
350 L
1 g/L

SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY
WYSOKO WYDAJNY KONCENTRAT - 350 L

Profesionalny nawóz rozpuszczalny w wodzie 
stosowany przez plantatorów do nawożenia 
doglebowego i dolistnego truskawek. 
Zabezpiecza wszystkie niezbędne składniki do 
wzrostu, obfitego kwitnienia i owocowania. 
Szczególnie polecany, gdy truskawki słabo owocu-
ją, są osłabione i wymagaią pilnej interwencji. 
Bogaty w mikroelementy, zwiększa odporność 
roślin. Nie występuie ryzyko przenawożenia 
i wypalenia roślin.

DAWKOWANIE

1 łyżeczka na 5 litrów wody (mała konewka) lub 
1 g na 1 litr wody.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: 
W przypadku złego samopoczucia. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 
przez kilka minut. Przechowywać w suchym 
miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. 
Chronić przed światłem słonecznym. W przypadku 
rozsypania się koncentratu na trawnik lub rośliny 
należy to zmyć dużą ilością wody.

ŁĄCZY PODLEWANIE Z NAWOŻENIEM 
100%   ROZPUSZCZALNY W WODZIE

STOSOWANIE

Przy regularnym stosowaniu w czasie kwitnienia 
i owocowania ( dwa razy w tygodniu).
Magiczna Siła zapewnia intensywne owocowanie 
i wydłuża jego okres. 
Łączy podlewanie z nawożeniem.
kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień 

TYP NAWOZU

NAWÓZ WE NPK 20+20+20% (m/m) z miesza-
niną mikroelementów. 
Azot (N) całkowity 20%, w tym amonowy 2,4%, 
azotanowy 4,5%, amidowy 13,1%, pięciotlenek 
fosforu (P2O5) 20% rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 20% rozp. 
w wodzie, tlenek potasu (K2O) 20% rozp. w wodzie, 
z mieszaniną mikroskładników pokarmowych: bor 
(B) 0,02% rozp. w wodzie, miedź (Cu) 0,015% 
rozp. w wodzie, schelatowana EDTA, żelazo (Fe) 
0,12% rozp. w wodzie, schelatowane DTPA, 
mangan (Mn) 0,06% rozp. w wodzie, schelatowany 
EDTA, molibden (Mo) 0,01% rozp.  w wodzie, cynk 
(Zn) 0,015% rozp. w wodzie, schelatowany EDTA.

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:

350 g ℮
Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

NAWÓZ  INTERWENCYJNY

Do TRUSKAWEK


