350 L
1g/L

Szybko widoczne efekty
Wysoko wydajny koncentrat - 350 L nawozu
Łączy podlewanie z nawożeniem
100% rozpuszczalny w wodzie

Nawożenie doglebowe - 1 g na 1 L wody (dwie łyżeczki na konewkę 10 L)
Nawożenie dolistne - interwencyjne 1/2 g na 1 L (jedna łyżeczka na 10 L)
Proszek rozpuścić w konewce lub zastosować specjalny dozownik na końcówkę
węża. Uwaga: nie podlewać pąków kwiatów i nie nawozić w pełnym słońcu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
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. W przypadku rozsypania się
koncentratu na trawnik lub rośliny należy to zmyć dużą ilością wody.

TYP NAWOZU
NAWÓZ WE NPK 20+20+20 (m/m) z mieszaniną 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.
Nr partii: na opakowaniu
Data ważności: Produkt bezterminowy
pod warunkiem przechowywania zgodnie z zalecaniami.
Producent/Výrobce:
Scotts Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa, tel. (22) 465 61 80
www.substral.pl

Hnojivo ES NPK 20+20+20 se stopovými prvky. Celkový dusík jako N 20%
(z toho Amonný 2,4%, Dusičnanový 4,5% a Močovinový 13,1%), fosforečnan
rozpustný ve vodě jako P2O5 20%, vodorozpustný draslík jako K2O 20%. Stopové
prvky: 0,02% B - bóru, 0,015% Cu - EDTA chelátu mědi, 0,12% Fe - DTPA chelátu
železa, 0,06% Mn - EDTA chelátu manganu, 0,01% Mo - molybdenu, 0,015%
Zn - EDTA chelátu zinku. Vše ve vodorozpustné formě.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na suchém místě.
Skladujte v uzavřeném obalu. Chraňte před slunečním zářením.

