
 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Nawóz do pomidorów i papryki Florovit 1 kg
 

Cena: 12,30 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Nawóz do pomidorów i papryki Florovit 1 kg

 

Granulowany, kompleksowy nawóz ogrodniczy do pomidorów i papryki.
Zawiera sk?adniki pokarmowe w ilo?ciach i formach dostosowanych do
wymaga? pokarmowych wszystkich odmian pomidorów i papryk,
uprawianych zarówno w gruncie jak i w pojemnikach.
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Regularne stosowanie nawozu:

 

gwarantuje prawid?owy wzrost i plonowanie
poprawia wybarwienie i jako?? owoców
zwi?ksza odporno?? na niekorzystne warunki i choroby

 

 

POMIDORY:

 

Przygotowanie pod?o?a: nawozi? 2-3 tygodnie przed sadzeniem w
dawce 50 g/m2
Pierwsze nawo?enie: nawozi? oko?o 3 tygodnie po przyj?ciu rozsady w
dawce 30-35 g/m2
Drugie nawo?enie: nawozi? podczas zawi?zywania owoców
pierwszego grona w dawce 30-35 g/m2

 

PAPRYKA:

 

Przygotowanie pod?o?a: nawozi? 2-3 tygodnie przed sadzeniem
w dawce 50 g/m2
Pierwsze nawo?enie: nawozi? oko?o 3 tygodnie po przyj?ciu rozsady w
dawce 35-40 g/m2
Kolejne nawo?enia: nawozi? 3-krotnie co 3-4 tygodnie w dawce 35-40
g/m2
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Nawóz nale?y równomiernie rozsypa?, w miar? mo?liwo?ci zmiesza? z
wierzchni? warstw? gleby tak, aby nie uszkodzi? korzeni i obficie podla?
ro?liny.
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UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

 

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8
marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.),
złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną
zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin
określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

 

Galeria
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