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Nawóz Piękny trawnik całoroczny program Biopon 4 x 2 kg
 

Cena: 62,43 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Bros

Opis produktu
 

Nawóz Pi?kny trawnik ca?oroczny program Biopon 4 x 2 kg
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Ca?oroczny program nawozowy

GWARANTUJE PI?KNY I ZDROWY WYGL?D TRAWY PRZEZ CA?Y
SEZON
ZAPEWNIA OPTYMALNE OD?YWIENIE i KOMPLEKSOWE
WZMOCNIENIE TRAWNIKA
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Zestaw 4 nowoczesnych nawozów do trawnika, które zapewniaj? murawie
kompleksow? piel?gnacj? przez ca?y rok!

Ka?dy z nawozów zosta? odpowiednio dobrany do wymaga? trawy w
poszczególnych porach roku.

Zastosowanie wszystkich czterech kroków programu od?ywczo-
regeneracyjnego Pi?kny Trawnik gwarantuje murawie pi?kny i zdrowy
wygl?d oraz optymalne od?ywienie na ka?dym etapie jej wzrostu.
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Nasza nowa linia nawozów „Pi?kny Trawnik”,  jedyny ca?oroczny
program od?ywczo-regeneracyjny do trawnika na polskim rynku,
zdoby?a Z?oty Medal Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich.

Wyró?nienie jest przyznawane przez niezale?nych ekspertów bran?y
ogrodniczo-rolniczej.

Seria „Pi?kny Trawnik” bierze tak?e udzia? w g?osowaniu na nagrod?
Z?oty Medal Wybór konsumenta 2020.
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W sk?ad zestawu wchodz?:

1. BIOPON PI?KNY TRAWNIK PRZEDWIO?NIE

Nawóz wchodz?cy w sk?ad rocznego, 4-etapowego programu od?ywczo-
regeneracyjnego dla trawników.

Najlepsze efekty przynosi zastosowanie po kolei wszystkich 4 nawozów,
których sk?ad jest optymalnie dobrany do potrzeb trawnika w
poszczególnych porach roku, ale mo?liwe jest równie? u?ycie tylko
wybranych nawozów z programu.

Krok nr 1 – PRZEDWIO?NIE przygotowuje os?abiony po zimie trawnik
do intensywnego wzrostu w pó?niejszych miesi?cach. Jest wyj?tkowo
bogaty w wap?, dzi?ki czemu przywraca glebie odpowiedni poziom PH i
u?atwia trawie pobieranie pozosta?ych sk?adników od?ywczych przez ca?y
sezon. Dodatek magnezu powoduje szybkie zazielenienie si? darni po zimie
i wspomaga jej prawid?owy wzrost na dalszych etapach rozwoju.

2. BIOPON PI?KNY TRAWNIK WIOSNA

Krok nr 2 - WIOSNA odpowiada za intensywny rozwój i g?ste
zadarnienie trawnika. Nawóz wiosenny zawiera du?? ilo?? azotu, dzi?ki
czemu trawa zaczyna szybko rosn?? oraz nabiera soczy?cie zielonego
koloru i spr??ysto?ci. Intensywny wzrost trawy zapewnia murawie pi?kny i
zdrowy wygl?d, a dodatkowo ogranicza rozrastanie si? chwastów oraz
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podnosi odporno?? trawnika na deptanie.

3. BIOPON PI?KNY TRAWNIK LATO

Krok 3 - LATO zapewnia trawnikowi optymalny wzrost i intensywnie
zielony kolor. Bogaty sk?ad nawozu z dodatkiem mikroelementów,
skutecznie uzupe?nia wszelkie niedobory pokarmowe i nadaje trawnikowi
odpowiedni? g?sto?? oraz zdrowy wygl?d. Zawarte w nawozie ?elazo
stwarza niesprzyjaj?ce warunki do rozwoju mchu, a du?a ilo?? azotu
przyspiesza zarastanie traw? pustych miejsc.

4. BIOPON PI?KNY TRAWNIK JESIE?

Krok 4 - JESIE? wzmacnia trawnik przed zim? i przygotowuje go do
wzrostu w kolejnym sezonie. Nawóz jesienny uzupe?nia niedobory
minera?ów w glebie po letnim, intensywnym okresie wegetacji. Niska
zawarto?? azotu sprawia, ?e zasilony trawnik nie wymaga ju? jesiennego
koszenia, a wysoka zawarto?? potasu chroni go przed przemarzaniem i
zwi?ksza jego odporno?? na choroby. Zawarte w nim zwi?zki mineralne s?
odpowiedzialne za wzmocnienie i rozrost korzeni trawy, dzi?ki czemu jest
ona lepiej przygotowana na trudne warunki zimowe i pocz?tkowy okres
rozwoju kolejnej wiosny.
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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 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? 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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Nawóz Piękny trawnik całoroczny program Biopon 4 x 2 kg

Zestaw 4 nowoczesnych nawozów do trawnika, które zapewniają murawie kompleksową pielęgnację przez cały rok. Każdy z nawozów
został odpowiednio dobrany do wymagań trawy w poszczególnych porach roku. Zastosowanie wszystkich czterech kroków programu
odżywczo-regeneracyjnego Piękny Trawnik gwarantuje murawie piękny i zdrowy wygląd oraz optymalne odżywienie na każdym etapie
jej wzros
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Galeria
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