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BOPON YUCCA, DRACENA ŞI PALMIERI

BOPON PENTRU YUCCA, DRACENA ŞI PALMIERI

Îngrășământ complet pentru yucca, palmieri, dracenae și alte tipuri de plante tropicale. Oferă toți nutrienții esențiali și stimulează creșterea intensivă a plantelor. Utilizarea 

regulată a îngrășământului garantează aspectul deosebit al plantelor și culoarea intensă a frunzelor.

Mod de utilizare:

Dizolvați 10 ml de îngrășământ (1/3 de capac) în 1,5 l de apă. 

Din primăvară până ȋn toamnă se aplică îngrăşământ la fiecare 7 zile iar iarna odată pe lună (nu fertilizați palmierii pe parcursul iernii). A nu se depăşi cantitatea de 

îngrăşământ recomandată deoarece poate provoca deteriorarea sau chiar distrugerea plantelor. A se agita înainte de folosire.

Compoziţie:

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE. Tip de îngrășământ: Soluție de îngrășământ NPK 7 : 4 : 6 care conține oligoelemente. Nutrienți % (m/m): 7% azot (N) total [6,8% azot ureic], 4% 

anhidridă fosforică (P2O5), solubilă in apă, 6% oxid de potasiu (K2O), solubil ȋn apă. 

Oligoelemente solubile în apă: 0,02% bor (B), 0,002 % cupru (Cu)*, 0,02% fier (Fe)*, 0,015% mangan (Mn)*, 0,002% molibden (Mo), 0,015% zinc (Zn)*.

*chelat cu EDTA

Măsuri de siguranţă:

Atenţie

H317 Poate  provoca  o  reacție  alergică  a  pielii. 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 A  nu  se  lăsa  la  îndemâna  copiilor. 

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. 

Conţine amestec post-reacţie de  5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă  

Depozitați la temperaturi între 5–30°C. La temperaturi sub 5°C lichidul poate precipita. Acest proces este reversibil și nu afectează eficiența fertilizatorului.

Păstrați la distanță de produsele alimentare.

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

Masa netă: 

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
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creștere intensivă 

verde intens

îngrășământ concentrat

 0,5 l :75  l 

creștere intensivă 

verde intens

îngrășământ concentrat

 0,3 l :45  l 
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