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Nawóz do trawników Florovit szybki efekt 4 kg
 

Cena: 40,13 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Inco

Opis produktu
 

To nowoczesny nawóz, który dzięki odpowiednio dobranym składnikom pokarmowym błyskawicznie pobudzi wiosną trawę do
szybkiego wzrostu i intensywnego zagęszczenia. 

 

Nawóz do trawników:

przeznaczony jest do wszystkich rodzajów trawników, zwłaszcza intensywnie użytkowanych oraz nowo założonych

jest bardzo wydajny i wygodny w stosowaniu (nie wymaga wymieszania z glebą)

Wysoka zawartość azotu sprawi, że trawa silnie się rozkrzewi i intensywnie zazieleni. Zawartość fosforu wpłynie na mocne ukorzenienie
traw oraz zwiększy odporność na suszę i wiele chorób. Duża zawartość żelaza przyczyni się do ograniczenia wzrostu mchu. Szybki efekt
widać już po kilku dniach od zastosowania!

 

Sposób stosowania:

Nawóz do trawników szybki efekt stosować od połowy marca do połowy czerwca 2-3 razy w odstępach 3-tygodniowych. 

 

Skład nawozu:

NAWÓZ WE

Nawóz NP (MgO) 19,0 – 6,0 (2,5) z żelazem
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19,0% (N) azot całkowity; 5,4% (N) azot azotanowy; 13,6% (N) azot amonowy; 6,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w
obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 3,9% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 2,5% (MgO) tlenek magnezu
całkowity; 4,0% (Fe) żelazo całkowite.

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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