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Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA Borówka

Jagoda KamczackaJagoda Kamczacka

ŻurawinaŻurawina

Dawki na 1 m2

Torebka Nawożenie

Torebka Zakwaszanie

Rośliny
  umiarkowanie kwaśnolubneRośliny kwaśnolubne   

 3 razy w roku:  kwiecień,  maj,  czerwiec

Pierwszy rok uprawy               Kolejne lata uprawy                 W każdym roku uprawy

20 g                            30 g                                 15 g

20 g                            30 g                                 15 g

Nawóz do Borówek 2w1
Nawozi (torebka 0,5 kg)

                 Zakwasza podłoże (torebka 0,5 kg)

Nawóz stwarza optymalne warunki do wzrostu, kwitnienia i owocowania roślin 
kwaśnolubnych (Borówki, Żurawiny, Jagody, Wrzosy, Rododendrony, Azalie)  

Torebka do NAWOŻENIA 0,5 kg
Typ nawozu. Nawóz WE Nawóz NPK (Mg-S) 5-15-30 
(2-7). Azot całkowity (N) 5% azotu, amonowy 5%, pięciotlenek 
fosforu (P2O5) 15% rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i 
w wodzie, w tym 13% rozpuszczalnego w wodzie, tlenek potasu 
(K2O) 30% rozpuszczalnego w wodzie, tlenek magnezu (MgO) 2%, 
trójtlenek siarki  (SO3) 7% rozpuszczalny w wodzie.

Torebka do ZAKWASZANIA 0,5 kg

TYP NAWOZU: NAWÓZ WE Nawóz azotowy N(S) 21-(24). 
Azot całkowity (N) 21%, amonowy 21%, trójtlenek siarki (SO3) 60% 
(24S) rozpuszczalny w wodzie.

Środki bezpieczeństwa: 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. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym miejscu. 
Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać wyłącznie w 
oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temperaturze 
nieprzekraczającej 30°C.

 

Są to nawozy doglebowe do rozsypywania wokół roślin 
w promieniu do 80 cm (w zależności od wielkości 
krzewu). Nawozy należy stosować w tym samym 
czasie, ale w różnych dawkach.

Zakwaszanie
W uprawie borówki ważne jest utrzymanie niskiego pH w kolejnych 
latach uprawy, szczególnie gdy nie możemy wymienić podłoża, 
a jedynie możemy je zakwasić. 
Niska kwasowość podłoża ma duży wpływ na wzrost 
i obfitość plonowania.

Borówka wymaga stanowiska nasłonecznionego o niskim odczynie. 
Krzewy należy koniecznie sadzić w kwaśny torf, aby jak najdłużej 
utrzymać naturalną kwasowość.
Na jedną roślinę wymagane jest 50 L kwaśnego torfu. 
Dodatkowo najlepiej oddzielić go folią od pozostałego podłoża. 
Rośliny uprawiane w zasadowym podłożu słabo rosną, a liście żółkną 
i opadają. Borówka do zapylenia wymaga innego krzewu, dlatego 
należy sadzić co najmniej 2 rośliny obok siebie. 

Stosowanie

    

masa netto: 1 kg ℮Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 101A, 
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Data ważności: produkt bezterminowy pod warunkiem
przechowywania zgodnie z zaleceniami.

Numer partii:

2w1
nawozi

+
zakwasza
podłoże

BORÓWKA
Amerykańska

BORÓWKA
Amerykańska

Zasady stosowania

ROŚLINY 
KWAŚNOLUBNE 
możemy podzielić na:

Wybitnie kwaśnolubne 
rosnące na podłożu pH < 5 

JADALNE: 
borówka amerykańska,

 żurawina, jagoda kamczacka.

OZDOBNE: 
wrzosy 

Kwaśnolubne umiarkowane
rosnące na podłożu pH > 5

OZDOBNE:  
rododendrony, azalie, camelie, 

magnolie. 

Zakwasza i Nawozi

BORÓWKA
Amerykańska


