
            
                                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
Ostrzeżenie:  

PL • Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

• W przypadku dostania się nawozu do przewodu pokarmowego pilnie skontaktować się z lekarzem. Chronić oczy, w razie 
potrzeby przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić skórę i odzież. Zanieczyszczoną skórę dokładnie umyć 
wodą z mydłem. • Składowanie: przechowywać w zamkniętym chłodnym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu 
niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. • Produkt gwarantowany. W przypadku zastosowania innego produktu, zmiany 
dawkowania lub sposobu podawania najpierw wypróbować zamiennik na niewielkiej powierzchni. Sprzedający nie odpowiada 
za skutki nieprawidłowego stosowania lub dawkowania. • Nie używać tego produktu na podłożach z płytek ceramicznych, 
kamienia itp., gdyż może on powodować przebarwienia. Zanieczyszczone podłoże z płytek ceramicznych, kamienia itp. należy 
natychmiast umyć. • Niedozwolone jest przepakowywanie tego produktu bez pisemnego zezwolenia firmy Barenbrug Holland 
BV. • Więcej informacji o zastosowaniach i bezpieczeństwie stosowania można znaleźć w broszurze.  
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. 

Warning: 

UK • Keep out of reach of children 

• Harmful if swallowed. Avoid eye and skin contact. In case of eye contact: wash eyes immediately with plenty of clean water for 
at least 15 minutes and seek medical advice. In case of skin contact: wash the affected area thoroughly with soap and water. • 
Storage: store in a cool place, in the original packaging, in an enclosed space not accessible to children and pets. • Guaranteed 
product. Try it out first: before switching to a different product, dosage or application, you should try it out on a small scale first. 
The vendor is not liable for the consequences of improper use and dosage. • Do not use this product on tiles, stone, etc. It may 
affect the colour. Wash tiles, stone, etc. immediately. • Repacking: This product may not be repacked without the written 
consent of Barenbrug Holland BV. • For further information regarding use and safety, see the information leaflet. 
Safety data sheet available for professional user on request. 
 

20 kg net 

Kg/ha Min. Med. Max. 
Murawy sportowe /Sport 250 325 400 
Pola golfowe / Fairway 250 325 400 
Zielen miejska / Public green 200 250 300 

EC-FERTILIZER 
NPK(MgO) Fertilizer, blend 
 
25% Total Nitrogen (N) 
 4,2% Nitrate –N (N-NO3) 
 1,2% Ammoniacal –N (N-NH4) 
 19,6%Urea –N (N-NH2) 
 
5 % Phosphorus pentoxyde (P2O5)  
 5% Neutral ammoniacalcitrate  
 4,6 % Water soluble 
 
15 % Potassiumoxide (K2O)  
  Water soluble 
2,5 % Magnesiumoxide (MgO) 
  Water soluble 
 

3-4 M 

Nawóz WE 
NPK (MgO) skład: 
 
25%  Azot całkowity (N) 
         4,2%   Azotanowy –N (N-NO3) 
         1,2%   Amonowy –N (N NH4) 
         19,6% Mocznik –N (N-NH2) 
 
5%    Pięciotlenek fosforu (P2O5)  
         5 %  Rozpuszczalny w obojętnym  
 roztworze cytrynianu amonu  
         4,6% Rozpuszczalny w wodzie 
  
15%  Tlenek potasu (K2O)  
 Rozpuszczalny w wodzie 
2,5% Tlenek magnezu (MgO)  
 Rozpuszczalny w wodzie  
 

NPK-fertilizer with controlled release 

Nitrogen (50%) with Magnesium   

25-5-15 
+ 2 MgO   

Nawóz długo działający NPK z magnezem 

START 

 


