
Masa 
netto: 1 L℮/1,2 kg 

NAWÓZ 
ORGANICZNY do 

POMIDORÓW i ZIÓŁ
100%  składników 
pochodzenia naturalnego

Nadaje się także do nawożenia papryk 
i innych warzyw. Produkt przeznaczony na 
rynek hobbistyczny dla świadomych 
ogrodników, którym zależy na równowadze 
pomiędzy skutecznym nawożeniem swoich 
roślin i stosowaniem nawozów bez środków 
chemicznych. Zawiera ptasie guano pozyski-
wane ze złóż kopalnych. Wydobycie nie 
zagraża siedliskom pingwinów Humboldta 
i innych morskich ptaków. 

OKRES STOSOWANIA: od marca do września

DAWKOWANIE
• POMIDORY, PAPRYKA: 1/2 nakrętki 

(14 ml) na lub cała nakrętka na 2 litry, 
1 raz na tydzień, 1 litr roztworu na m2. 

• ZIOŁA: 1/2 nakrętki (14 ml) na 2 litry wody 
lub cała nakrętka na 4 litry, co 2 tygodnie, 
1 litr roztworu na m2

• Zioła o niskim zapotrzebowaniu 
(TYMIANEK, ROZMARYN, CZĄBER) nawozić co 
4 tygodnie, zioła o wysokim zapotrzebowaniu 
(BAZYLIA, MELISA, MIĘTA) nawozić co tydzień.  

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 
• Przed użyciem wstrząsnąć. 

• Zaleca się najpierw wlać nawóz do konewki, a następnie wypełnić ją wodą. 
• Zaleca się całkowite zużycie przygotowanego roztworu.  
Pozostawiony roztwór z upływem czasu może zacząć nieprzyjemnie pachnieć. 
Związane jest to z obecnością w nawozie substancji organicznych. 

SKŁADNIKI POKARMOWE: Nawóz organiczno-mineralny w płynie NPK 3+2+5. Azot (N) 
całkowity 3,0%, w tym pochodzący z substancji organicznych 2,7%, pięciotlenek fosforu 
(P2O5) 2,0%, tlenek potasu (K2O) 5,0% w tym 4,9% potas rozpuszczalny w wodzie. 
Zawartość substancji organicznej: 40% (m/m) 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 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. Chronić przed dziećmi. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Chronić przed światłem słonecz-
nym. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium RP: 
Scotts Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101A, 
04-041 Warszawa, www.substral.pl
Nawóz wprowadzany do obrotu zgodnie 
z art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu 
z dnia 10 lipca 2007r.

Data produkcji i nr partii na opakowaniu
Okres ważności: 5 lat


