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Nawóz do trawników jesienny Florovit 25 kg
 

Cena: 191,08 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

? Florovit nawóz jesienny do trawników 25kg worek?
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? Intensywnie rosn?ca trawa, wielokrotnie koszona w ci?gu roku, pobiera z
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gleby du?e ilo?ci sk?adników pokarmowych. Dlatego do uzyskania trwa?ej,
zwartej darni i pi?knej zieleni traw niezb?dne jest ich systematyczne
nawo?enie od wczesnej wiosny do jesieni.

Florovit jesienny do trawników  dostosowany jest do wymaga?
pokarmowych traw w okresie jesiennym oraz wczesnowiosennym i
przeznaczony do wszystkich gatunków traw, szczególnie do trawników
ozdobnych i reprezentacyjnych.

Niska zawarto?? azotu podana jesieni? nie pobudza trawy do intensywnego
wzrostu, natomiast przed?u?a wegetacj? ro?lin i wp?ywa na ?adny
wygl?d trawnika do pó?nej jesieni. Wysoka zawarto?? potasu i
?elaza zwi?ksza odporno?? ro?lin na choroby oraz przyczynia si? do
lepszego ich przezimowania.

Wystarcza na ok. 835m2!
Du?a zawarto?? ?elaza!
Najwy?sza jako??!
?adny wygl?d trawy do pó?nej jesieni!

 

? Sposób stosowania:

Zaleca si? stosowanie nawozu Florovit do trawników jesienny w okresie
jesiennym i wczesnowiosennym.

Jesieni?: nawóz nale?y zastosowa? w drugiej po?owie sierpnia oraz
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powtórnie na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika w dawce 30-40 g na 1m2.
Nawóz nale?y rozsypa? równomiernie na ca?ej powierzchni trawnika po
uprzednim skoszeniu trawy. Je?eli w najbli?szych godzinach po nawo?eniu
nie jest spodziewany deszcz, trawnik nale?y obficie podla?.

Wiosn?: nawóz nale?y zastosowa? wczesn? wiosn?, tu? przed ruszeniem
wegetacji traw, w dawce 30-40 g na 1 m2. Nie nale?y stosowa? nawozu w
czasie silnego nas?onecznienia i podczas silnego wiatru. Jedna ?y?ka
sto?owa zawiera ?rednio 15 g nawozu.

Wysoka zawarto?? ?elaza przeciwdzia?a wzrostowi mchu w
trawnikach. Nawóz jest skuteczny, wydajny oraz wygodny w
stosowaniu.

Wi?ksza odporno?? na choroby i przemarzanie!

To opakowanie wystarczy Ci na ok. 835m2!

Nawóz jest skuteczny i wydajny. Produkt zapakowany w worku.

 

? Sk?ad nawozu:

NAWÓZ WE Nawóz NPK (SO3) 4,4–5,2–19,0 (25,0) z ?elazem.

4,4% (N) azot ca?kowity; 2,2% (N) azot azotanowy; 2,2% (N) azot
amonowy; 5,2% (P2O5) pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w oboj?tnym
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roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,4% (P2O5) pi?ciotlenek
fosforu rozpuszczalny w wodzie; 19,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny
 w wodzie; 25,0% (SO3) trójtlenek siarki ca?kowity; 6,0% (Fe) ?elazo
ca?kowite.

 

Uwaga! Informujemy, ?e w tego typu produktach, otwór
znajduj?cy si? u góry worka jest otworem fabrycznym,
technologicznym i nie stanowi wady produktu. W celu
zapewnienia bezpiecze?stwa w czasie transportu, otwór jest
zaklejany przed wysy?k?.
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UWAGA! Ze ?rodków ochrony ro?lin nale?y korzysta? z zachowaniem
bezpiecze?stwa. Przed ka?dym u?yciem przeczytaj informacj?
zamieszczone w etykiecie i informacje dotycz?ce produktu. Zwró? uwag? na
zwroty wskazuj?ce rodzaj zagro?enia oraz przestrzegaj ?rodków
ostro?no?ci zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów b?d?cych ?rodkami ochrony ro?lin w rozumieniu
ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz.
1310 ze zm.) oraz rozporz?dzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz.
1673 ze zm.), z?o?y? zamówienie oraz by? obj?tym umow? sprzeda?y
mog? jedynie Klienci b?d?cy osobami fizycznymi posiadaj?cymi pe?n?
zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz posiadaj?cymi kwalifikacje
wymagane od osób nabywaj?cych ?rodki ochrony ro?lin okre?lone w art. 28
ustawy o ?rodkach ochrony ro?lin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz.
1310 ze zm.).
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