UREA
ÁSVÁNYI TRÁGYA (PFC 1(C)(I)(a)(i))
KARBAMID, SZERVETLEN SZILÁRD EGYSZERU MŰTRÁGYA; N 46
ÖSSZES NITROGÉN (N)
Karbamid-nitrogén
BIURETET
Granulátum: A termék 96% 0,5-3 mm szemcseméretű.
Tartalom: Karbamid1 (CAS n° 57-13-6),
1 CMC1:

46,0 %
46,0 %
max 1,0 %

Primer anyagok és keverékek

Útmutató és alkalmazási arányok:
Felhasználási terület: Különböző növényfajták táplálására szolgál,különböző talajtípusokon.
Alkalmazási idő: Kijuttatása a talajra egyenletes eloszlatással a teljes felületen és/vagy lokálisan (soronként),
alapművelés előtt, vetés és/vagy ültetés előtt, vetéssel és/vagy ültetéssel együtt, és/vagy a vegetáció ideje alatt.
Alkalmazás gyakorisága: 1-3 alkalommal használja fel az ajánlott mennyiségig. Ezen módszerek kombinációja is
alkalmazható különböző összefüggésekben, a növényfajok és a talaj igényei szerint.
Szántóföldi növények: 100-300 kg/ha Zöldségnövények: 100-300 kg/ha
Teljes ajánlott
100-300
mennyiség (kg/ha):
Gyümölcsös növények: 100-300 kg/ha Rétek és legelők: 100-300 kg/ha
Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.
Figyelmeztetés: A fent említett ajánlott mennyiségek műtrágyázatlan talajokra vonatkoznak. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy ezek általános ajánlatok. Az olyan specifikus helyzetek, mint például a melegágyak, üvegházak,
vagy specifikus éghajlati viszonyok, módosításokat igényelnek. A tápanyag felszabadulásának a sebessége a talaj
hőmérsékletétől függően változhat. Szükséges lehet a műtrágyázás módosítása. Konkrétabb ajánlásokért lépjen
kapcsolatba a termék forgalmazójával: www.elixiragrar.rs.
Tárolási feltételek: Tárolja a terméket száraz és jól szellőző helyen, távol a közvetlen napfénytől. Tárolási
hőmérséklet 0-32 °C. A részben felhasznált, vagy sérült zsákokat jól le kell zárni.
Biztonsági és környezetvédelmi információk:
A készítmény az előírások szerint nem veszélyes besorolású. Nem veszélyes a 1272/2008 (CLP) szerint.
Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére.
A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.
Általános információ:
Gyártási időpont: a csomagoláson feltüntetve.
Felhasználási határidő: korlátlan, feltéve, hogy megfelelően tárolják.
Nettó súly:

kg

Gyártó: KuibyshevAzot, Novozavodskaya, Toljati
Samara region, Oroszország
VTSZ számok: 3102

Származási ország: Oroszország
Termékszám/Tételszám: a csomagoláson feltüntetve.
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