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BOPON ÎNGRĂŞĂMÂNT PENTRU ROŞII, CASTRAVEŢI ŞI LEGUME

Îngrășământ cu mai multe minerale pentru legume, mai ales roșii și castraveți. Este potrivit pentru recoltele din grădină, din sere sau solarii (sere tunel). Oferă nutriție 

pentru plante atât ȋn stadiul de răsad cât și ȋn cel de rodire. Compoziția ȋngrǎşǎmantului și doza corespunzătoare de potasiu amplifică rodirea, garantând recolte mari. 

Instrucțiuni de utilizare:

1. măsurați doza recomandată

2. aplicați îngrășământul în mod egal în jurul plantei

3. amestecați produsele granulate cu stratul superior al solului

4. udați planta pentru a activa imediat substanțele din îngrășământ

Perioadele recomandate pentru utilizare:

Plantă

Termen

Doză [g/m
2
]

legume

La fiecare 3 săptămâni pe parcursul întregului sezon de vegetație

25 - 45

Nu depășiți dozele recomandate, altfel există riscul să deteriorați sau chiar să distrugeți plantele.

Compoziție:

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE, Tip de îngrășământ: Îngrășământ NPK (Mg, S) 18 : 7 : 10 (2 : 7). Nutrienți (% m/m): total 18% azot (N) inclusiv 10,6% sub forma de azotat de 

amoniu, 7,4% nitrați, 7% pentoxid de fosfor (P2O5), solubil într-o soluție inertă de citrat de amoniu și apă, 5,2% pentoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă, 10% oxid de 

potasiu (K2O) solubil în apă, total 2% oxid de magneziu (MgO), min. 7% trioxid de sulf (SO3) solubil în apă.

Măsuri de siguranţă:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

În caz de ingerare accidentală, cereți ajutor medical.

Păstrați la distanță de produsele alimentare.

greutate netă: … kg

Data fabricației, data expirării și numărul de lot sunt înscrise pe ambalaj.

Producător:

BROS Sp. z o. o. sp. k. 

ul. Karpia 24, Poznań

Polonia

tel.: +48 61 826 25 12

export@bros.pl 

www.biopon.eu

Distribuitor: 

BROS BIO SRL, Bulevardul Timişoara, Nr. 104E, parter, camera 4, sector 6, Bucureşti, tel.: +40 754 421 557



randamente ridicate

legume gustoase, bine dezvoltate

FULL SET OF NUTRIENTS IN EVERY GRANULE

1 kg:

per 40 m
2

suficient pentru 40 m
2

3 kg :

per 120 m
2

suficient pentru  120 m
2


