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CHLOROZACHLOROZA

KrotonKroton DracenaDracena FikusFikusSansewieraSansewiera

Nawóz do ROŚLIN ZIELONYCH przeciwko chlorozie
CIEMNA ZIELEŃ

KONCENTRAT          Dawka podstawowa: 5 ml w 1 L wody
Specjalistyczny nawóz płynny przeznaczony 
do wszystkich gatunków roślin zielonych z 
początkowymi objawami niedoboru żelaza 
(chloroza). Skutki choroby są eliminowane 
dzięki specjalnie dobranej kon�guracji 
składników pokarmowych, uzupełniających 
niedobory  przyswajalnego  żelaza.  Efektem 
stosowania nawozu jest lepsza zdrowotność 
i kondycja roślin objawiające się zielonym 
wybarwieniem liści.
STOSOWANIE
1. NAWOŻENIE ZAPOBIEGAWCZE- DOGLEBOWE: 
(przeciw  wystąpieniu chlorozy) - roztwór 0,5% (5 ml nawozu rozpuścić w 1 L 
wody), roztworem podlewać rośliny co 2 - 3 tygodnie, od marca do sierpnia, 
w okresie zimowym co 4 - 6 tygodni. 
2. NAWOŻENIE INTERWENCYJNE- DOLISTNE:
roztwór 0,2% (2 ml nawozu rozpuścić w 1 L wody), spryskiwać  dokładnie górną 
powierzchnię liści cienką warstwą  co 7 dni, do momentu ustąpienia objawów 
chlorozy i poprawy kondycji roślin.
UWAGA ! Przed użyciem mocno wstrząsnąć ! Nie spryskiwać w warunkach 
pełnego nasłonecznienia roślin, optymalna pora to wieczór.  Nie spryskiwać 
kwiatów, roślin świeżo przesadzonych oraz roślin o miękkich, delikatnych 
liściach. Nie stosować w pobliżu mebli, płytek kamiennych i odzieży, środek 
może pozostawiać trudne do usunięcia rdzawe plamy.

NAWÓZ WE, Roztwór nawozu azotowego N 15 z żelazem (Fe). Azot (N) całkowity 15%, w tym 
azot (N) azotanowy 1,1%, azot (N) amonowy 1,2%, azot (N) amidowy 12,7%. Żelazo (Fe) 0,5% 
rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji 
schelatowanej w zakresie pH 3-7.
SUBSTRAL nawóz do ROŚLIN ZIELONYCH przeciwko chlorozie
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy 
pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera siarczan 
żelaza i Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej.
        

 

Może zawierać śladowe ilości siarczanu niklu.

   Niebezpieczeństwo

masa
   netto: 

objętość netto:1 L


