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NAWÓZ DO ROŚLIN DONICZKOWYCH
ORGANICZNO MINERALNY
Cena

4,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AGR

Producent

AGRECOL

Producent

AGRECOL

Zastosowanie

Nawóz

Opis produktu
Nawóz do roślin doniczkowych to płynny nawóz organiczno-mineralny. Przeznaczony do całorocznego nawożenia roślin
w uprawach wszelkich roślin doniczkowych, rosnących w warunkach domowych. Zalecany do nawożenia zarówno roślin
ozdobnych z liści jak i kwitnących, np.: zamiokulkasów, difenbachii, bluszczy, palm, fikusów, begonii, kalanchoe, fiołków
afrykańskich, amarylisów, anturium, cyklamenów perskich i wielu innych roślin doniczkowych.
Rośliny uprawiane w doniczkach żyją w niewielkiej przestrzeni glebowej, ograniczonej doniczką. Dlatego rośliny doniczkowe są
szczególnie narażone na utratę wielu odżywczych związków. Podczas regularnego podlewania wodą część składników jest
wypłukiwana. Jednak większość minerałów jest bardzo szybko pobierana przez rośliny z podłoża, do prawidłowego wzrostu i
rozwoju rośliny. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne uzupełnianie składników pokarmowych w podłożu, które przez
większość wegetacji roślin jest niezmieniane. Zbilansowany skład nawozu do roślin doniczkowych powoduje, że rośliny
posiadają wysoką zdrowotność, bujnie rosną i intensywnie kwitną. Nawóz do roślin doniczkowych stosowany systematycznie
uzupełnia niedobory azotu, fosforu i potasu. Nawożenie nawozem do roślin doniczkowych jest w pełni bezpieczne dla roślin –
nie występuje ryzyko przenawożenia. Zawartość związków próchnicznych w nawozie do roślin doniczkowych regeneruje
podłoże. Należy pamiętać, że w przypadku braku składników odżywczych rośliny rozwijają się słabo, nie rosną, a nawet nie
kwitną. W razie skrajnych niedoborów pokarmowych na liściach ujawniają się chlorozy (żółknięcie liści w wyniku braku
zielonego barwnika – chlorofilu) oraz inne przebarwienia tkanek. Liście mogą tracić turgor (nawodnienie), a nawet zasychać.
Niedożywiona roślina częściej zapada na choroby, gdyż jest wrażliwa na wnikanie patogenów. Szkodniki również mogą
wywołać znacznie większe spustoszenie na roślinach nieodpowiednio odżywionych. Pierwszą linią obrony przed chorobami i
szkodnikami, jest odpowiednia pielęgnacja roślin doniczkowych oraz zapewnienie optymalnych warunków rozwoju. Dlatego
odpowiednie nawożenie nawozem do roślin doniczkowych jest niezbędne.
Nawóz organiczno-mineralny dzięki połączeniu dwóch sposobów nawożenia (organicznego i mineralnego) działa
różnokierunkowo. Na część organiczną w nawozie do roślin doniczkowych składa się naturalna aktywna próchnica. Dzięki
substancjom humusowym wspierane jest życie biologiczne gleby. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe wpływają na szereg
przemian, zachodzących w glebie oraz mają aktywny wpływ na regenerację podłoża. To właśnie dzięki mikroorganizmom
rozbudowane związki chemiczne, które w swojej formie nie są przyswajane przez rośliny, są w glebie rozkładane do
składników w formach łatwo przyswajalnych dla roślin. Składniki organiczne nawozu do roślin doniczkowych są uwalniane
długotrwale i stopniowo.
Natomiast składniki mineralne mają formę łatwo i szybko przyswajalną przez rośliny. Są one jako pierwsze wykorzystywane
przez rośliny. Dzięki składnikom mineralnym nawóz do roślin doniczkowych działa natychmiastowo, ale nie gwałtownie.
Połączenie obu formuł nawożenia sprawia, że odżywianie roślin jest kompleksowe. Ponadto rozkładane w czasie związki
organiczne sprawiają że nawóz ma wydłużone w czasie działanie.
do całorocznego nawożenia roślin domowych
uzupełnia niedobory azotu, fosforu i potasu
dzięki połączeniu składników mineralnych i organicznych nawożenie jest bardziej efektywne
zawiera biologicznie czynne substancje humusowe, wspomagające nawożenie
produkt ma szybkie działanie dzięki zawartości składników mineralnych
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nawóz jest skuteczny oraz bezpieczny dla środowiska

Zawartość
azot (N) – 1,5%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1%
oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.
Wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie.

Sposób stosowania
Przygotowanie roztworu:
Nakrętka nawozu służy również jako miarka do dozowania nawozu. Rozcieńczamy z wodą 35 ml (1 nakrętka) nawozu w 1 litrze
wody.

Sposób stosowania:
Nawóz stosujemy w trakcie podlewania. Rośliny podlewamy ilością roztworu taką jak podczas rutynowego podlewania, aby
podłoże było dostatecznie wilgotne. W okresie od marca do października rośliny nawozić co 2-3 tygodnie. W okresie od
listopada do lutego rośliny nawozić 1 raz w miesiącu. Nawóz do roślin doniczkowych można stosować przez cały sezon, w
sezonie zimowym zmniejszamy jedynie częstotliwość stosowania nawozu. Nie należy przekraczać dawek nawozu podanych na
opakowaniu.
Nie należy nawozić roślin przesadzanych lub świeżo posadzonych sadzonek. Dajmy im czas na adaptacje w nowym środowisku
glebowym. Ponadto należy zwrócić uwagę czy podłoże używane do sadzenia roślin zawiera składniki nawozowe. Wtedy z
nawożeniem powinnyśmy się wstrzymać około miesiąca. Najpierw rośliny skorzystają ze składników zawartych w podłożu.
Przechowywanie: W temperaturze od 0˚C do +30˚C w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w pobliżu żywności oraz pokarmu dla zwierząt. Nie spożywać. W przypadku
spożycia skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć je czystą wodą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz pojemość: 350ml , 750ml
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