Producent: Yara AB, Östra Varvsgatan 4, 211 19 Malmö, Szwecja
Dystrybutor: SBM Life Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz na podstawie pozwolenia nr 8988 wydanego przez Norweską
Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet).
NAZWÓZ DO TRAWNIKÓW WIOSNA
Nawóz mineralny NPK (+SO3) 12-4-17 (17)
Zawartość składników pokarmowych w % (m/m):
12 % azot całkowity (N) (w tym azot azotanowy NO3 8 %; azot amonowy NH4 4 %)
4 % pięciotlenek fosforu (P2O5)
17 % tlenek potasu (K2O)
17 % trójtlenek siarki (SO3)
NAZWÓZ DO TRAWNIKÓW WIOSNA przeznaczony jest do regeneracji trawnika po zimie. Bogaty skład
makroelementów pobudzi trawę do wzrostu, poprawi jej wybarwienie, a także zwiększy odporność na
niekorzystne warunki (susza, przymrozki). Nawóz można stosować także w pielęgnacji nowo
założonych trawników.
Dawki, termin i instrukcja stosowania
• Stosować od wiosny do lata. Dla optymalnych efektów zaleca się 3 aplikacje
• Rozsypać równomiernie nawóz na powierzchni trawnika (25 g nawozu / m2)
• Po aplikacji nawozu trawnik obficie podlać wodą
Przechowywanie
• Chronić przed dziećmi
• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, z dala od żywności, napojów i pasz dla
zwierząt, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
• Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym
• Zawartość/opakowanie usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi i krajowymi
• Zabrania się ponownego wykorzystania opakowań po produkcie
Środki ostrożności

Uwaga
H319 Działa drażniąco na oczy.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować ochronę oczu.
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.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza
Okres przydatności do stosowania: 2 lata od daty produkcji
Data produkcji: na opakowaniu
Numer partii: na opakowaniu
Masa netto:
UFI: 8MX0-M065-J00H-6KXD

