KARTA PRODUKTU
MACROSPEED® GREEN
Nazwa produktu: MacroSpeed®

GREEN

Nawóz mineralny doglebowy
NAWÓZ WE / EC FERTILIZER
Typ nawozu: D.4 Kizeryt
MgO - 25%, SO3 - 50%
Producent: CALDENA Sp. z o.o. Sp. k.

SKŁAD NAWOZU:
Składniki pokarmowe

Zawartość w % m/m

Tlenek magnezu (MgO) 100% rozpuszczalny w wodzie

25,0

Trójtlenek siarki (SO3) 100% rozpuszczalny w wodzie

50,0

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:
Wygląd: ciało stałe w postaci białawego granulatu

Rozmiar granul: 2-5 mm

pH: 9 (roztwór o stężeniu 340 g/l w 200C)

Gęstość nasypowa: 1280 kg/m3

Gęstość względna: 2,66

ZALECENIA STOSOWANIA:
Uprawy

Zboża

Rzepak

Ziemniak

Kukurydza
na ziarno

Kukurydza
na kiszonkę

Dawki nawozu
w kg/ha*

100-140

150-200

140-240

170-260

130-200

Uprawy

Burak cukrowy

Rośliny bobowate
(strączkowe)

Użytki zielone

Warzywa

Drzewa i krzewy
owocowe

Dawki nawozu
w kg/ha*

200-400

100-150

150-250

100-240

200-500

* w celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawożenia należy wykonać chemiczne oznaczenia zawartości składników pokarmowych w glebie

Dawki nawozu powinny uwzględniać potrzeby pokarmowe roślin. Nawóz zalecany do stosowania przedsiewnego i pogłównego
pod wszystkie gatunki roślin uprawnych. Zawiera magnez i siarkę całkowicie rozpuszczalne w wodzie oraz szybko przyswajalne
przez rośliny.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT NAWOZU:
Nawóz należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych budynkach magazynowych.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Nie jest on materiałem niebezpiecznym w rozumieniu Ustawy o chemikaliach lub Rozporządzenia o materiałach
niebezpiecznych. W przypadku dłuższego kontaktu z nawozem stosować rękawice ochronne i okulary ochronne.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

600
500 kg
kg

Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania
i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz
udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do
określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.

Infolinia Caldena® +48 692 00 00 13
CALDENA Sp. z o.o. Sp. k.
www.caldena.com
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