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BOPON STOP BURUIENI! ÎNGRĂŞĂMÂNT PENTRU GAZON

Îngrășământ specializat pentru îngrijirea gazonului cu buruieni. Compoziția bine determinată facilitează întreținerea

unui gazon dens și fără buruieni. Azotul ușor de asimilat oferă o creștere intensivă a ierbii și previne dezvoltarea și

reapariția buruienilor. O selecție specială de minerale transformă gazonul dumneavoastră într-un unul dens,

sănătos și frumos colorat.

În momentul în care - dupǎ ce a fost împrăștiat - este stropit, îngrășământul se dizolvă și penetrează solul, de

unde este absorbit de rădăcini. Eliberarea îngrășământului este reglată de factori din natură: umiditate și

temperatură.

 Îngrășământul poate lăsa pete maro pe suprafețele de beton, ceramică și piatră. Dacă îngrășământul este 

împrăștiat în afara gazonului, adunați-l imediat și spălați reziduurile  cu apă. Îndepărtaţi petele cu o soluție de acid 

citric.

Instrucțiuni de utilizare:

1. tundeți gazonul 

2. măsurați doza recomandată

3. aplicați îngrășământul în mod egal pe gazon (se recomandă folosirea unui distribuitor de îngrășăminte)

4. udați gazonul în mod abundent

Recomandǎri pentru aplicare:

Plantă

gazon

Timp

o data pe lună

Doză [g/ m2]

20

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

Compoziție:

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE, Tip de îngrășământ: Îngrășământ NPK (Mg, S) 7 : 5 : 8 (4,5 : 20) cu 5% fier (Fe).

Nutrienți (% m/m): total 7% azot (N) [inclusiv 7% azotat de amoniu], 5% pentoxid de fosfor (P2O5), solubil într-o

soluție inertă de citrat de amoniu și apă, 8% oxid de potasiu (K2O) solubil în apă, total 4,5% oxid de magneziu

(MgO), min. total 20% trioxid de sulf (SO3) [min. 16% trioxid de sulf (SO3) solubil în apă], total 5% fier (Fe).

Conţine superfosfat.

Măsuri de siguranţă:

Pericol

H318 Provoacă leziuni oculare grave.



P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P280 Purtaţi echipament de protecţie a ochilor.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT  CU OCHII: Clătiți cu atenție  cu  apă  timp  de  mai  multe  minute. 

Scoateți  lentilele  de  contact,  dacă  este  cazul  și dacă  acest  lucru  se  poate  face  cu  ușurință. Continuați  să  

clătiți.

P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

În caz de ingerare accidentală, cereți ajutor medical.

Nu se folosește în preajma coniferelor.

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



creștere rapidă în spațiile libere

Culoare verde intensă a gazonului

FULL SET OF NUTRIENTS IN EVERY GRANULE

1 kg:

 per  50 m2

suficient pentru  50 m2

2 kg:

 per  100 m2

suficient pentru 100 m2

3 kg:

 per  150 m2

suficient pentru  150 m2

5 kg:

 per  250 m2

suficient pentru  250 m2

8 kg:

 per  400 m2

suficient pentru  400 m2

10 kg:

 per  500 m2

suficient pentru  500 m2


