SPECYFIKACJA PRODUKTU
NPK 12-46-10+mikro
Data sporządzenia: 17.01.2019
Data aktualizacji: 26.11.2019

Numer specyfikacji: SW/AS-K46P

OKREŚLENIE PRODUKTU
Nazwa handlowa

AZOPLON NUTRI 12-46-10+mikro

Nazwa zgodna z Rozporządzeniem WE
2003/2003

NAWÓZ WE – Nawóz NPK z mikroskładnikami
Typ: B.1.1. - Mieszanka

ZASTOSOWANIE
Nawóz o zwiększonej zawartości fosforu do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych
i warzywniczych. Zalecany w okresie podwyższonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w okresach intensywnego
wzrostu i rozwoju. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

WŁAŚCIWOŚCI
ciało stałe, dopuszczalne lekkie miejscowe zbrylenie ustępujące
pod naciskiem
od białej do jasnoniebieskiej
bez zapachu

Postać
Barwa
Zapach

SKŁAD
Zawartości składników pokarmowych
rozpuszczalnych
w wodzie
Azot całkowity (N)
Azot azotanowy (N-NO3)
Azot amonowy (N-NH4)
Fosfor w przeliczeniu na P2O5
Potas w przeliczeniu na K2O
Bor (B)
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA
Molibden (Mo)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

% (m/m)
12
3
9
46
10
0,02
0,05
0,05
0,01
0,001
0,03

*Tolerancje deklarowanych składników pokarmowych są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 października 2003 r., ze zmianami.

ANTYZBRYLACZ
Produkt zawiera antyzbrylacz w ilości od 0,05 do 0,15% (m/m).

OPAKOWANIE
Rodzaj

Informacje na opakowaniu

Worki zgrzwane polietylenowe zawierające 25 kg substancji. Worki układane
są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm, 100x120 cm lub
110x110cm w ilości 1000kg i opasane są folią ściągającą.
Kartoniki białe powlekane zawierajace 4 kg nawozu. Pakowane w kartony
zbiorcze układane na drewniach paletach o wymiarach 80x120 cm w ilości 960
kg nawozu i opasane folią ściągającą.
Na opakowaniu znajdują się wszystkie istotne informacje zgodne z aktualnymi
aktami prawnymi.

WYMAGANE WARUNKI SKŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Składowanie 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych,
oznakowanych opakowaniach, w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji
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redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Przechowywać w temperaturze otoczenia, chroniąc przed słońcem i opadami atmosferycznymi. Nie przestrzeganie
powyższych zasad może spowodować zmiany jakości produktu.

Karta charakterystyki
TDS no SW/AS-K46P
Aktualizacja:

Zatwierdził:

Stanowisko
Specjalista ds. Badań
i Rozwoju

Dyrektor Oddziału Produkcji
Nieorganicznej

KCH/AS-K46P
Imię i nazwisko

Data

Podpis

Katarzyna Barczyk

26.11.2019

K.Barczyk

Grzegorz Cygan

26.11.2019
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