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Nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych Florovit 10
kg
 

Cena: 78,47 PLN

Opis słownikowy

Producent Inco

Opis produktu
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Nawóz do borówek i innych ro?lin kwa?nolubnych Florovit 10 kg

Wielosk?adnikowy, mineralny nawóz doglebowy, przeznaczony do
pog?ównego dokarmiania borówek w pierwszym roku po posadzeniu i w
dalszych latach uprawy.

Wa?n? zalet? Florovitu do borówek jest zdolno?? zakwaszania gleby, co
wyra?nie sprzyja wzrostowi i rozwojowi ro?lin wymagaj?cych stanowiska o
niskim odczynie pod?o?a.

Cechuje go równie? brak azotanów. Borówki sadzi si? jesieni? w pod?o?e o
pH 3,8 - 4,8. Ro?liny uprawiane w pod?o?u o zbyt wysokim odczynie
charakteryzuj? si? ma?ymi przyrostami oraz przedwczesnym ?ó?kni?ciem i
opadaniem li?ci. Nawóz zapobiega chlorozie li?ci w okresie wegetacji ro?lin.
Ponadto zastosowano w nim s?abo przemieszczaj?ce si? w glebie formy
sk?adników pokarmowych, co zabezpiecza je przed wymywaniem do wód
gruntowych.

 

Borówki. Dokarmianie pog?ówne rozpoczyna si? wiosn? na pocz?tku
wzrostu ro?lin, czyli zwykle w po?owie kwietnia. Drugie i trzecie nawo?enie
nale?y przeprowadzi? ka?dorazowo po up?ywie kolejnych czterech tygodni.
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Zasilanie ro?lin zaleca si? zako?czy? do 15 czerwca. Nawóz po rozsypaniu
wokó? ro?liny nale?y delikatnie wymiesza? z gleb?. Zalecane jest tak?e
podlanie ro?lin. Dawki: pierwszy rok po posadzeniu - trzy razy po 20 g/m2
??cznie 60 g/rok; dalsze lata uprawy - trzy razy po 30-35 g/m2 ??cznie ok.
100 g/rok.

Ró?aneczniki. Podobnie jak pod borówk? stosuje si? przedwegetacyjnie
przy sadzeniu na 1 ro?lin? 25-50 g nawozu (mieszaj?c go z 25-50 l ziemi z
do?ka) za? w nast?pnych latach nawóz rozsiewa si? pod koron? wczesn?
wiosn?: w 1 roku w marcu ok. 20 g i w kwietniu ok. 20 g; w 2 roku w marcu
ok. 25 g i w kwietniu ok. 25 g; w dalszych latach w marcu ok. 30 g i w
kwietniu ok. 30 g.

Azalie i wrzo?ce. Przedwegetacyjnie mieszamy z ziemi?, do której sadzi si?
ro?lin?, ~ 10 g nawozu na 10 l ziemi. W nast?pnych latach, wczesn? wiosn?
(kwiecie?) rozsiewa si? pod koron? na powierzchni? ziemi ok. 10 g nawozu i
obficie podlewa. W przypadku wi?kszych ro?lin (3-4 lata i starszych)
nawo?enie powtarza si? po 2-3 miesi?cach w takiej samej dawce. W
uprawie pojemnikowej w przeliczeniu na litr pod?o?a nie nale?y
przekracza? dawki 1 g nawozu.

Paprocie i iglaki. Ro?liny te mo?na nawozi? Florovitem pod borówki
przedwegetacyjnie i pog?ównie, je?li gleba jest za ma?o kwa?na - pH gleby
powy?ej 6. Przedwegetacyjnie w przeliczeniu na 1 ro?lin? rozsiewa si?
jednorazowo i miesza z gleb? ok. 10 g nawozu z 10-20 l gleby. W
nast?pnych latach jednorazowo rozsiewa si? pod koron? wczesn? wiosn?
ok. 10 g nawozu. Pod iglaki dawk? pog?ówn? nawozu uzale?nia si? od
wieku ro?liny: zwi?ksza si? j? do 20 g, gdy ro?lina osi?ga 0,5 m wysoko?ci;
do 40 g, gdy ro?lina osi?ga 1 m wysoko?ci; do 60 g, gdy ro?lina osi?ga 2 m
wysoko?ci. Jedna ?y?ka sto?owa zawiera ?rednio 10 g nawozu.

Sk?ad nawozu:
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NAWóZ WE

Nawóz NPK (MgO + SO3) 12,0 - 6,0 - 13,0 (2,6 + 45,0) z borem, miedzi?,
?elazem, manganem, molibdenem, cynkiem.

12,0% (N) azot ca?kowity; 12,0% (N) azot amonowy; 6,0% (P2O5)
pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w oboj?tnym roztworze cytrynianu
amonu i wodzie; 3,9% (P2O5) pi?ciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie;
13,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 2,6% (MgO) tlenek
magnezu ca?kowity; 45,0% (SO3) trójtlenek siarki ca?kowity; 0,06% (B) bor
ca?kowity; 0,100% (Cu) mied? ca?kowita; 0,50% (Fe) ?elazo ca?kowite;
0,27% (Mn) mangan ca?kowity; 0,005% (Mo) molibden ca?kowity; 0,040%
(Zn) cynk ca?kowity
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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? by? jedynie Klienci b?d?cy osobami fizycznymi posiadaj?cymi pe?n?
zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz posiadaj?cymi kwalifikacje
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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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