
Hi-phos
Nawóz do stosowania nalistnego w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

Producent: Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre,  Flintshire, CH5 2DH, UK.
Tel: + 44 (0) 1244 537370 Fax: + 44 (0) 1244 532097 

E-mail: flintshire.enquiry@fmc.com   www.headland-ag.co.uk
20 841
28012016

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Numer partii: na opakowaniu
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji

Zawartość: 10 litrów
Pakowane w kartony 2 x 10 litrów

SKŁAD
Fosfor (P2O5)                        440 g/l
Potas (K2O)                             74 g/l 
Magnez (MgO)                        80 g/l 
DAWKI I TERMINY STOSOWANIA
Ziemniaki: Aby zwiększyć liczbę bulw. Zastosować 10 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha w
fazie zawiązywania bulw.
Aby zwiększyć masę bulw. Zastosować 5 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha na początku
okresu wzrostu bulw i powtórzyć co najmniej raz w trakcie wzrostu bulw. Drugi oprysk powinien być
uzależniony od wyniku analizy tkanek roślin wykonanej nie później niż 10 dni po pierwszym zabiegu.
Zboża: Zastosować 5 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha w fazie krzewienia i jeśli potrzeba
powtórzyć po 10 - 14 dniach. Zastosowanie między kłoszeniem i końcem kwitnienia może być również
korzystne.
Rzepak: Zastosować 2,5 - 5,0 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha. Stosować jesienią w stadium
6 - 8 liści i powtórzyć wiosną na początku wzrostu pędu głównego.
Groch i fasola: Zastosować 5 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha gdy rośliny mają 10 - 15 cm
wysokości i powtórzyć po 10 - 14 dniach.
Burak cukrowy: Zastosować 5 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha w fazie 4 - 6 liści. Jeśli
potrzeba zabieg powtórzyć 10 - 14 dni później.
Kukurydza: Zastosować 2,5 - 5,0 litrów/ha w co najmniej 200 litrach wody/ha w fazie 4 - 8 liści. Jeśli
potrzeba zabieg powtórzyć 10 - 14 później.
Inne uprawy wrażliwe na niedobory fosforu i potasu: Stosować we wczesnych fazach rozwojowych,
po wytworzeniu odpowiedniej powierzchni liści. Zabieg powtórzyć w miarę potrzeby.
Nie stosować produktu w czasie silnego nasłonecznienia uprawy lub przy temperaturach
przekraczających 25°C. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując wczesnym rankiem lub wieczorem.
PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
Przed otwarciem pojemnika należy nim dobrze wstrząsnąć.
Opryskiwacz powinien być czysty. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy i włączyć mieszanie.
Dodać nawóz Hi-Phos do zbiornika ciągle mieszając. Wypłukać opakowanie i popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza. Dodać pozostałą część wody i rozpocząć oprysk bez opóźnień. Nie
pozostawiać cieczy roboczej bez włączonego mieszadła. Po oprysku starannie oczyścić opryskiwacz.
MOŻLIWOŚĆ MIESZANIA
Nawóz Hi-Phos miesza się z wieloma środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu i mikronawozami.
Spytaj swojego dostawcę o najnowsze zalecenia. Aktualne informacje o możliwości mieszania można
znaleźć też na stronie www.headland-ag.co.uk. Zawsze należy uważnie przeczytać etykietę produktu z
którym planuje się mieszać Hi-Phos. Nie należy mieszać produktu Hi-Phos z silnie zasadowymi
produktami.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze powyżej 5°C.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego
promieniowania słonecznego lub źródła ciepła. Przechowywać z dala od żywności, napojów, pasz i
zasięgu dzieci.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Uwaga
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć
dużą ilością wody z mydłem.
P305+351 +338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE
Fosfor (P2O5):                        440 g/l ± 10%
Potas (K2O):                            74 g/l ± 10% 
Magnez (MgO): 80 g/l ± 10%
pH: 2 ± 1
gęstość: 1,44 g/cm3 ± 0,1

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
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@fmc.com
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)
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