- 75g
- 8 min
- 30 m2

300 L
1 g/L

NAWÓZ INTERWENCYJNY

Do OGRODU
SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY
WYSOKO WYDAJNY KONCENTRAT - 300 L
DAWKOWANIE

ŁĄCZY PODLEWANIE Z NAWOŻENIEM
100% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
STOSOWANIE

Proszek rozpuścić w konewce lub zastosować
specjalny dozownik na koncowkę węża.
Nawożenie doglebowe i dolistne w ogrodzie.
DAWKA PODSTAWOWA:
OGRÓD, ROŚLINY DOMOWE - 1 g na 1 L wody raz w tygodniu
(dwie łyżeczki - około 10 g na konewkę 10 L)
SIEW, ROZSADY - 1/2 dawki podstawowej
POMIDORY - po kwitnieniu, co 7 dni

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Nawożenie zasadnicze (doglebowe) przez cały okres wegetacji, od pierwszych oznak wzrostu roślin do
końca sierpnia. Uzyskujemy szybkie przyrosty - podlewanie wokół
korzeni.
Nawożenie dolistne (interwencyjne) w przypadku gdy rośliny słabo rosną, są zaniedbane, nie kwitną i
wymagają szczególnej troski. W celu uzyskania większych
wzrostów, lepszego wybarwienia igieł, bujnego kwiatostanupolewanie liści.
UWAGA: Nie polewać pąków kwiatów i nie nawozić w pełnym
slońcu. Nawóz można stosować nawet codziennie.
marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień |wrzesień

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. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Przechowywać w suchym
miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. Chronić
przed światłem słonecznym. Przechowywać wyłącznie w
oryginalnym pojemniku. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
– Palenie wzbronione. Zastosować wszelkie środki
ostrożności w celu uniknięcia mieszania
z innymi materiałami zapalnym.
Może intensyfikować pożar; utleniacz.

Uwaga

TYP NAWOZU
NAWÓZ WE NPK 27+15+12 % (m/m) z mieszaniną
mikroelementów. Azot (N) całkowity 27%, w tym amonowy
3,0%, azotanowy 3,6%, amidowy 20,4%, pięciotlenek
fosforu (P2O5) 15% rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie, 15% rozp. w wodzie, tlenek
potasu (K2O) 12% rozp. w wodzie, z mieszaniną mikroskładników pokarmowych: bor (B) 0,03% rozp. w wodzie, miedź
(Cu) 0,07% rozp. w wodzie, schelatowana EDTA, żelazo (Fe)
0,15% rozp. w wodzie, schel. DTPA, mangan (Mn) 0,07% rozp.
w wodzie, schel. EDTA, molibden (Mo) 0,001% rozp. w wodzie,
cynk Zn 0,07% rozp. w wodzie, schel. EDTA.

masa netto:
Producent:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91
Nr partii: na opakowaniu
Data ważności: Produkt bezterminowy
pod warunkiem przechowywania
zgodnie z zalecaniami.

Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

300 g ℮

