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Masa netto nawozu:

150g 

data produkcji: na opakowaniu

okres przydatności do stosowania: 5 lat

NAWÓZ DO RÓŻ

NAWÓZ WE – Nawóz NPK (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi, mieszanka,  15,6-5-25(3,4)
SKŁAD: 15,6 % azot całkowity (N) 10,4% azot azotanowy; 5,2% azot amonowy

5,0 % pięciotlenek fosforu (P 0 ) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 5,0 % P O  rozpuszczalny w wodzie2 5 2 5

25 % tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie; 3,4 % tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie2

ZAWARTOŚĆ MIKROSKŁADNIKÓW CAŁKOWICIE ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE:

0,01 % bor (B) / 0,010 % miedź (Cu) schelatowany przez EDTA / 0,10 % żelazo (Fe) schelatowany przez EDTA / 0,04 % mangan (Mn) 

schelatowany przez EDTA / 0,001 % molibden (Mo) / 0,010 % cynk (Zn) schelotawany przez EDTA.

Niska zawartość chlorków

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

• nie jeść i nie połykać nawozu,

• stosować rękawice ochronne,

• nie wrzucać do zlewu, kanalizacji i systemów drenażowych,

• nie stosować na powierzchnie nie przeznaczone do nawożenia.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz. Zawiera Azotan amonowy; NH NO , siarczan 4 3

potasu; K SO . P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 2 4

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z 

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 

innych źródeł zapłonu. Nie palić. P221 - Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. 

P501 - Pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. H316 - Działa łagodnie drażniąco na skórę.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym, nienasłonecznionym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.

Producent:

TARGET S.A.

Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 

84-110 Krokowa, tel. 58 774 10 90, 

e-mail: info@target.com.pl
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ŁATWO ROZPUSZCZALNY

SUPER WYDAJNY

SZYBKI EFEKT NAWOŻENIA
na 300 L

wody

Róże mają duże wymagania pokarmowe. Ważne jest stosowanie nawozów 

zawierających potas i fosfor, szczególnie w okresie poprzedzającym kwitnienie, 

tj. w maju i czerwcu. Pobieranie składników pokarmowych jest uzależnione od 

obecności wody w glebie. Stanowisko do uprawy róż nie powinno być suche ani 

zbyt wilgotne. Jeśli nie padają deszcze, rośliny powinno się podlewać 2-3 razy 

w tygodniu. Należy unikać zwilżania liści, gdyż sprzyja to rozwojowi chorób. Na czas 

zimy róże należy zabezpieczyć przed niskimi temperaturami okrywając krzewy.

STOSOWANIE:

W zależności od kondycji roślin rozpuścić od 2,5 do 10 g nawozu w 5 l wody (5 g 

odpowiada przeciętnej łyżeczce). Uwaga! Stosować doglebowo. Najlepiej 

rozpuścić w letniej wodzie.

INNE ZALECENIA:
2Nie przekraczać dawki 5 g/m  powierzchni. Niższe z zalecanych dawek stosować 

dla roślin wrażliwych na zasolenie.

Powyższe zalecenia dotyczące nawożenia są ogólne i odnoszą się do średniej 

wielkości okazów roślin. Częstotliwość stosowania oraz dawka nawozu powinny 

być zawsze dobrane do indywidualnych potrzeb rośliny oraz warunków uprawy. 

Producent odpowiada wyłącznie za deklarowany skład nawozu i nie może ponosić 

odpowiedzialności za działania użytkownika będące naruszeniem zasad dobrej 

praktyki uprawy roślin.

Sposób stosowania:

4. Podlać roślinę tak, 
aby nie zmoczyć liści.

1. Odmierzyć 
zalecaną dawkę 

przy użyciu łyżeczki.

2. Rozpuścić nawóz 
w odpowiedniej 

ilości wody.

3. Dokładnie 
wymieszać.
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najlepszy termin nie stosować

TERMIN STOSOWANIA:

Od marca do sierpnia 

co dwa tygodnie.
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