TYP NAWOZU: NAWÓZ WE NPK (Mg) 10,5+10,8+10,2% (m/m)
zawierający ureaform z mieszaniną mikroelementów.
Azot (N) całkowity 10,5%, w tym 3,5% amonowy, 1% amidowy, 6%
ureaform z czego 1,8% rozpuszczalny w zimnej wodzie i 2% rozpuszczalny
w gorącej wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5) 10,8% rozpuszczalny
w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, tlenek potasu (K2O)
10,2% rozp. w wodzie, z mieszaniną mikroskładników pokarmowych bor
(B) 0,01% rozpuszczalny w wodzie, miedź (Cu) 0,02% rozp. w wodzie,
schelatowane w EDTA, żelazo (Fe) 0,07% rozp. w wodzie, schelatowane
EDTA i DTPA, mangan (Mn) 0,05% rozp. w wodzie, schelatowane w EDTA,
molibden (Mo) 0,008% rozp. w wodzie, cynk (Zn) 0,02% rozp. w wodzie,
schelatowane w EDTA.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza,
należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Przechowywać w suchym miejscu.

16
12

NAWÓZ do Roślin Kwitnących

PL SUBSTRAL w pałeczkach do roślin kwitnących
Łatwy w użyciu nawóz w formie pałeczek do wszystkich roślin
zielonych. Dzięki unikalnej formule Vital Activ nawóz zapewnia
zdrowy rozwój i ładny wygląd kwiatostanu. Działa 2 miesiące.

DAWKOWANIE / DÁVKOVÁNÍ:

8 cm 1 x
12 cm 2 x

16 cm 3 x
20 cm 4 x

Dovozce: Scotts Czech, s.r.o, Rybkova 332/1, Brno

Nr partii na opakowaniu
Data ważności: Produkt bezterminowy.
Pod warunkiem przechowywania zgodnie z zalecaniami.
Producent/Výrobce:
Scotts Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101A
Warszawa www.substral.pl

Masa netto/Obsah:

30 szt/ks: 25 g
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CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:
HNOJIVO ES NPK (Mg) 10,5-10,8-10,2 se stopovými prvky,
obsahující močovinoformaldehyd.
Celkový dusík jako N 10,5% z toho Amonný 3,5%, mocovinový 1%,
Močovinoformaldehydový dusík 6%, z toho 1,8% rozpustný ve studené
vodě a pouze 2% rozpustný v horké vodě. Fosfor rozpustný ve vodě jako
P2O5 10,8%, vodorozpustný draslík jako K2O 10,2%. Stopové prvky: 0,01%
B – bóru, 0,02% Cu – EDTA chelátu mědi, 0,07% Fe EDTA a DTPA chelátu
železa, 0,05% Mn – EDTA chelátu manganu, 0,008% Mo – molybdenu,
0,02% Zn – EDTA chelátu zinku – vše ve vodorozpustné formě. Obsah
rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg
P2O5 ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzén 10,
chrom 150.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte
po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ:
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře. Skladujte na suchém místě.
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CZ SUBSTRAL – tyčinky pro kvetoucí rostliny
Hnojivé tyčinky pro jednoduché a pohodlné hnojení všech
kvetoucích rostlin. Obsahují Vital Activ živiny a stopové prvky pro
zdravý růst a bohaté kvetení. Působí až 2 měsíce.

