BI FLORIN SURFINIAS FERTILIZER FOR SURFINIAS

Bi Florin Surfinia to wielokomponentowym superkoncentratem NPK z wysoką zawartością łatwo przyswajalnego żelaza w formie
chelatu. Produkt przeznaczony jest do zasilania surfinii, wymagających znacznej ilości żelaza.
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 Surfinia dzięki bogatemu zestawowi substancji mineralnych doskonale pokrywa zapotrzebowanie surfinii na niezbędne
składniki odżywcze. Efektem stosowania jest znaczny przyrost ilości pąków kwiatowych, co w okresie kwitnienia ma niezwykle
istotny wpływ na estetykę obsady balkonowej. Sadzonki i dorosłe rośliny lepiej się rozwijają, gdyż surfinie to rośliny „żarłoczne”
wymagające dobrego nawożenia. Poprawa estetyki ukwiecenia następuje już po kilkunastodniowym regularnym stosowaniu.
Idealny do zasilania w składniki odżywcze takich odmian surfinii jak "Victorian Yellow", "Pastel", "Pink Vein", "Repens Pink
Star", "Deep Red", "Rati Red", "Table Dark Red", "Giant Blue", "Sky Blue" itp.
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.
- superkoncentrat do regularnego nawożenia surfinii, petunii i innych roślin balkonowych
- w pełni pokrywa zapotrzebowanie roślin na makro- i mikroelementy
- wpływa pozytywnie na ilość i wielkość pączków kwiatowych oraz przedłuża czas kwitnienia
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Art. nr. /
Nr kodu EAN

Artykuł

Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

90382
5900469903827

Surfinia

Butelka
275 ml /

10 / -

8.87zł

90385
5900469903858

Surfinia

Butelka
1100 ml /

8/-

17.27zł

90383
5900469903834

BI FLORIN SURFINIA

Butelka
550 ml /

10/-

11.55zł

