

1-3 oprysków nalistnych od fazy 
2-3 liści do początków kwitnienia

buraki 1-2 l/ha 200 l/ha 
min.

1-2 oprysków nalistnych w 
początkowych okresach wzrostu 
oraz na dobrze wykształconych 
roślinach

groch 1-3 l/ha 600 l/ha 
min.

1-2 oprysków nalistnych od fazy 
5-6 liści do fazy przed kwitnieniem

warzywa i drzewa 
owocowe

1-3 l/ha 600 l/ha 
min.

1-2 oprysków nalistnych na dobrze 
wykształcone rośliny przed lub po 
kwitnieniu

słonecznik 2 l/ha 200 l/ha 
min.

2 opryski nalistne od fazy 5 pary 
liści do początku kwitnienia

APLIKACJA DOGLEBOWA:
wszystkie rośliny uprawne 
- dawka 8-10 l/ha 
- termin stosowania: przed siewem lub sadzeniem

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
P102 - chronić przed dziećmi.
P202 - nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków 
bezpieczeństwa.
P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 - nie wypuszczać do środowiska (unikać uwalniania do środowiska).
P501 - pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

ZALECENIA STOSOWANIA
W celu uzyskania najlepszego efektu zastosować optymalną ilość wody, która 
pozwoli na pokrycie całych roślin. Unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego 
nasłonecznienia i/lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe, zabieg wykonać 
wieczorem lub wcześnie rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane 
są temperatury przekraczające 28°C w ciągu dnia. Przestrzegać zalecanych dawek 
zawartych w zaleceniach uprawowych. 

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 
przypadku mieszania produktu z innymi komponentami mieszaniny zbiornikowej 
zawsze dodawać INO MIX BMo 6 jako ostatni produkt. Nie pozostawiać cieczy 
roboczej bez mieszania. 
3. Po zakończeniu zabiegu dokładnie umyć opryskiwacz.  

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym  dla dzieci. W 
prawidłowych warunkach produkt ten może być przechowywany przez okres 2 lat od 
daty produkcji. Chronić przed działaniem mrozu. 

UTYLIZACJA
Nie wylewać do kanalizacji! Produkt oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny 
sposób. Unikać przypadkowego uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z 
instrukcją stosowania 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.

Masa netto: 13,3 kg
Data produkcji: na opakowaniu 
Nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: 2 lata

MIX BMo6 

Dystrybutor:
Agro Up. sp. z o.o.
Obłaczkowo 11c
62-300 Września
www.agro-up.com.pl


