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BIOPON - Ingrasamant granular pt conifere

Cutie 1kg
Evaluare:
Nu a fost
evaluat
Pret
Pre?
cu reducere
13,76
lei înc?
Pre?ul de vânzare 15,00 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 13,76 lei
Reducere
Valoarea taxei 1,24 lei
Pune o întrebare despre acest produs

Descriere
BIOPON pt CONIFERE - Ingrasamant mineral granular complex, de tip NPK-5,5;8,5;11,5, cu adaos de Mg,S-4;12, ce contine si
oligoelemente (bor,cupru,fier,mangan,molibden,zinc). Ingrasamantul special pentru conifere contine elemente bine alese. Azotul
stimuleaza cresterea si confera acelor o culoare verde crud, fierul impiedica cloroza (ingalbenirea frunzelor), adaosul de
magneziu impiedica ca acele sa devina maronii.
Continut: 1kg
Utilizare: Distribuiti ingrasamantul uniform pe sol in jurul coniferelor, amestecati ingrasamantul granular in stratul superior de
pamant, udati pentru a activa imediat substantele din ingrasamant. Coniferele cresc foarte bine in semi-umbra, pe un sol usor
acid. Doza recomandata de producator, pentru fertilizarea solului - 1kg la 25m2. Eliberarea ingrasamantului este influentata de
factorii naturali: umiditate si temperatura. Nu depasiti dozele recomandate.
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Efecte: Este asimilat rapid de plante, creste vigoarea si rezistenta fata de boli si daunatori(ciuperci si bacterii), precum si
rezistenta la frig si conditii dificile. Nu este inflamabil. Nu are timp de pauza.
Atentie!
A nu se folosi ca aliment. A nu se lãsa la îndemâna copiilor si bãtrânilor.
Se pãstreazã in ambalajul original, bine inchis, la loc uscat si rãcoros, departe de alimente, bãuturi si furaje pt animale.
A se evita contactul cu pielea ?i cu ochii.
În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.
Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.
Pentru daunele care apar din cauza folosirii si depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.
In conformitate cu legislatia EU:
- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.
- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.
Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.
Pre? unitar
- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !
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