EXTRA Długo działający
RODODENDRON
HORTENSJA

TYP NAWOZU

Działanie Nawozu
Nawóz długo działający Osmocote: do rododendronów, azalii, hortensji. Najwyższej jakości - łatwo
przyswajalny. Bogaty w mikroelementy.
Nawóz uwalnia się codziennie w małej dawce
i nawozi rododendrony każdego dnia przez cały
sezon. Nawóz jest bardzo wydajny i przyjazny dla
środowiska: 80-90% składników pokarmowych jest
spożywanych przez rośliny. Nie grozi przenawożeniem i wypaleniem roślin.

Sadzenie rododendronów
Nawóz wymieszać z ziemią 40 g/krzew
Duże krzewy – 75 g/m2 gruntu (lekko
wymieszać z podłożem)

Środki bezpieczeństwa

Po zastosowaniu nawozu należy rośliny obficie podlać
gdy wciągu 48 h nie spadnie deszcz. Nawóz zawarty
w granulce uwalnia się stopniowo do gleby pod wpływem
wilgoci i temperatury podłoża przez okres do 6 miesięcy.

Działa

5 x niżdłużej
i wydajniej
zwykły granulat

NAWÓZ WE NPK 10-11-18 z mieszaniną
mikroelementów. Azot (N) całkowity 10%, w tym:
w formie amonowej 6%, w formie azotanowej 4%.
Pięciotlenek fosforu (P 2O 5) rozpuszczalny w
obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w
wodzie 11%, rozp. w wodzie 8.2%. Tlenek potasu
(K 2O) rozp. w wodzie 18%, Magnez (MgO) rozp.
w wodzie 1.4%. Bor (B) rozp. w wodzie 0.01%,
miedz (Cu) 0.030%, rozp. w wodzie 0.034%,
żelazo (Fe) 0.20%, schelatowane EDTA 0.04%,
rozp. w wodzie 0.17%, mangan (Mn) 0.03%,
molibden (Mo) 0.010% rozp. w wodzie 0.007%,
cynk (Zn) 0.008%.

Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki. 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.
UWAGA: Otoczka nawozu ulega rozkruszeniu dopiero
po okresie roku wcześniej uwalniając zawarty w środku
nawóz.

Data ważności: produkt bezterminowy pod warunkiem przechowywania zgodnie
z zaleceniami.
Numer partii:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

masa
netto:

300 g

