
KaliumTOP
NAWÓZ WE 
TYP: C.2.11 – Roztwór nawozu azotowo potasowego NK 3-32

Skład  Zawartość % Zawartość Waga netto 

Azot-łącznie (N) 3 % 46 g/l

15,3 Kg 10 L
Rozpuszczalny w wodzie  
tlenek Potasu (K20) 32 % 500 g/l



OSTRZEŻENIE
Zawiera POTASSIUM CARBONATE

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280  Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu /

ochronę twarzy.
P303  + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ 

(lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną 
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305  + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są 
i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501  Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z  lokalnymi / regionalnymi / 

krajowymi / międzynarodowymi przepisami.
Zawartość / pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji.

ZALECENIA STOSOWANIA W celu uzyskania optymalnego efek-
tu należy zastosować odpowiednią ilość wody, która pozwoli na pokrycie 
całej rośliny. Należy unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego na-
słonecznienia i / lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe zabieg należy 
wykonać wieczorem lub wcześnie rano, szczególnie gdy spodziewane są 
temperatury przekraczające 25 °C w ciągu dnia. W przypadku roślin we 
wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych należy przyjąć 
zmniejszone dawki.

Należy przestrzegać dawek i terminów stosowania zawartych w etykiecie 
dla poszczególych upraw. Do używania na wolnym powietrzu.

ZALECENE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawy Dawka Termin zabiegu

Zboża

1–2 l/ha 
w min 
250L 
wody

Jesienią – początek krzewienia

Rzepak Jesienią, w fazie 4–6 liści

Buraki 3 do 5 zabiegów na dobrze rozwiniętych liściach

Ziemniaki 3 do 5 zabiegów na dobrze rozwiniętych liściach

Drzewa 
i krzewy 
owocowe

4–6 zabiegów w odstępach 10–15 dniowych 
od początku dojrzewania owoców do 2 tygodni 
przed zbiorem

Warzywa, 
pomidory, 
ogórki

2 zabiegi od momentu dojrzewania owoców

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ
1  Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości i włączyć mie-

szadło.  2  Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i dodać odpowiednią ilość na-
wozu do opryskiwacza. Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas 
mieszając.  3  Po zakończeniu z abiegu aparaturę dokładnie umyć.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomiesz-
czeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Unikać kontaktu z  oczami i  skórą. W  przypadku rozlania nawozu 
miejsca zanieczyszczone przemyć dużą ilością   wody. Chronić przed bez-
pośrednim działaniem promieni słonecznych.

UTYLIZACJA
Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować 
w  bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować 
zgodnie z  instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać 
trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE
Producent i  sprzedawcy tego produktu gwarantują, że preparat zawiera 
określone składniki aktywne w określonych ilościach po zapakowaniu. Nie 
udziela się żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie 
ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynika-
jące z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.

Data produkcji: na opakowaniu  
Okres ważności: 2 lata • Nr partii: na opakowaniu
Dystrybutor: SOUFFLET AGRO, POLSKA SP. Z O. O.,  
ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, tel. +48 616 501 096
Producent: AGRONUTRITION,
Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, France
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