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POMIDORO

Koncentrat nawozowy do pomidorów
Koncentrát pro rajčata
PL Nawóz POMIDORO - specjalnie dopasowana mieszanka składników
pokarmowych NPK która zwiększa plony wysokiej jakości pomidorów o pełnym
naturalnym smaku. Można również stosować do upraw słodkiej papryki.
DAWKA PODSTAWOWA: 4 ml na 1 ltr wody. 40 ml na 10 L wody (duża konewka)
Podlewać korzenie unikająć zraszania liści co 7-14 dni.
KONEWKA: 10 L na 4 krzaki
SZKLARNIA: rozpocząć gdy pojawią się pierwsze zalążki
OGRÓD / DZIAŁKA: rozpocząć gdy pojawią się drugie zalążki.
SKŁAD NAWOZU: Nawóz WE. Roztwór nawozowy NPK 4+3+8
Azot całkowity (N) 4% w tym 2% azot amidowy, 1% azot amonowy,1% azot azotanowy,
pięciotlenek fosforu (P2O5) 3% rozpuszczalny w wodzie, tlenek potasu (K2O) 8%
rozpuszczalny w wodzie.
Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 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.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed
dziećmi. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5°C. Przechowywać w temperaturze
nieprzekraczającej 35 °C.
CZ Tekutý koncentrát SUBSTRAL POMIDORO pro všechny druhy rajčat,
ale i paprik nebo lilků je kombinací cenných živin a důležitých stopových prvků,
se kterým docílíte bohatých výnosů a plodů s plnou chutí.

DÁVKOVÁNÍ: Základní dávka 4 ml na 1 litr zálivkové vody (40 ml na 10 L = větší konev)
Hnojivou zálivku aplikujeme každých 7-14 dnů ke kořenům – ne na listy.
MLADÉ ROSTLINY (VÝSEV): po vyvinutí 3. a 4. lístku
DOSPĚLÉ ROSTLINY: 14 dnů po výsadbě na trvalé stanoviště (po zakořenění)
1 konev (10 litrů) zálivkové vody na cca 4 keříkové rostliny
HNOJIVO ES NPK 4+3+8
4,0% N celkový dusík (z toho 2% mocovinový dusík, 1% amonný dusík, 1% dusičnanový
dusík), 3,0% P2O5 fosforečnan rozpustný ve vodě, 8,0% K2O draslík vodorozpustný.
Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva):
kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Uchovávejte při
teplotě nad 5°C. Skladujte při teplotě nepřesahující 35 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dovozce: Scotts Czech, s.r.o. Rybkova 332/1, 602 00 Brno, www.substral.cz
Producent / Výrobce:
Rostliny chtějí lásku. A SUBSTRAL.
Scotts Poland Sp. z o.o.,
ul. Ostrobramska 101A,
04-041 Warszawa, www.substral.pl
Okres ważności: 5 lat.
Data produkcji: na opakowaniu
Zawartość netto/ Hmotnost balení:

1100 g

