DANKO VIGOR
Donasienny nawóz mineralny
o właściwościach barwiących zaprawiane ziarno
Dostarcza kiełkującym nasionom
niezbędne składniki pokarmowe
Przyspiesza i stymuluje wschody
i początkowy rozwój roślin
Zwiększa odporność na złe
warunki wilgotnościowe gleby

DANKO VIGOR
NAWÓZ WE

(E.2.4.1.) Mieszanina mikroskładników pokarmowych:
bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn),
molibden (Mo), cynk (Zn) (EDTA).
Zawartość składników
pokarmowych wyrażona w:

% (m/m)

g/l

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie

0,2

2,4

Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA

0,2

2,4

Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA

0,8

9,5

Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA

0,3

3,5

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie

0,06

0,7

Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA

0,5

5,9

Miedz (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn) i cynk (Zn) są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.
Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Instrukcja stosowania
Nawóz donasienny DANKO VIGOR wskazane jest przed użyciem dokładnie
wymieszać.
DANKO VIGOR stosować łącznie z zaprawą donasienną (po uprzednim
przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania jednolitej
zawiesiny mieszanych produktów). Stosować wyłącznie w uzasadnionej
potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.
Dawki preparatów stosować zgodnie z ich instrukcjami stosowania podanymi
na etykietach. Nie należy sumować ilości wody zalecanych odrębnie dla
każdego z preparatów.
Każdy z preparatów rozcieńczyć w osobnym pojemniku (w ok. ½ zalecanej
dla niego ilości wody), a następnie połączyć tak uzyskane roztwory.
Nie mieszać preparatów bez wcześniejszego rozcieńczenia!!! Docelowa
mieszanina zaprawy i nawozu oraz wody powinna mieć objętość zalecaną
w instrukcji stosowania zaprawy.
W prawidłowym przygotowaniu nasion bardzo ważne jest równomierne
pokrycie roztworem (jednolitą zawiesiną) całej powierzchni nasion.
Dawki nawozu i wody
na 100 kg nasion

ROŚLINY

DANKO VIGOR
[litr]

woda
[litr]

PSZENICA, JĘCZMIEŃ, PSZENŻYTO, ŻYTO

0,2

0,8

Przeznaczenie
DANKO VIGOR przeznaczony jest do stosowania w trakcie przygotowania
materiału siewnego. Dodatkowo barwi zaprawiane nasiona przez co umożliwia
lepszą identyfikację materiału siewnego.
Składniki pokarmowe naniesione na powierzchnię ziarna są wykorzystywane
przez rośliny w okresie kiełkowania i wzmacniają kondycję roślin w czasie
wschodów oraz ułatwiają początkowy rozwój siewek.

OWIES

0,3

1,2

KUKURYDZA

0,3

0,9

BURAK

0,3

0,9

RZEPAK i inne nasiona KAPUSTOWATYCH

0,2

0,5

MOTYLKOWE DROBNONASIENNE

0,2

0,5

Przechowywanie i transport: Nawóz transportować i przechowywać
w pomieszczeniu o temp. od -5˚C do +30˚C. Opakowania przechowywać
i transportować dokładnie zamknięte w pozycji pionowej. Przy rozlaniu ciecz
zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Ilość warstw podczas magazynowania
i transportu: 4 – pojemniki 1L, 3 – pojemniki 5 L, 2 – pojemniki 20 L,
1 – pojemnik 1000 L.

MOTYLKOWE GRUBONASIENNE

0,3

0,8

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Stosować okulary, rękawice
i odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny. Nie spożywać – w razie spożycia
skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu – przepłukać
dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Nawóz wyprodukowany dla
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
przez INTERMAG

PRODUCENT: INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ
tel. +48 32 64 55 900, intermag@intermag.pl
www.intermag.pl

1,5 l nawozu DANKO VIGOR /
10–50 l wody / 1 tona sadzeniaków

sadzeniaki

o

+30 C
o

-5 C

Data ważności/ nr partii/ masa netto:
na opakowaniu.

