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Nawóz granulowany do tui Florovit 4 kg pudełko
 

Cena: 42,81 PLN

Opis słownikowy

Producent Inco

Opis produktu
 

Nawóz do tui Florovit 4 kg

Nawóz do tui (?ywotników) Florovit zawiera dobrane w odpowiednich
formach i ilo?ciach sk?adniki pokarmowe, dostosowane do wymaga?
pokarmowych tui.
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formach i ilo?ciach sk?adniki pokarmowe, dostosowane do wymaga?
pokarmowych tui.

Idealny dla tui zarówno w zasadzeniach pojedynczych, jak i
grupowych (?ywop?oty).

Regularne stosowanie nawozu Florovit:

Gwarantuje prawid?owy i szybki wzrost ro?lin.
Zapewnia g?sty i bujny ?ywop?ot.
Intensywne wybarwienie igie?.
Zwi?ksza odporno?? na wymarzanie oraz choroby.
Nawóz 4 kg wystarcza na ok. 100 ro?lin.

 

Stosowanie:

1. Drzewko powinno by? sadzone na oko?o 6 tygodni przed ostatnimi
przymrozkami.

2. Zanim zasadzisz tuj?, zadbaj o to, by jej korzenie by?y odpowiednio
nawil?one.

3. Regularnie spryskuj korzenie tui wod? przy pomocy w??a lub ustaw
ro?lin? w du?ym wiaderku z wod?.

4. Wykop du?y do?ek. Powinien by? on dwa razy wi?kszy, ni? korzenie
drzewka, które chcesz zasadzi?.

5. W?ó? drzewko do do?ka i delikatnie roz?ó? jego korzenie. Uwa?aj, aby
nie z?ama? ani nie uszkodzi? ?adnego z nich.
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6. Wype?nij do?ek ziemi? z ogrodu.
7. Mocno ubij ziemi?, aby upewni? si?, ?e nie ma w niej uwi?zionego

powietrza.
8. Dok?adnie podlej wod? zasadzone drzewko.
9. Wokó? podstawy drzewka wy?ó? 7-10 cm ?ció?ki, aby mie? pewno??,

?e korzenie b?d? odpowiednio nawodnione. Wykorzystaj do tego celu
mech, wiórki kory, trociny lub ?ció?k? pochodz?c? z recyclingu.

10. Wokó? pnia pozostaw oko?o 50 cm strefy wolnej od traw i chwastów.
Dzi?ki temu drzewko nie b?dzie musia?o konkurowa? z innymi
ro?linami o sk?adniki od?ywcze.

11. Regularnie podlewaj tuj?. Zadbaj o odpowiedni? wilgotno?? pod?o?a,
zw?aszcza w okresie suszy.

12. Pami?taj o odpowiednim nawo?eniu drzewka.
13. Wiosn? stosuj nawóz raz w miesi?cu, latem dwa razy w miesi?cu i

zaprzesta? nawo?enia dopiero jesieni?.
14. Stosuj nawóz.

Post?puj zgodnie ze wskazówkami znajduj?cymi si? na
etykiecie. Po ka?dym zastosowaniu nawozu podlej drzewko.

Sk?ad nawozu:

NAWóZ WE
Nawóz NPK (MgO + SO3) 11,5 - 6,0 - 11,0 (5,0 + 39,0) z ?elazem.
11,5 % (N) azot ca?kowity; 1,0 % (N) azot azotanowy; 10,5 % (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; 11,0 % (K2O) tlenek
potasu rozpuszczalny w wodzie; 5,0 % (MgO) tlenek magnezu
ca?kowity; 39,0 % (SO3) trójtlenek siarki ca?kowity; 1,0 % (Fe) ?elazo
ca?kowite.
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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
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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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