200 L
1 g/L

Nawóz

Startowy + Ukorzeniacz
Nawóz startowy do ukorzeniania o bardzo dużej zawartości FOSFORU - 52% .
Wysoko wydajny koncentrat - 300 I nawozu. Łączy podlewanie z nawożeniem. Bardzo dobrze
przyswajalny przez rośliny - 100% rozpuszczalny w wodzie. Szybko widoczne efekty.

Powojnik

Róża

Rododendron

Profesjonalny nawóz Magiczna Siła na bazie Peters
Professional o dużej zawartości składników
pokarmowych, szczególnie fosforu 52% do budowy
systemu korzeniowego. Nawóz ułatwia przyjmowanie się roślin po: posadzeniu, posianiu, rozsadzeniu.
Specjalna mieszanka bogata w makroi mikroelementy aby zaspokoić potrzeby pokarmowe
wszystkich roślin w ogrodzie.

DAWKOWANIE
1 g na 1 L wody (2 łyżeczki na 10 L)
Nawóz rozpuścić w konewce.
ZASTOSOWANIE

Thuja

Trawa ozdobna

Owoce

TYP NAWOZU
NAWÓZ WE NPK 10+52+10% (m/m).
Azot (N) całkowity 10%, w tym amonowy 7,6%,
amidowy 2,4%, pięciotlenek fosforu (P2O 5) 52%
rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu
amonu i wodzie, tlenek potasu (K 2O) 10% rozp. w
wodzie z mieszaniną mikroskładników pokarmowych
bor (B) 0,02% rozpuszczalny w wodzie, miedź (Cu)
0,015% rozp w wodzie, schelatowane w EDTA, żelazo
(Fe) 0,12% rozp. w wodzie, schelatowane w DTPA,
mangan (Mn) 0,06% rozp w wodzie, schelatowane w
EDTA, cynk (Zn) 0,015% rozp w wodzie, schelatowane
w EDTA,molibden (Mo) 0,010% rozp. w wodzie.

- sadzenie - podlewanie bryły korzeniowej

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- pikowanie rozsad

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.

- siew nasion warzyw i kwiatów - wzmacnia wschody

masa netto:
Producent:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91
Nr partii: na opakowaniu
Data ważności:
Produkt bezterminowy
pod warunkiem przechowywania
zgodnie z zalecaniami.

200 g ℮

Rośliny potrzebują miłości i SUBSTRALA

