350 L
1 g/L

NAWÓZ INTERWENCYJNY

Do OGÓRKÓW
SZYBKO WIDOCZNE EFEKTY
WYSOKO WYDAJNY KONCENTRAT - 350 L
STOSOWANIE

ŁĄCZY PODLEWANIE Z NAWOŻENIEM
100% ROZPUSZCZALNY W WODZIE
DAWKOWANIE

Specjalistyczny nawóz do stosowania doglebowego
i dolistnego przy nawożeniu ogórków.
Nawożenie zasadnicze (doglebowe) przez cały okres wegetacji. Uzyskujemy szybkie
przyrosty - podlewanie wokół korzeni - 2 razy w
miesiącu.
Nawożenie dolistne (interwencyjne) w przypadku gdy rośliny słabo rosną, są zaniedbane,
nie kwitną i nie owocują, wymagają szczególnej troskipodlewanie liści raz na tydzień.
UWAGA: Nie polewać pąków kwiatów i nie nawozić w
pełnym slońcu.
kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień

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

Proszek rozpuścić w konewce lub zastosować
specjalny dozownik na końcówkę węża.
Nawożenie doglebowe i dolistne w ogrodzie.
DAWKA PODSTAWOWA:
NAWOŻENIE DOGLEBOWE - 1 g na 1 L wody
(dwie łyżeczki - na konewkę 10 L)

NAWOŻENIE DOLISTNE - interwencyjne 1/2 g na 1 L
(1 łyżeczka na 10 L)
TYP NAWOZU
NAWOZ 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, schel. DTPA,
mangan (Mn) 0,06% rozp. w wodzie, schel. EDTA,
molibden 0,01% (0,01% rozp. w wodzie), Zn 0,015%
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

350 g ℮

