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HYDROŻEL + UKORZENIACZ

Hüdrogeel + Start väetis     Гидрогель + Удобрение Старт

Nr partii:
na opakowaniu

masa netto/neto/mасса нетто:: ℮100 g

Długotrwałe utrzymywanie składników pokarmowych i wilgoci w podłożu.
Do sadzenia, przesadzania i regeneracji roślin.

Substral®  suvelilledele: Hüdrogeel + Start väetis.
Suvelillede istutamiseks. Annab taimedele hea kasvuhoo ja tagab taimede 
hea juurdumise ja pikaajalise õitsemise. Parandab kasvupinnase niiskuse ja 
toiteelementide sidumist. Vähendab taimede kastmissagedust ja vee hulka 
poole võrra. Optimaalne kasv, rikkalik ja pikaajaline õitsemine. Tugev 
arenenud juurestik.Taimede vastupidavuse suurenemine ümberistutami-
sest ja põuast tingitud negatiivsetele tagajärgedele.

Kasutamine: 15 g segada 10 l kasvupinnasega. 
Pakend: 100 g/ 60 -70 l kasvupinnast. 

Substral soovitab: Suvelillede rikkalikumaks õitsemiseks kasutage 
täisõitsemise ajal Substral Miracle Gro Suvelilleväetist. 

EÜ-VÄETIS. NPK väetis. N:P2O5:K2O 10:52:10 +mikroelemendid. 
Koostis: Üldlämmastik N 10%, sh 7,6% ammooniumlämmastik, 2,4% 
uurea lämmastik, fosforpentaoksiid P2O5 52% vees ja tsitraadis lahustuv, 
vees lahustuv kaaliumoksiid K2O 10%,  vees lahustuv boor B 0,02%, vees 
lahustuv vask Cu 0,015%, vees lahustuv raud Fe 0,12%, vees lahustuv 
mangaan Mn 0,06%, vees lahustuv molübdeen Mo 0,01%, vees lahustuv 
tsink Zn 0,015%. Cu, Fe, Zn EDTA kelaadina. Väetist 10 g.
Koostis: 90 g hüdrogeeli (orgaanilised niiskust imavad polümeerid). 
Ohtlik veeorganismidele. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde 
korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. SILMA SATTUMISE 
KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.Hoida 
lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Hoida suletuna originaalpaken-
dis kuivas jahedas kohas kaitstuna päikesevalguse eest.

Valmistatud: vt pakendilt. Kasutusaeg ei ole piiratud.
Maaletooja: Innotrade Group OÜ www.substral.ee tel 56664778

Producent/Tootja: Scotts Poland Sp. z o. o.ul. Ostrobramska 101A, 
04-041 Warszawa, tel. (22) 465 61 80, www.substral.pl

Data ważności: produkt bezterminowy pod warunkiem 
przechowywania zgodnie z zaleceniami. 

Zawiera nawóz startowy o bardzo dużej zawartości Fosforu - 
52% w celu ukorzenienia kwiatów. 

Dawkowanie Podstawowe:  
15 g na 10 ltr podłoża = skrzynka 60 cm
opakowanie 100 g = 6 x skrzynka 60 cm 

UWAGA! 
1. Preparat dobrze wymieszać przed rozsypaniem.
2. Preparat rozsypać w jak najsuchsze podłoże aby uniknąć zbrylania 

hydrożelu.  Dokładnie rozprowadzić w górnej cześci podłoża i przykryć 
warstwą torfu. 

3. Zmiejszyć ob�tość podlewania. 

Skład nawozu: 
1) NAWÓZ WE NPK 10+52+10 % (m/m). Azot (N) całkowity 10%, w 
tym amonowy 7,6%, azotanowy 2,4%, pięciotlenek fosforu (P2O5) 52% 
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 
tlenek potasu (K2O) 10% rozp. w wodzie z mieszaniną mikroskładników 
pokarmowych bor (B) 0,02% rozpuszczalny w wodzie, miedź (Cu) 
0,015% rozp. w wodzie, schelatowane w EDTA, żelazo (Fe) 0,12% rozp. w 
wodzie, schelatowane w DTPA, mangan (Mn) 0,06% rozp. w wodzie, 
schelatowane w EDTA, molibden (Mo) 0,01% rozp. w wodzie, cynk (Zn) 
0,015% rozp. w wodzie, schelatowane w EDTA - 10 g
2)  Hydrożel (organiczne polimery hydroabsorbujące) - 90 g
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.

Substral® для балконных цветов: гидрогель + удобрение Старт.
Для посадки летних цветов. Дает растениям хороший рост и 
обеспечивает равномерное и продолжительное цветение.  Улучшает 
влажность и связанность питательных элементов в почве. Уменьшает 
частоту полива растений и количество воды для полива вдвое. Не 
повреждает корни.

Применение: 15 г смешать с 10 л почвы. 
Упаковка: 100 г/60-70 л почвы. 


