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Nawóz do rododendronów, azalii i różaneczaników Biopon 1
kg
 

Cena: 11,33 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Biopon Nawóz do rododendronów azalii różaneczników 1 kg

Składniki
Nawóz WE, Typ: nawóz NPK (Ca, Mg, S) 5 : 9 : 12 (5 : 4 : 30) z borem (B), miedzią (Cu),
żelazem (Fe), cynkiem (Zn) zawierający fosforyt częściowo rozłożony, Składniki
pokarmowe (% m/m): 5% azot (N) całkowity w formie amonowej, 9% pięciotlenek
fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych [w tym min. 5% pięciotlenku
fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie i
min. 2,5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie], 12% tlenek potasu
(K2O) rozpuszczalny w wodzie, 5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie, 4%
tlenek magnezu (MgO) [w tym 3% tlenku magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie],
30% trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, 0,02% bor (B) całkowity, 0,02%
miedź (Cu) całkowita, 0,8% żelazo (Fe) całkowite, 0,02% cynk (Zn) całkowity, Zawiera
superfosfat

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/nawoz-do-rododendronow-azalii-i-rozaneczanikow-biopon-1-kg.html
https://szybkihurt.pl/nawoz-do-rododendronow-azalii-i-rozaneczanikow-biopon-1-kg.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Marka
Biopon

Cechy
kompletny skład w każdej granulce, intensywne wybarwianie kwiatów, optymalny
wzrost, obfite kwitnienie, wystarczy na 20 m2 lub 25 roślin

Zawartość opakowania
Biopon Nawóz do rododendronów azalii różaneczników 1 kg, Biopon Eliksir do
storczyków 35 ml

Marka standaryzowana
Marka: Biopon

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu
Specjalistyczny nawóz granulowany o obniżonej zawartości chlorków, regulujący
kwasowość podłoża odpowiednio do potrzeb rododendronów, azalii i różaneczników.
Wysoka zawartość fosforu wpływa na ogólny wygląd rośliny, a obecność potasu
przedłuża okres kwitnienia i stymuluje powstawanie pąków kwiatowych. Rośliny
zasilane nawozem Biopon do rododendronów, azalii i różaneczników są obsypane
kwiatami przez cały okres wegetacji. Nawóz może powodować powstawanie
brunatnych plam na elementach betonowych, ceramicznych i kamiennych. W
przypadku rozsypania na nie nawozu, niezwłocznie go zebrać, a pozostałości zmyć
wodą. Powstałe plamy przemyć roztworem kwasu cytrynowego.

Dodatkowe informacje
Gratis w środku Biopon Eliksir do storczyków 35 ml

Kontakt
BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: 1. odmierzyć zalecaną dawkę 2. równomiernie rozprowadzić nawóz
wokół rośliny 3. wymieszać granulat z górną warstwą ziemi 4. podlać roślinę, aby od
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razu uaktywnić substancje zawarte w nawozie Roślina rododendrony, azalie,
różaneczniki / Termin przed posadzeniem / Dawka 40 g/roślinę Roślina rododendrony,
azalie, różaneczniki / Termin 2 razy w sezonie: wczesną wiosną oraz w lipcu / sierpniu /
Dawka 50 g/m2 Nie należy przekraczać zalecanych dawek nawozu, ponieważ mogłoby
to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie roślin.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Warunki przechowywania
Min. temp. °C: 0
Maks. temp. °C: 30

Rozmiar opakowania
1

Jednostka (tekst opisowy)
kg

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Kilogramów

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 1

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 218
Wymagana szerokość na półce: 150
Wymagana głębokość na półce: 65

Waga
Waga brutto: 1124
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Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 218
Szerokość: 150
Głębokość: 65

Adres producenta
BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12 e-mail:
biuro@bros.pl www.biopon.pl

Adres zwrotny
BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12 e-mail:
biuro@bros.pl www.biopon.pl

Telefon kontaktowy
(61) 826 25 12

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.biopon.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. P305
+ P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem. W razie
przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. Do rozsypywania używać
rękawiczek ochronnych. Przechowywać z dala od żywności.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Brak hasła ostrzegawczego
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Nawóz
Wariant: do rododendronów azalii różaneczników
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