DŁUGOTRWAŁY EFEKT

NAWÓZ
TRAWNIK
z MCHEM

ZALETY NAWOZU
Ogranicza wzrost mchu
Zapewnia intensywną zieleń
Zagęszcza trawę

ZAGĘSZCZA TRAWĘ

TRAWNIK

z MCHEM

Profesjonalny nawóz do stosowania w
miejscach występowania mchu.
Zawiera łatwo przyswajalne składniki
pokarmowe. Trawa rozkrzewia się
i zagęszczą wypierając mech.
Stosować siewnik w celu uzyskania
równomiernego naniesienia.

Jak ograniczyć występowanie
MCHU?

ZALETY
MINI GRANULATU

podwyższyć pH – wapniowanie trawnika
wertykulacja – na wiosnę i jesienią

Większa wydajność
Równomierne nawożenie

NAWOZIĆ
od marca do października

TRAWNIK
z MCHEM
ZALECANA DAWKA

40 g/m
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250 m

SKŁAD NAWOZU
NAWÓZ WE NPK (Fe) 06+05+10 (6)% m/m.
Azot całkowity (N) 6%, w tym 4,3% amonowy, 1,7% amidowy.
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 5% rozpuszczalny w wodzie, 5% rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie.
Tlenek potasu (K2O) 10% rozpuszczalny w wodzie. Żelazo (Fe) 6%,
4,4% rozpuszczalne w wodzie.

Aby równomiernie nawozić trawnik, polecamy
stosowanie siewników z rozrzutnikiem do dużych
powierzchni.

Siewnik ręczny
„Handy Green”

Działa drażniąco na oczy
Środki bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić
ani nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać w suchym miejscu.
Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
Przechowywać w temperaturze
nieprzekraczającej 30°C.
Nie chodzić po trawniku zaraz
po nawożeniu (przed podlaniem),
gdyż może skutkować poplamieniem ubrań,
UWAGA
obuwia, płytek, itp.
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Siewnik na kółkach
„Easy Green”

Data ważności: produkt bezterminowy pod warunkiem
przechowywania zgodnie z zaleceniami.
Nr partii na opakowaniu

MINI GRANULAT

UWAGA!
Po zastosowaniu nawozu
trawnik należy odpowiednio nawadniać.

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

masa netto:

10 kg ℮

SUBSTRAL
Easy Green
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SUBSTRAL
Handy Green

Gardena
410, 411,412, 415
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