
Rozsypać wokół roślin i dobrze wymieszać z podłożem 
Kwiaty balkonowe
40-60 g na mb skrzynki

Krzewy owocowe
200-400 g/m2

Pomidory
40-100 g na roślinę

Warzywa
150-400 g/m2

Róża
40-70 g na krzak

DAWKOWANIE

NAWÓZ ORGANICZNY  

Nawóz wyprodukowany w 100% z materiału roślinnego 
(odpady warzywne). 100% naturalny, bez dodatków 
chemicznych i zwierzęcych. 
Duża zawartość materii organicznej - 75%.
Wolny od wszelakich patogenów i nasion chwastów. 
Może być stosowany w rolnictwie ekologicznym zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (WE) 834/2007 i 889/2008)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut.  
W przypadku rozsypania nawóz zebrać a jeśli konieczne 
zabrudzoną powierzchnię spłukać wodą. 

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w suchym miejscu. 
Przechowywać w zamkniętym pojemniku. 
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać 
wyłącznie w oryginalnym pojemniku. 
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami 
dla zwierząt.

SKŁADNIKI POKARMOWE 
NPK 3-1,5-3,5:
Azot (N) 3% w tym azot organiczny 2,8%, 
azot amonowy 0,2%, Fosfor (P2O5) 1,5%, 
Potas (K2O) 3,5%

Zawartość masy organicznej: 75%. 
Zawiera naturalne kwasy humusowe.

Do upraw EKOLOGICZNYCHDo upraw EKOLOGICZNYCH

Okres przydatności: 5 lat.  
Data produkcji na opakowaniu.

masa netto: 1,5 kg

Nawóz w 100% 
pochodzenia roślinnego 

powstały w wyniku mikrobiologicznego rozkładu 
substancji organicznej w warunkach tlenowych. 
Zawiera podstawowe składniki pokarmowe NPK 
oraz przetworzoną materię organiczną.

Działanie dwu etapowe: 
ŁATWO – przyswajalny azot w formie 
organicznej 

DŁUGOTRWALE – powolny rozkład substancji 
pokarmowych do form łatwo przyswajalnych 
przez korzenie. 

Nawozy naturalne pochodzenia roślinnego są 
podstawą utrzymania żyznej warstwy 
próchniczej gleby w ogrodzie.  

Humus – organiczny aktywator 
podłoża wspomagający 

wzrost roślin  
wspomaga przyswajanie składników 
pokarmowych przez rośliny. 

Wpływa na: 
Poprawę struktury gleby – długotrwałe 
tworzenie  próchnicy, czyli zwiększenie 
żyzności gleby, stabilizuje pH, 

Utrzymanie wilgoci (gleby lekkie) 
i napowietrzenie (gleby ciężkie),  

Stymuluje rozwój systemu korzeniowego 
i wzrostu roślin.

Zawartość humusu/próchnicy w glebie 
jest jednym z ważniejszych czynników 
wpływających na wzrost roślin, ich kwitnienie 
i owocowanie. 
W wyniku postępujących naturalnych procesów 
degradacyjnych w intensywnie uprawianych 
ogrodach gleba ubożeje i staje się mniej 
urodzajna z powodu zmniejszania się ilości 
próchnicy. W tych warunkach maleje aktywność 
pożytecznych mikroorganizmów glebowych 
a rośliny mają utrudniony dostęp do składników 
pokarmowych.  Rozwiązaniem tego problemu 
jest zastosowanie naturalnych nawozów 
organicznych zawierających kwasy humusowe.

OWOCE
WARZYWA

KWIATY 

Nawóz
ORGANICZNY

+
HUMUS 

UWAGA!
Dobrze 
wymieszać
z podłożem

Nawóz ORGANICZNY + HUMUS

DAWKA 
PODSTAWOWA

150 g/m2

CC6441A

Wprowadzony na terytorium Polski na podstawie Art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o Nawozach i Nawożeniu. 

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczpospolitej Polski: 
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o., 
04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 101A, 
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91
               

1,5 kg
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