BI FLORIN VIT
ODŻYWKA DO ROŚLIN DOMOWYCH
✔ odżywka w aplikatorze przeznaczona do roślin
doniczkowych uprawianych w domu
✔ zapewnia roślinom doskonałą kondycję
✔ intensyfikuje wybarwienie liści
✔ wpływa korzystnie na kondycję systemu korzeniowego
✔ niezwykle wygodna i prosta metoda stosowania,
jaką jest dozowanie przy pomocy aplikatorów,
dostarcza roślinom niezbędną porcję odżywki
bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania

SPOSÓB UŻYCIA: 
1. Odciąć końcówkę aplikatora w zaznaczonym miejscu.
2. J eżeli zachodzi taka potrzeba, w celu udrożnienia końcówki
delikatnie ścisnąć aplikator do momentu pojawienia się
kropli.
3. U
 mieścić aplikator końcówką w podłożu, tak by odżywka
mogła swobodnie wypływać.
4. Usunąć aplikator po całkowitym opróżnieniu zawartości.
Przy odpowiednim podlewaniu wchłonięta przez podłoże
odżywka działa na rośliny przez okres 4 tygodni.
Stosować raz w miesiącu jeden aplikator na jedną roślinę.

Skład: roztwór NPK, barwnik.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA :

poj. 40 ml
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BI FLORIN VIT
ODŻYWKA DO STORCZYKÓW
✔ o dżywka w aplikatorze przeznaczona do wszystkich
gatunków storczyków
✔p
 obudza i przedłuża kwitnienie storczyków
✔ z apewnia soczystozielone wybarwienie liści
✔w
 pływa korzystnie na dobrą kondycję systemu
korzeniowego
✔ n iezwykle wygodna i prosta metoda stosowania,
jaką jest dozowanie przy pomocy aplikatorów,
dostarcza roślinom niezbędną porcję odżywki
bez konieczności jej wcześniejszego przygotowania
SPOSÓB UŻYCIA: 
1. Odciąć końcówkę aplikatora w zaznaczonym miejscu.
2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w celu udrożnienia końcówki
delikatnie ścisnąć aplikator do momentu pojawienia się
kropli.
3. Umieścić aplikator końcówką w podłożu, tak by odżywka
mogła swobodnie wypływać.
4. Usunąć aplikator po całkowitym opróżnieniu zawartości.
Przy odpowiednim podlewaniu wchłonięta przez podłoże
odżywka działa na rośliny przez okres 4 tygodni.
Stosować raz w miesiącu jeden aplikator na jedną roślinę.

Skład: roztwór NPK, barwnik.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA :

poj. 40 ml
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BI FLORIN STORCZYK
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO STORCZYKÓW

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do storczyków
✔ zapewnia długotrwałe kwitnienie
✔ sprawia, że kwiaty są liczne i duże
✔ regularnie stosowany zwiększa przyrost masy zielonej
✔ niska zawartość chlorków chroni przed szybkim zasoleniem
podłoża
DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr miękkiej
wody (destylowanej, z filtra odwróconej
osmozy, deszczówki).
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 14 dni w okresie wzrostu i kwitnienia.
W okresie spoczynku nie nawozić.
NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,5 + 6,0 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 5,5%, azot (N) w formie azotanowej 2,0%, azot (N) w formie amonowej
2,3%, azot (N) w formie amidowej 1,2%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
6,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,02%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,003%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

BI FLORIN radzi
Najczęstszą przyczyną problemów ze storczykami jest ich nieprawidłowe podlewanie.
Gniciu korzeni i chorobom grzybowym sprzyja długo utrzymująca się wilgoć w podłożu.
Roślina powinna być ponownie podlana dopiero wtedy, kiedy substrat przeschnie.

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

BI FLORIN PODŁO˚E
DO STORCZYKÓW
100% naturalny produkt z orzecha kokosowego
✔ naturalne, organiczne, ekologicznie czyste, kokosowe
podłoże do uprawy storczyków i innych roślin tropikalnych
✔ dla uzyskania najlepszych efektów należy stosować razem
z nawozem Bi Florin Storczyk
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BI FLORIN TROPIKALNA ROSA
DO STORCZYKÓW
zawiera witalizujący ekstrakt z alg morskich
✔ ś rodek do całorocznej pielęgnacji liści
i korzeni powietrznych storczyków
✔w
 ytworzony na bazie wody, specjalnie oczyszczonej
w kilkuetapowym procesie demineralizacji,
oraz ekstraktu z alg morskich stwarza warunki zbliżone
do naturalnych oraz nie pozostawia osadu na liściach
✔ r egularnie stosowany nawilża i przeciwdziała osadzaniu się kurzu
✔p
 oprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję
i wzrost
✔ s zczególnie zalecany w okresie grzewczym
STOSOWANIE: liście storczyków i korzenie powietrzne należy
spryskiwać raz w tygodniu przez cały rok,
szczególnie w miesiącach zimowych.
Nie spryskiwać kwiatów.
Dla prawidłowej uprawy storczyków
polecamy stosować także
kokosowe podłoże Bi Florin
oraz nawóz Bi Florin Storczyk.
Skład: ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum, aqua purificata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
300 ml
500 ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

500 g = 4 l podłoża
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BI FLORIN UNIWERSALNY
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ UNIWERSALNY DO ROŚLIN

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny
✔ uniwersalny – idealny do nawożenia roślin zielonych
o ozdobnych liściach oraz roślin kwitnących
(zarówno w uprawach domowych, jak i ogrodowych)
✔ przeciwdziała chlorozie
✔ zwiększa przyrost masy zielonej
✔ wzmacnia system korzeniowy
✔ intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin
✔ zapewnia roślinom doskonałą kondycję i wygląd

DAWKOWANIE: uprawa w gruncie –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa hydroponiczna –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 10 litrów wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.
W uprawie hydroponicznej co 14 dni.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,9 + 3,0 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi:
bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), molibden (Mo), cynk (Zn).
Skład: azot (N) całkowity 5,9%, azot (N) w formie azotanowej 1,6%, azot (N) w formie amonowej 1,8%, azot (N) w formie amidowej 2,5%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny
w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,010%, miedź (Cu)*
0,010%, żelazo (Fe)* 0,02%, molibden (Mo) 0,006%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 0,55 l – 110 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN TROPIKALNA ROSA
UNIWERSALNA
zawiera witalizujący ekstrakt z alg morskich
DO ROŚLIN OZDOBNYCH
✔ ś rodek do całorocznej pielęgnacji liści roślin zielonych
oraz kwitnących
✔w
 ytworzony na bazie wody, specjalnie oczyszczonej
w kilkuetapowym procesie demineralizacji,
oraz ekstraktu z alg morskich stwarza warunki zbliżone
do naturalnych oraz nie pozostawia osadu na liściach
✔ r egularnie stosowany nawilża i przeciwdziała osadzaniu się kurzu
✔p
 oprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję
i wzrost
✔ s zczególnie zalecany w okresie grzewczym

STOSOWANIE: liście należy spryskiwać
raz w tygodniu przez cały rok,
szczególnie w miesiącach zimowych.
Nie spryskiwać kwiatów.
Dla prawidłowego nawożenia roślin
polecamy stosować nawozy z linii Bi Florin.

Skład: ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum, aqua purificata.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

300 ml
500 ml
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BI FLORIN DOM

SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO ROŚLIN DOMOWYCH
✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do nawożenia
wszelkich odmian roślin zielonych o ozdobnych liściach
oraz roślin kwitnących, uprawianych w pojemnikach
w domach i ogrodach zimowych
✔ zwiększa przyrost masy zielonej
✔ wzmacnia system korzeniowy
✔ przeciwdziała chlorozie
✔ intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin
✔ zalecany również do uprawy hydroponicznej

DAWKOWANIE: uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa hydroponiczna –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 10 litrów wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.
W uprawie hydroponicznej co 14 dni.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 6,2 + 4,0 + 5,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 6,2%, azot (N) w formie azotanowej 1,5%, azot (N) w formie
amonowej 1,6%, azot (N) w formie amidowej 3,1%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny
w wodzie 4,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 5,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)*
0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%.
Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent
masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 0,55 l – 110 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN BALKON

SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO ROŚLIN BALKONOWYCH
✔w
 ieloskładnikowy nawóz mineralny do roślin ozdobnych
uprawianych w pojemnikach na balkonach, tarasach,
w oranżeriach i ogrodach
✔ zwiększa przyrost masy zielonej
✔ wzmacnia system korzeniowy
✔ przeciwdziała chlorozie
✔ intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin
✔ zalecany również do uprawy hydroponicznej

DAWKOWANIE: uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa w gruncie –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa hydroponiczna –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 10 litrów wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.
W uprawie hydroponicznej co 14 dni.
W zimie raz w miesiącu.
NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 4,5 + 6,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,8%, azot (N) w formie
amonowej 1,8%, azot (N) w formie amidowej 1,4%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny
w wodzie 4,5%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)*
0,005%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%.
Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent
masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 0,55 l – 110 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN LAWENDA
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO LAWEND

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny
do wszystkich gatunków lawend
✔ przeznaczony do stosowania w uprawach w gruncie
i doniczkach
✔ wysoka zawartość potasu wpływa na piękny kwiatostan
✔ zapewnia długie i obfite kwitnienie
✔ regularnie stosowany zapewnia doskonałą kondycję roślin

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni w okresie intensywnego
wzrostu i kwitnienia. Poza okresem kwitnienia
raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 4,5 + 4,5 + 7,2 z mikroskładnikami pokarmowymi:
bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn).
Skład: azot (N) całkowity 4,5%, azot (N) w formie azotanowej 2,0%, azot (N) w formie
amonowej 1,8%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 4,5%, tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie 7,2%, bor (B) 0,020%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,03%,
mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,003%. Wszystkie mikroskładniki
rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN DATURA
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO DATUR

✔w
 ieloskładnikowy nawóz mineralny do jednorocznych
i wieloletnich datur (bieluni)
✔w
 pływa korzystnie na intensywny wzrost roślin,
obfite kwitnienie oraz piękne wybarwienie kwiatów
✔ c ałkowicie zabezpiecza zapotrzebowanie obficie kwitnących
datur w niezbędne składniki odżywcze

DAWKOWANIE: uprawa w gruncie – 10 ml nawozu (½ nakrętki)
na 1 litr wody; uprawa w pojemnikach – 5 ml
nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-10 dni od połowy kwietnia
do września.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 6,0 + 4,0 + 7,0 z mikroskładnikami pokarmowymi:
bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), molibden (Mo), cynk (Zn).
Skład: azot (N) całkowity 6,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,5%, azot (N) w formie
amonowej 1,5%, azot (N) w formie amidowej 3,0%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny
w wodzie 4,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 7,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)*
0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,55 l – 110 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN KWITNÑCE
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO ROŚLIN KWITNĄCYCH

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do roślin kwitnących
✔ zwiększona zawartość potasu i fosforu wpływa korzystnie
na zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych
✔ zapewnia długie i obfite kwitnienie
✔ intensyfikuje wzrost korzeni
✔ wzmacnia wybarwienie kwiatów i liści
✔ regularnie stosowany zapewnia roślinom doskonałą
kondycję
DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni w okresie intensywnego
wzrostu i kwitnienia.
Poza okresem kwitnienia raz w miesiącu.

BI FLORIN radzi
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 roślin uprawianych w pojemnikach regularne nawożenie ma szczególne znaczenie.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 4,5 + 4,5 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 4,5%, azot (N) w formie azotanowej 2,0%, azot (N) w formie amonowej
1,8%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 4,5%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)*
0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,003%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne
w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN PELARGONIA
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO PELARGONII

✔w
 ieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich odmian
pelargonii
✔ z apewnia długie i obfite kwitnienie
✔w
 pływa korzystnie na intensywny wzrost roślin
✔w
 zmacnia wybarwienie liści i kwiatów
✔ r egularnie stosowany zapewnia roślinom doskonałą
kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: n
 awozić co 7-10 dni od kwietnia do września.
Młode rośliny nawozić, stosując połowę
zalecanej dawki.

BI FLORIN radzi
Rośliny balkonowe najlepiej podlewać rano. Gdy jest to
niemożliwe, należy podlać rośliny wieczorem, unikając ich
moczenia. Woda, która zostaje na noc na liściach lub kwiatach, sprzyja występowaniu chorób.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 3,0 + 8,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie azotanowej 2,7%, azot (N) w formie amidowej
1,4%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 8,0%, bor (B) 0,01%, miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)*
0,02%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne
w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN SURFINIA
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO SURFINII

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do surfinii oraz innych
odmian petunii ogrodowej, a także fuksji, werbeny i innych
roślin kwitnących
✔ regularnie stosowany zapewnia długie i obfite kwitnienie
✔ wzmacnia wybarwienie kwiatów i liści
✔ intensyfikuje wzrost roślin
✔ zwiększona zawartość żelaza pokrywa wysokie
zapotrzebowanie surfinii na ten pierwiastek
DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-10 dni w okresie intensywnego
wzrostu i kwitnienia.

BI FLORIN radzi
Podłoża stosowane do uprawy w pojemnikach
z czasem zagęszczają się, co utrudnia dopływ
powietrza do korzeni roślin. Dlatego od czasu
do czasu należy delikatnie spulchnić wierzchnią
warstwę podłoża, uważając, by nie uszkodzić
korzeni.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 6,0 + 3,0 + 7,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 6,0%, azot (N) w formie azotanowej 3,2%, azot (N) w formie amonowej
1,9%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 3,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 7,0%, bor (B) 0,01%, miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)*
0,02%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne
w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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BI FLORIN RÓ˚A
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO RÓŻ

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich odmian
róż
✔ zrównoważony skład nawozu wpływa korzystnie na wzrost
roślin
✔ zapewnia długie i obfite kwitnienie
✔ wzmacnia odporność roślin na czynniki chorobowe
✔ niska zawartość chlorków chroni przed szybkim zasoleniem
podłoża
DAWKOWANIE: uprawa w gruncie –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: n
 awozić co 7-14 dni od kwietnia do połowy
sierpnia.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 4,0 + 7,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie azotanowej 2,1%, azot (N) w formie amonowej
1,6%, azot (N) w formie amidowej 1,3%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
4,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 7,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,004%,
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,003%, cynk (Zn)* 0,01%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 1,1 l – 110 l roztworu
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BI FLORIN HORTENSJA
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO HORTENSJI,
AZALII I RODODENDRONÓW

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do hortensji, azalii,
rododendronów oraz innych roślin kwasolubnych
✔ wpływa korzystnie na obfite kwitnienie
✔ wzmacnia wybarwienie liści i kwiatów
✔ regularnie stosowany przyspiesza wzrost roślin

DAWKOWANIE: uprawa w gruncie –
10 ml nawozu (½ nakrętki) na 1 litr wody;
uprawa w pojemnikach –
5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 14 dni od marca do września.
Azalie doniczkowe nawozić co 14-21 dni
od momentu pojawienia się pąków kwiatowych
do końca kwitnienia.

BI FLORIN radzi
Gdy wiosną na starszych liściach różaneczników pojawiają się
suche plamy, może to świadczyć o niedoborach składników
pokarmowych, zwłaszcza potasu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 7,5 + 3,0 + 5,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 7,5%, azot (N) w formie azotanowej 1,6%, azot (N) w formie amonowej
1,2%, azot (N) w formie amidowej 4,7%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
3,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 5,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,005%,
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,01%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 1,1 l – 110 l roztworu
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BI FLORIN IGLAKI
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO IGLAKÓW

✔w
 ieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich roślin
iglastych
✔ r egularnie stosowany zwiększa przyrost masy zielonej
✔w
 zmacnia tkanki oraz system korzeniowy
✔ z większa odporność roślin na czynniki zewnętrzne
✔o
 granicza brązowienie igieł
✔ o becny w składzie azot amidowy wydłuża czas działania
nawozu
DAWKOWANIE: rośliny w pierwszym roku po wysadzeniu –
40 ml nawozu (2 nakrętki) na 10 litrów wody
(na jedną roślinę stosować 1-2 litry roztworu);
rośliny 2-5-letnie –
60-100 ml nawozu (3-5 nakrętek) na 10 litrów
wody (na jedną roślinę stosować 1-2 litry
roztworu);
rośliny powyżej 5 lat –
100-200 ml nawozu (5-10 nakrętek) na 10 litrów
wody (na jedną roślinę stosować 2-5 litrów
roztworu).
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 14 dni od kwietnia do końca sierpnia.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 9,0 + 3,2 + 4,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 9,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,3%, azot (N) w formie amonowej
1,3%, azot (N) w formie amidowej 6,4%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
3,2%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, bor (B) 0,01%, miedź (Cu)* 0,001%,
żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA /
WYDAJNOŚĆ:

poj. 1,1 l – 275 l roztworu

BI FLORIN radzi
Odmiany karłowate cyprysików, jałowców i świerka białego można uprawiać w pojemnikach. Ich powolny wzrost i niewielkie rozmiary sprawiają,
że są idealną całoroczną ozdobą balkonów i tarasów.
●
Często przyczyną schnięcia iglaków na wiosnę jest brak wody. Dlatego
należy zacząć ich podlewanie, gdy tylko rozmarznie wierzchnia warstwa
gleby. Nawożenie można rozpocząć, kiedy ziemia całkowicie rozmarznie.
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BI FLORIN ZIELONE
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO ROŚLIN ZIELONYCH

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do zielonych roślin
doniczkowych o ozdobnych liściach
✔ przeciwdziała chlorozie
✔ zwiększa przyrost masy zielonej dzięki wyższej zawartości
azotu
✔ obecny w składzie azot amidowy wydłuża czas działania
nawozu
✔ regularne stosowanie zapewnia roślinom doskonałą
kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do października.
W zimie raz w miesiącu.

BI FLORIN radzi
Nigdy nie zapominaj o drenażu w skrzynkach lub
doniczkach. Brak otworów w ich dnie powoduje,
że korzeniom roślin brakuje tlenu. Rośliny słabo
rosną i są narażone na choroby.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 7,0 + 3,0 + 5,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 7,0%, azot (N) w formie azotanowej 2,5%, azot (N) w formie amonowej
2,2%, azot (N) w formie amidowej 2,3%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
3,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 5,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,004%,
żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,01%. Wszystkie
mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

BI FLORIN radzi
Oprócz prawidłowego nawożenia i podlewania
roślin zasadniczym elementem gwarantującym
powodzenie uprawy jest podłoże. Najlepsze są
podłoża złożone, w skład których wchodzą włóknisty torf wysoki oraz rozdrobniony torf niski. Ten
pierwszy, rozluźniając podłoże, zapewnia dopływ
powietrza do korzeni, drugi – gromadzi wilgoć.
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DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu

BI FLORIN PAPROå
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO PAPROCI

✔w
 ieloskładnikowy nawóz mineralny do paproci
✔ z większa przyrost masy zielonej
✔p
 rzeciwdziała chlorozie
✔w
 zmacnia wybarwienie liści
✔ z apewnia roślinom doskonałą kondycję
✔ o becny w składzie azot amidowy wydłuża czas działania
nawozu

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7 dni od marca do października.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 8,7 + 3,3 + 6,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 8,7%, azot (N) w formie azotanowej 1,9%, azot (N) w formie amonowej
1,3%, azot (N) w formie amidowej 5,5%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
3,3%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,003%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,006%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu

BI FLORIN radzi
Regularne stosowanie nawozów z uwzględnianiem zaleceń producenta chroni rośliny, szczególnie te uprawiane w pojemnikach, przed ryzykiem przenawożenia. Zbyt wysokie stężenie
składników pokarmowych w obrębie korzeni
może prowadzić do zahamowania wzrostu rośliny, słabszego kwitnięcia i uszkodzenia liści.
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BI FLORIN PALMA

SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO PALM, JUK I DRACEN
✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do palm, juk i dracen
✔ przeciwdziała chlorozie
✔ zwiększa przyrost masy zielonej
✔ wzmacnia wybarwienie liści
✔ zapewnia roślinom doskonałą kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od kwietnia do października.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 7,0 + 5,0 + 4,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 7,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,2%, azot (N) w formie amonowej
1,9%, azot (N) w formie amidowej 3,9%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
5,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 4,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,006%,
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
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BI FLORIN KAKTUS
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO KAKTUSÓW

✔w
 ieloskładnikowy nawóz mineralny do kaktusów
i innych sukulentów
✔ z większona zawartość fosforu i potasu wzmacnia tkanki
roślin
✔ n awóz pobudza zawiązywanie się pąków kwiatowych
✔ z większa odporność roślin na czynniki chorobowe

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 14-21 dni od marca do września.
W zimie nie nawozić.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 4,0 + 6,0 + 6,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 4,0%, azot (N) w formie azotanowej 1,7%, azot (N) w formie amonowej
2,3%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,006%, żelazo (Fe)* 0,03%, mangan (Mn)*
0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,002%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne
w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
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BI FLORIN CYTRUSY
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO CYTRUSÓW

✔ wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich roślin
cytrusowych
✔ zrównoważony skład nawozu intensyfikuje wzrost roślin
✔ pobudza zawiązywanie się pąków kwiatowych
✔ ma korzystny wpływ na owocowanie
✔ regularnie stosowany zapewnia roślinom doskonałą
kondycję

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 14 dni od marca do października.
W zimie raz w miesiącu.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,5 + 4,0 + 5,5 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 5,5%, azot (N) w formie azotanowej 1,6%, azot (N) w formie amonowej
1,6%, azot (N) w formie amidowej 2,3%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
4,0%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 5,5%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,003%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,01%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,275 l – 55 l roztworu
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BI FLORIN WARZYWA
SUPERKONCENTRAT
NAWÓZ DO WARZYW

✔w
 ieloskładnikowy nawóz ogrodniczy przeznaczony do
nawożenia warzyw uprawianych zarówno w gruncie,
jak i pod osłonami
✔ r ośliny szybciej rosną
✔w
 cześniej kwitną i owocują, dając większe plony
✔n
 awóz zwiększa odporność roślin na czynniki chorobowe
✔ s prawia, że rośliny lepiej znoszą okres suszy

DAWKOWANIE: 5 ml nawozu (¼ nakrętki) na 1 litr wody
co 10 dni.
Przed użyciem wstrząsnąć!
STOSOWANIE: nawozić co 7-14 dni od marca do września.

NAWÓZ WE. Roztwór nawozowy NPK 5,0 + 4,2 + 6,0 z mikroskładnikami pokarmowymi: bor,
miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Skład: azot (N) całkowity 5,0%, azot (N) w formie amonowej 1,9%, azot (N) w formie amidowej
2,2%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 4,2%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6,0%, bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,025%, mangan (Mn)*
0,01%, molibden (Mo) 0,001%, cynk (Zn)* 0,015%. Wszystkie mikroskładniki rozpuszczalne
w wodzie. Zawartość składników podano jako procent masowy.
*100% składnika schelatowane przez EDTA.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / WYDAJNOŚĆ:

poj. 0,55 l – 110 l roztworu
poj. 1,1 l – 220 l roztworu
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 natychmiastowe odżywienie
 wzmocnienie roślin
 intensywne kolory
 stopniowe dozowanie
 pojemność 40 ml
Aplikatory są niezwykle łatwe w użyciu, dostarczają
niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej
wcześniejszego przygotowania.

wygodny aplikator
duża pojemność 40 ml
działa do 4 tygodni

www.biflorin.pl
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