
300 L
1 g/L

SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY
WYSOKO WYDAJNY KONCENTRAT - 300 L

Profesjonalny nawóz rozpuszczalny w wodzie 
stosowany przez szkółkarzy do nawożenia 
DOGLEBOWEGO i DOLISTNEGO. 

Zabezpiecza wszystkie niezbędne składniki 
potrzebne do wzrostu i obfitego kwitnienia róż. 

Szczególnie polecany gdy róże słabo kwitną, 
są osłabione i wymagają pilnej interwencji. 

TYP NAWOZU

NAWÓZ WE NPK 27+15+12%   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, schelatowane 
DTPA, mangan (Mn) 0,07% rozp. w wodzie, schelatowany 
EDTA, molibden (Mo) 0,001% rozp.  w wodzie, cynk (Zn) 
0,007% rozp. w wodzie, schelatowany EDTA.

ŁĄCZY PODLEWANIE Z NAWOŻENIEM 
100%   ROZPUSZCZALNY W WODZIE

DAWKOWANIE

1g na 1L wody
NAWÓZ ROZPUŚCIĆ W DAWCE:
2 łyżeczki nawozu na 10 L wody
Stosować raz w tygodniu w ilości ok 2-3 litry na 
krzak średniej wielkości.
UWAGA: Nie należy opryskiwać bezpośrednio           

kwiatów, tylko liście.

ZALETY

Przy regularnym stosowaniu w czasie okresu 
wegetacji (dwa razy w tygodniu) zapewnia intensy-
wne wybarwienie kwiatów, przedłuża okres kwitnienia 
oraz zwiększa liczbę kwiatów. Łączy podlewanie z 
nawożeniem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić 
podczas używania produktu. W PRZYPADKU POŁKNIĘ-
CIA: 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.

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.

masa netto:

300 g ℮
Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

NAWÓZ  INTERWENCYJNY

Do RÓŻ


