Florfit - Pokojové rostliny
•

Výborná kondice rostlin

•

rychlý a viditelný účinek

•

univerzální použití

•

kompletní živiny včetně stopových prvků nezbytných pro zdravý růst

•

100% rozpustné

•

NPK+TE

•

Snadné dávkování KOMPLETNÍ výživa

•

na 500 litrů zálivky

•

odměrka součástí balení

Hnojivo Florfit „Pokojové rostliny“ výrazně zlepšuje kresbu, vybarvení listů a celkovou kondici
rostlin. Hnojivo je vhodné pro všechny rostliny okrasné listem i květem. Tento produkt obsahuje
NPK, Mg a kompletní řadu stopových prvků.
Florfit je krystalické hnojivo zcela rozpustné ve vodě s kompletním obsahem živin, včetně stopových
prvků, které jsou po rozpuštění ve vodě rostlinám dobře dostupné. Podporuje lepší růst a vybarvení
listů. Hnojivo pro pokojové rostliny je tím nejlepším pro růst rostlin. Produkt obsahuje NPK, hořčík a
kompletní řadu stopových prvků. Hořčík a železo podporují zelené vybarvení.

Použití:
Hnojivo Florfit „Pokojové rostliny“ je určeno pro pokojové rostliny okrasné listem i květem. Působí i
jako hnojivo univerzální pro všechny rostliny, kdy podporuje jejich růst.

Pro ideální kondici rostlin doporučujeme používat substrát Florcom.
Doporučené dávkování:
Rozmíchejte jednu odměrku v 10 litrech vody (1 odměrka=12ml což odpovídá 10g hnojiva). Po cca
30sec. dojde k úplnému rozpuštění hnojiva a roztok je připraven pro použití. Zalévejte 1x týdně do
nasycení substrátu, popř. nalijte do zásobní misky u samozavlažovacích květináčů. Uvedené
dávkování je orientační pro běžnou potřebu rostlin. Pro přesné stanovení dávky je třeba vycházet
z rozboru půdy.

Doba použitelnosti: neomezená
Skladování: skladujte v suchu v původním obalu
Výrobce: BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad
Dodavatel pro SR: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka
Původ hnojiva: Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD, Heerlen, Nizozemsko
Nebezpečí: EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Likvidace obalu: Zcela vypotřebujte hnojivo k určenému účelu a čistý obal bez hnojiva odevzdejte do
organizovaného sběru k recyklaci. Obaly s nespotřebovanými zbytky hnojiva likvidujte jako
nebezpečný odpad.
Hmotnost: 0,5kg +/- 3%
www.Florfit.cz
EAN: 859 403 817 0399

HNOJIVO ES -Hnojivo
Označení typu: Hnojivo NPK (Mg) se stopovými živinami, směsné hnojivo 20-6-10 (+2) se stopovými
živinami
Celkový dusík (N)
- 7% Dusičnanový dusík
- 12,8% Amonný dusík
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu
amonném a ve vodě
- 6% (P2O5) vodorozpustný
Oxid draselný (K2O) vodorozpustný
Oxid hořečnatý (MgO) vodorozpustný
S nízkým obsahem chloru
EC Schopnost elektrovodivosti

20,00%

6,00%

10,00%
2%
1,6mS/cm
(1g/litr)

Stopovými živinami jsou plně rozpustné ve vodě:
Bor (B)
Měď (Cu) v chelátu s EDTA
Železo (Fe) v chelátu s EDTA
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA
Molybden (Mo)
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA

0,01%
0,010%
0,06%
0,04%
0,001%
0,010%

