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Nawóz ogrodniczy Azofoska granulat worek 10 kg
 

Cena: 74,77 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

4 sztuki

Producent Inco

Opis produktu
 

Nawóz ogrodniczy Azofoska granulat worek 10 kg
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Azofoska to najwy?szej jako?ci nawozy dla osób szukaj?cych
wygodnego i skutecznego sposobu dokarmiania ro?lin w
ogrodzie.

 

 

 

Azofoska granulat to:

 

szybko dzia?aj?cy nawóz o wszechstronnym zastosowaniu i ?atwej
aplikacji; idealnie nadaje si? do dokarmiania warzyw, kwiatów
jednorocznych i wieloletnich, jak równie? drzew oraz krzewów
ozdobnych i owocowych;
bogata w mikroelementy kompozycja sk?adników pokarmowych o
bardzo wysokiej skuteczno?ci dzia?ania i ?atwo przyswajalna przez
ro?liny; stosuj?c Azofosk? sprawisz, ?e ro?liny b?d? mniej podatne na
choroby i szkodniki;
niska zawarto?? chlorków w nawozie; czym mniej chlorków w owocach
i warzywach, tym lepsze ich walory smakowe oraz d?u?sze
przechowywanie plonów i wy?sza jako?? przetworów;
najlepsza do stosowania przed siewem lub nasadzeniami.

 

 

Azofoska gwarantuje:

 

pi?kne i zdrowe ro?liny
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oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy - jeden nawóz do wielu ro?lin
skuteczno?? oraz ?atw? aplikacj?

 

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.). 
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