BI FLORIN FLOWERING PLANTS

Bi Florin Kwitnące to wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny przeznaczony do nawożenia wszystkich rodzajów
roślin kwitnących.
Produkty marki Bi Florin są znane i cenione przez pasjonatów ogrodnictwa od prawie 30 lat. Doskonale wypracowane receptury
nawozów linii Bi Florin znakomicie sprawdzają się przy uprawach roślin ozdobnych, zarówno domowych, jak i balkonowych.
Nawozy są świetnym stymulatorem wzrostu roślin, wpływają na piękne wybarwienie, zwiększają przyrost masy zielonej, a także
zapewniają dłuższe kwitnienie. Swoją popularność zawdzięczają także wysokiej wydajności i przystępnej cenie. Uzupełnieniem
oferty nawozów marki Bi Florin są pielęgnacyjne mgiełki – Tropikalna Rosa Uniwersalna do roślin ozdobnych i Tropikalna Rosa
do storczyków, a także podłoże do storczyków oraz wygodne odżywki w aplikatorze Bi Florin Vit. Jedna z nich przeznaczona jest
do storczyków, a druga do pozostałych roślin domowych.
Bi Florin Kwitnące to nawóz do roślin zalecany jest do stosowania zarówno w uprawach domowych, jak i ogrodowych.
Odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makroelementów i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondycję oraz
atrakcyjny wygląd. Zwiększona zawartość potasu i fosforu wpływa korzystnie na zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych
oraz jakość kwiatostanu rośliny. Regularne stosowanie nawozu Bi Florin Kwitnące to klucz do właściwej pielęgnacji roślin i
związanych z tym sukcesów hodowlanych.
Rośliny uprawiane w pojemnikach wymagają szczególnej uwagi. Ograniczona objętość podłoża i częstsze podlewanie wynikające
z szybszego przesuszania substratu sprzyjają wymywaniu składników mineralnych, narażając rośliny na niedobory pokarmowe. W
przypadku takich roślin regularne nawożenie ma szczególne znaczenie.
- uniwersalny nawóz przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin kwitnących
- do użytku w domu i ogrodzie
- zwiększona zawartość potasu i fosforu sprzyja zawiązywaniu pąków kwiatowych oraz wydłuża kwitnienie

Art. nr. /
Nr kodu EAN

Artykuł

Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

90322
5900469903223

Kwitnące

Butelka
275 ml /

10 / -

8.87zł

90325
5900469903254

Kwitnące

Butelka
1100 ml /

8/-

17.27zł

90323

BI FLORIN KWITNĄCE

Butelka

10/-

11.55zł

5900469903230
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550 ml /

