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Global
Global
Global jest płynnym nawozem zawierającym 16 składników pokarmowych
kompleksowanych organicznie, które odżywiają oraz stymulują wzrost i plonowanie
roślin.
Zawartość wyciągu z propolisu w naturalny sposób poprawia rozwój systemu
korzeniowego roślin a także powoduje namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego
gleby.
Zawarta w nawozie galagina jako silny flawanoid poprawia mechanizmy obronne roślin
dzięki czemu są one bardziej odporne na powszechne uciążliwe nicienie oraz grzyby
odglebowe.
Stosując nawóz GLOBAL do podlewania roślin stwarzamy ich korzenia lepsze warunki
rozwoju oraz poprawiamy ich zaopatrzenie w niezbędne składniki pokarmowe co
poprawia ich fizjologiczne funkcje.
Jest to płynny nawóz organiczny zawierający NPK (azot, tlenek fosforu i tlenek potasu)
oraz mikroskładniki na bazie propolisu.
Skład:
Galagina – 1 000 mg//l
Azot (NO3-) – 48 000 mg/l
Azot (NH4+) – 5 250 mg/l
Posfor (H2PO4+) – 4 500 mg/l
Potas (K+) – 46 000 mg/l
Wapń (Ca2+) – 28 050 mg/l
Magnez (Mg2+) – 8 100 mg/l
Siarka (SO4-) – 8 100 mg/l
Substancja organiczna (COO-) – 50 000 mg/l
Żelazo (Fe3+) – 480 mg/l
Chlor (Cl-) – 50 mg/l
Bor (B3+) – 330 mg/l
Mangan (Mn2+) – 320 mg/l
Cynk (Zn2+) – 60 mg/l
Miedź (Cu2+) – 60 mg/l
Sód (Na+) – 50 mg/l
Całkowita suma składników pokarmowych to 200350 mg/l = 200,35 g/l.
Zastosowanie:
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Uprawy ogrodnicze, rolnicze i leśne.
Dawkowanie:
DOGLEBOWO
Uprawy polowe warzyw, kwiatów: 15-30kg/ha 1 raz w tygodniu.
Uprawy hydroponiczne, uprawy bezglebowe oraz z ograniczona ilością podłoża:
200-800 g/1m3 pożywki.
Drzewa owocowe, uprawy rolnicze: 20-40 kg/ha w 2 lub więcej dawek.
Uwagi:
Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.
Podawać wraz z wodą zakwaszoną do pH w przedziale 5,5-6,2.
Nawóz należy podawać pod stałą kontrolą pH oraz Ec w zależności od fazy rozwojowej
uprawianych roślin.
Produkt nie zawiera GMO oraz patogenów (salmonella, bakterie kałowe, jaja nicieni).
Produkt całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i środowiska naturalnego.
Karencja i prewencja: NIE DOTYCZY.
Instrukcja przechowywania i transportu:
Butelkę wraz z nawozem przechowywać zakręconą w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać z dala od źródeł światła i ciepła. Zabezpieczyć przed zamarznięciem.
Produkt jest stabilny w normalnych temperaturach i warunkach.
Przechowywać w warunkach pokojowych w temperaturze od 4 C do 30 C.
Sposoby zapobiegania wypadkom podczas przechowywania i transportu:
w przypadku oblania nawozem skóry – obficie zmyć wodą,
w przypadku oblania nawozem oczu – obficie zmyć wodą i pilnie skontaktować
się z lekarzem,
nie spożywać – w razie spożycia natychmiast wypić dużą ilość wody i pilnie
skontaktować się z lekarzem,
w przypadku rozlania nawozu spłukać dużą ilością wody.
Termin ważności 3 lata od daty produkcji.
Waga netto: 5 000 g, 30 000 g.
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