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Nawóz w płynie uniwersalny wieloskładnikowy Florovit Agro
20 l
 

Cena: 105,83 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Inco

Opis produktu
 

Nawóz w p?ynie uniwersalny wielosk?adnikowy Florovit Agro 20 l
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Unikalna receptura nawozu sprawia, ?e ro?liny dokarmiane Florovitem
szybciej rosn?, wcze?niej i okazalej kwitn?, wcze?niej zaczynaj? owocowa?,
daj?c wi?ksze plony. Jednocze?nie lepiej znosz? okresy suszy oraz s?
bardziej odporne na infekcje i stres. Skuteczno?? nawozu potwierdzaj?
badania Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Badania wykonane przez Instytut Ochrony Ro?lin Pa?stwowy Instytut
Badawczy Oddzia? So?nicowice potwierdzaj? mo?liwo?? mieszana
Florovitu AGRO wielosk?adnikowego nawozu uniwersalnego ze ?rodkami
Ochrony Ro?lin (?OR) i mocznikiem.

Florovit AGRO wielosk?adnikowy nawóz uniwersalny mo?na stosowa? w
mieszankach trójsk?adnikowych: Florovit AGRO uniwersalny + ?OR +
mocznik. Mocznik nale?y wprowadza? do mieszaniny w postaci wcze?niej
przygotowanego roztworu o st??eniu do 5% obj?to?ci cieczy u?ytkowej.
Przy ??cznym stosowaniu Florovitu AGRO z ?OR nale?y stosowa? st??enie
Florovitu AGRO zgodnie z instrukcj? stosowania nawozu. W przypadku
??cznego stosowania nawozu Florovit AGRO z ?OR nie ma potrzeby
dodawania ?rodków przyczepnych. Okres karencji mieszaniny jest taki, jak
w przypadku stosowania samego ?OR.

 

Sporz?dzenie cieczy u?ytkowej:
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Odmierzon? ilo?? nawozu wla? do zbiornika opryskiwacza nape?nionego
cz??ciowo wod? (z w??czonym mieszad?em) i uzupe?ni? wod? do
potrzebnej ilo?ci. Po wlaniu nawozu do zbiornika opryskiwacza
niewyposa?onego w mieszad?o ciecz mechanicznie wymiesza?.

zaleca si?:

bardzo dok?adne sporz?dzenie cieczy u?ytkowej
mieszanie podczas wykonywania zabiegów
zu?ycie cieczy u?ytkowej natychmiast po jej sporz?dzeniu
dostosowanie ogólnych zalece? obowi?zuj?cych w przypadku
??cznego stosowania agrochemikaliów

Sk?ad nawozu:

3,0% (N) azot ca?kowity; 2,3% (N) azot amidowy; 0,7% (N) azot azotanowy;
2,4% (K) potas w przeliczeniu na K2O rozpuszczalny w wodzie; 0,01% (Cu)
mied? ca?kowita; 0,5% (Fe) ?elazo ca?kowite; 0,1% (Mn) mangan
ca?kowity; 0,01% (Zn) cynk rozpuszczalny w wodzie. pH 3,3-4,3.

Zezwolenie MRiRW 378a/19.

Florovit AGRO wielosk?adnikowy nawóz uniwersalny mo?na ??czy? z
wieloma ?rodkami Ochrony Ro?lin i mocznikiem.

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

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

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 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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