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Róże i Ogród
Długo działający

SUBSTRAL „100 dni” do wszystkich 
roślin ogrodowych
Nawóz długo działający specjalnie skomponowany do 
zaspokojenia potrzeb  kwiatów i roślin ozdobnych, 
zalecany również w uprawie owoców i warzyw. 
Zapewnia długotrwałe efekty.

Zasady stosowania nawozu
– nawozić od marca do października, 
poza okresami dużej suszy.

Zalety stosowania nawozu 

Działa 100 dni

Codziennie dokarmia rośliny

1 nawożenie na sezon

Duża wydajność - 70%

jest pobierane przez rośliny

Małe ryzyko przenawożenia

Długo działający

Róże i Ogród

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:

 
TYP NAWOZU
NAWÓZ WE NPK (Mg) 18+05+10 (2)% (m/m).
Azot (N) całkowity 18%, w tym amonowy 8,4%, azotanowy 
7,6%, amidowy 2,0%, pięciotlenek fosforu (P2O5) 5% 
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i 
wodzie, 3,7% rozp. w wodzie, tlenek potasu (K2O) 10% rozp. w 
wodzie. Tlenek magnezu (MgO) 2%.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas 
używania produktu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku 
złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub 
lekarzem. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w 
zamkniętym pojemniku. Przechowywać w temperaturze 
nieprzekraczającej 30°C.

Nawóz Długo działający 100 dni
Do roślin ogrodowych

SUBSTRAL 100 dni Zwykły GRANULAT
Okres działania 100 dni do 30 dni

Minimalna ilość 
nawożeń

1 
działa maj-sierpień

4 
razy na sezon 

Poziom absorbcji min. 70%  20-25%

Przyswajalność przez 
rośliny

łatwa
niskie stężenie 

trudna
wysokie stężenie 

Ryzyko wypalenia bardzo ograniczone duże

Ilość składników pokarmowych
pobieranych przez rośliny 

RÓŻE
DAWKA PODSTAWOWA:

40 g/krzew

OGRÓD
DAWKA PODSTAWOWA:

50 g/m2

Kwiaty OGRODOWE

Kwiaty BALKONOWE

OWOCE

WARZYWA


