HORTENSJA
Długo działający

Nawóz 100 dni do Hortesji 2w1

Nawozi ( torebka 700 g)
Zakwasza podłoże (torebka 300 g)
Nawóz stwarza optymalne warunki do wzrostu i kwitnieniia roślin
kwaśnolubnych (Hortensji, Rododendronów, Azalii, Borówki, Żurawiny)
Są to nawozy doglebowe do rozsypywania wokół roślin
w promieniu do 80 cm (w zależności od wielkości
krzewu). Nawozy należy stosować w tym samym
czasie, ale w różnych dawkach.

Zakwaszanie
W uprawie hortensji ważne jest utrzymanie kwaśnego podłoża,
szczególnie, gdy nie możemy go wymienić, pH podłoża ma duży wpływ
na wzrost i obfitość kwitnienia.

Nawożenie
Większa saszetka zawiera nawóz mineralny zbilansowany pod
względem wymagań hortensji, zapewniając obfite i długie kwitnienie.
Jest to nawóz o wydłużonym działaniu (do 100 dni), dzięki temu
wystarczy tylko 1-2 nawożenia w ciągu sezonu.

Po rozsypaniu obficie podlać.

Dawki na 1m2

Pierwszy rok
uprawy

Kolejne lata
uprawy

Torebka Nawożenie

20 g

30 g

Torebka Zakwaszanie

10 g

15 g

Torebka do NAWOŻENIA 700 g
TYP NAWOZU: NAWÓZ WE NPK (Mg) 19+05+13 (2)m/m
zawierający ureaform z mieszaniną mikroelementów.

Azot całkowity (N) 19%, w tym 3.0% amonowy, 0.8% amidowy,
15.2% ureaform, 5.1% rozp. w zimnej wodzie, 5.1% rozp. w gorącej
wodzie. Pięciotlenek fosforu (P2O ) 4.5% rozp. w wodzie, 5% rozp. w
oboj. roztworze cytrynianu amonu i w wodzie. Tlenek potasu (K 2O)
13% rozp. w wodzie. Tlenek magnezu (MgO) 2%, z mieszaniną
mikroskładników pokarmowych: Bor (B)0.02% rozp. w wodzie,
miedź (Cu) 0.050% rozp. w wodzie, żelazo (Fe) 0.30% rozp. w
wodzie, mangan (Mn) 0.08% rozp. w wodzie, molibden (Mo) 0.02%
rozp. w wodzie, cynk (Zn) 0.02% rozp. w wodzie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
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.

Torebka do ZAKWASZANIA 300 g
TYP NAWOZU. NAWÓZ WE NAWÓZ AZOTOWY N(S)
21-(24). Azot całkowity (N) 21%, amonowy 21%, trójtlenek siarki

UWAGA!
Zwiększenie kwasowości podłoża sprzyja zmianie barwy
kwiatów na niebieski bądź fioletowy, dotyczy to odmian
hortensji ogrodowej o kolorze różowym bądź czerwonym.
Kilka odcieni kwiatów na jednym krzewie oznacza, że podłoże
w obrębie krzewu ma nieco zróżnicowaną kwasowość.

(SO3) 60% (24S) rozpuszczalny w wodzie.
Środki bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi.
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. Wyjać soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunać.

Przechowywanie:
Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem
słonecznym. Przechowywac wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.

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:

1 kg ℮

Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

HORTENSJA

HORTENSJA

Działa

Zasady stosowania

3x

Przy sadzeniu i nawożeniu rosnących
już roślin kwaśnolubnych

Długo działający

dłużej i wydajniej
niż zwykły granulat

HORTENSJA

2w1
nawozi

+
zakwasza

Działa

100
dni

zakwasza

2w1
nawozi

3x

dłużej i
wydajniej

Długotrwałe kwitnienie
Duże kule kwiatowe

do 20 krzewów

Nawożenie od marca do czerwca.
Po nawożeniu obficie podlać rośliny,
aby nawóz zaczął działać.
2 w 1 zakwasza i nawozi.

