Długo działający

IGLAKI

Nawóz Długo działający 100 dni

Do iglaków

SUBSTRAL 100 dni

Profesjonalny nawóz o wydłużonym działaniu. Do roślin
kwaśnolubnych: iglaków, rododendronów, azalii, hortensji, camelii,
magnolii, borówki amerykańskiej, wrzosów. Nawóz zabezpiecza
potrzeby pokarmowe roślin, zakwasza podłoże i chroni igły przed
żółknięciem.

Zalety stosowania

Nawóz po rozsypaniu i podlaniu powoli rozpuszcza się i przechodzi
do wierzchniej warstwy gleby, gdzie pozostaje przez okres do 100 dni.
Składniki pokarmowe są codziennie pobierane przez korzenie roślin.
Uwalnianie nawozu jest sterowane przez czynniki naturalne: wilgoć
i temperaturę. Doskonałe efekty w postaci wspaniale kwitnących
roślin i bujnie rosnących iglaków uzyskuje się dzięki ciągłemu
dokarmianiu roślin w jednakowej dawce przez cały sezon.

SUBSTRAL 100 dni

Zwykły GRANULAT

Okres działania

100 dni

do 30 dni

Minimalna ilość
nawożeń

1
działa maj-sierpień

4
razy na sezon

min. 70%

20-25%

Przyswajalność przez
rośliny

łatwa
niskie stężenie

trudna
wysokie stężenie

Ryzyko przenawożenia

brak

duże

Poziom absorbcji
Ilość składników pokarmowych
pobieranych przez rośliny

TYP NAWOZU:
NAWÓZ WE NPK (Mg) 19+05+13 (2) m/m
zawierający ureaform z mieszaniną
mikroelementów.
Azot całkowity (N) 19%, w tym 3.0% amonowy, 0.8% amidowy,
15.2% ureaform, 5.1% rozp. w zimnej wodzie, 5.1% rozp. w
gorącej wodzie. Pięciotlenek fosforu (P2O5) 4.5% rozp. w
wodzie, 5% rozp. w oboj. roztworze cytrynianu amonu i w
wodzie. Tlenek potasu (K2O) 13% rozp. w wodzie. Tlenek
magnezu (MgO) 2%, z mieszaniną mikroskładników
pokarmowych: Bor (B)0.02% rozp. w wodzie, miedź (Cu)
0.050% rozp. w wodzie, żelazo (Fe) 0.30% rozp. w wodzie,
mangan (Mn) 0.08% rozp. w wodzie, molibden (Mo) 0.02%
rozp. w wodzie, cynk (Zn) 0.02% rozp. w wodzie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
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.

IGLAKI

IGLAKI

Działa

Rośliny kwaśnolubne

Długo działający

3x

Nawożenie od marca do czerwca.
Po nawożeniu obficie podlać
rośliny, aby nawóz zaczął działać.

IGLAKI

dłużej i wydajniej
niż zwykły granulat
Rododendrony

DAWKA PODSTAWOWA:
rośliny niskie

Azalia

70 g na 1 m2
DAWKAPODSTAWOWA:
PODSTAWOWA:
DAWKA

ZALETY STOSOWANIA

zwykły granulat
nawóz SUBSTRAL 100 dni

TERMINY STOSOWANIA
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
2
nawożenie

DZIAŁANIE

ILOŚĆ
NAWOŻEŃ

DZIAŁANIE

1

Data ważności: produkt bezterminowy pod warunkiem
przechowywania zgodnie z zaleceniami.
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Numer partii:

masa netto:

1 kg ℮

Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

2

rośliny wysokie

20 g/m

2
100 g na 1 mb rośliny

Borówka

(np. iglak 3 m - 300 g nawozu)

Działa

100

3
MIESIĄCE

Wydłużone działanie
Zabezpiecza igły przed
brązowieniem
Bez ryzyka przenawożenia

dni

Bez ryzyka przenawożenia

do 50 m2

