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ZAKRES STOSOWANIA

 PARAMETRY JAKOŚCIOWE Podmiot wprowadzający produkt do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

SKŁAD

PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ

MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA

PRZECHOWYWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed otwarciem pojemnika należy go dobrze wstrząsnąć. Napełnić zbiornik 
opryskiwacza do 3/4 czystą wodą i włączyć mieszadło. Dodać potrzebną 
ilość Phos-Plus, a następnie pozostałą część wody. W czasie przejazdu na pole 
i oprysku pozostawić mieszadło włączone.

Nawóz Phos-Plus miesza się z wieloma środkami ochrony roślin i nawozami. 
Spytaj swojego dostawcę o najnowsze zalecenia. 

Przechowywać w odpowiednich pomieszczeniach magazynowych 
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i źródeł ciepła. 

R34 
S26

S36/37/39

S45

Powoduje oparzenia.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast 
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie 
rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza 
- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Zawartość: 10 litrów ℮
Pakowane w kartony 2 x 10 litrów
Numer partii: na opakowaniu

Ziemniaki:
Stosować 2 razy 5 l/ha w 230 l wody na hektar. Pierwszy zabieg wykonać 
w okresie zawiązywania bulw, drugi na początku okresu wzrostu bulw.

Drzewa owocowe:
Zastosować 5 – 10 litrów/ha w 1000 litrach wody/ha, po opadnięciu płatków 
kwiatowych. Zabieg powtórzyć jeśli zajdzie potrzeba. 

Inne uprawy:
W uprawach wrażliwych na niedobór fosforu stosować 2,5 – 5,0 litra /ha w 230 litrach 
wody na hektar na początku sezonu wegetacyjnego po uzyskaniu przez roślinne 
wystarczającej powierzchni liści. 

Środek został wprowadzony do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

Fosfor
Magnez

430 g/l w postaci P2O5

102 g/l w formie MgO

Nawóz do stosowania nalistnego w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

Fosfor 
Magnez
pH
gęstość

430 g/l
102 g/l

1,5-2
1,4 g/cm3
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±  
±    
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CHEMINOVA POLSKA sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 212 A , 02-486 Warszawa 
Tel.: (0048) 22 571 40 50, Faks: (0048) 22 571 40 51 
E-mail: cheminova.polska@cheminova.com

Phos-Plus

PRZED OTWARCIEM DOBRZE WSTRZĄSNĄĆ
Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C. 

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii


