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DOŁĄCZ DO NAS I POWIĘKSZ  
SWOJE PLONY



GREEN HAS ITALIA jest włoską firmą, produkującą nawozy do 
odżywiania i stymulowania roślin. 
Firma posiada swoje oddziały m.in. w Hiszpanii, Brazylii  
i Jordanii (Amman).
Od stycznia 2014 roku jest również w Polsce!

Każdego dnia produkty GREEN HAS ITALIA dostarczane są do 
ponad 40 krajów na całym świecie. 
Misją firmy jest wprowadzanie innowacji poprzez  
doświadczenia i badania w dziedzinie odżywania roślin. 
Dzięki prowadzeniu własnych badań, oferowane produkty 
zapewniają wysokie plony o doskonałej jakości.
Satysfakcja klientów jest podstawowym celem założonym przez 
firmę.

Cel ten realizowany jest poprzez produkcję i dystrybucję  
najwyższej jakości:

  nawozów mineralnych: krystalicznych i płynnych
 nawozów organicznych
 mikroelementów
 użyźniaczy gleby i biostymulatorów.

GREEN ECO POLAND 
jest polskim dystrybutorem  
produktów GREEN HAS ITALIA.



Nawozy mineralne
Nawozy organiczne

Mikroelementy
Użyźniacze gleby

Biostymulatory



Produkty typu „GO” – zielone – stymulują wzrost roślin, 
wzbogacają glebę i wpływają na zwiększenie plonu. 
Stosowane są w fazach fenologicznych, które cechują się 
wzrostem, rozwojem części nadziemnych roślin lub owoców.

Produkty typu „NEUTRAL” – białe – wspomagają, uzupełniają 
oraz poprawiają efektywność produktów typu GO lub STOP. 
Wpływają pozytywnie na jakość przeprowadzanych zabiegów 
oraz na zdrowotność roślin. 
Stosowane mogą być we wszystkich fazach fenologicznych.

Produkty typu „STOP” – czerwone – wpływają na wielkość 
i jakość plonu. Stosowane są w fazach fenologicznych, 
w których rośliny intensyfikują ukorzenianie, kwitnienie 
i zawiązywanie owoców. Pozytywnie wpływają na wybarwianie 
owoców oraz wyrównanie wegetacji roślin.
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NEUTRAL GO PŁYNNA FORMUŁA KWASÓW HUMUSOWYCH I FULWOWYCH

GO

Zawiera kwasy humusowe i fulwowe pochodzące z leonardytu
Poprawia właściwości gleby i zwiększa jej zdolność sorpcyjną
Polepsza skuteczność zabiegów agrochemikaliami
Zalecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości składników  
organicznych i małej żyzności

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Substancja organiczna                  15,0% w/w (16,5% w/v)
Kwasy humusowe                                                                                                        12% w/w
Kwasy fulwowe                                                                                                                 1% w/w
Substancja organiczna (substancja sucha)                                        71,7% w/w
Udział substancji organicznej (nawilżonej) w suchej masie                                61,8% w/w
Azot (N) organiczny (substancja sucha)                                     1,5% w/w
Stosunek C/N                                             27,7
Środek wyciągający                                                                                 KOH

SPOSÓB UŻYCIA
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SUBSTANCJE ORGANICZNE I POLISACHARYDY 

GO

Ogranicza negatywne skutki porażenia kiłą kapustnych
Poprawia właściwości fizyczne gleby oraz pobudza jej mikroflorę bakteryjną
Szybko i skutecznie odżywia rośliny
Ułatwia przyswajanie elementów odżywczych
Poprawia skuteczność stosowanych agrochemikaliów

W celu zwiększenia skuteczności w ograniczaniu skutków porażenia kiłą 
kapustnych należy stosować podwójną dawkę Vit - Org łącznie z produktem 
Kripther

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) organiczny                          3% w/w (3,75% w/v)
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie                    6% w/w (7,5% w/v)
Węgiel (C) organiczny                                                       14% w/w (15% w/v)

GO

KWASY HUMUSOWE I FULWOWE Z LEONARDYTU

Zawiera bardzo dużą ilość kwasów humusowych i fulwowych z leonardytu
Poprawia właściwości gleby i zwiększa jej zdolność sorpcyjną
Zwiększa skuteczność zabiegów agrochemikaliami
Zalecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości składników  
organicznych

Sposób przygotowania cieczy roboczej:
Nawóz rozpuścić w naczyniu zachowując następującą kolejność:
- wlać potrzebną ilość wody do zbiornika – ok. 20 L wody na 1 kg produktu Greenhum WP
- wsypać do zbiornika odmierzoną ilość produktu - nie mieszać!
- pozostawić do całkowitego rozpuszczenia produktu 2-4 godz.
- po rozpuszczeniu produkt zamieszać! 
- stosować na wilgotną glebę lub w trakcie opadów deszczu!

SKŁAD: % w/w
Całkowite ekstrakty humusowe     80% w/w 
Kwasy humusowe       75% w/w
Kwasy fulwowe        5% w/w
Składniki organiczne   92,8% w/w
Azot (N) organiczny     1,1% w/w
Węgiel (C) organiczny   46,4% w/w
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie    14% w/w

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA



6 7greenecopoland.pl

AMINOKWASY ROŚLINNE POWSTAŁE W PROCESIE HYDROLIZY 
ENZYMATYCZNEJ

GO

Doskonały antystresant roślin
Posiada 15% wolnych aminokwasów i wapń
Buduje i odstresowuje roślinę
Zawiera innowacyjną formułę aminokwasów stymulujących roślinę
do pokonania stresów abiotycznych 

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) organiczny        4,5% w/w (5,67% w/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny                                      4,5% w/w (5,67% w/v)
Węgiel (C) organiczny         15% w/w (18,9% w/v)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie                          5% w/v (6,3% w/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                           0,1% w/w (0,126% w/v)
Aminokwasy wolne                                                            15%

GO

AMINOKWASY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO POWSTAŁE  
W PROCESIE HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ

Posiada wysoką zawartość aminokwasów budujących białka 
Stymuluje wzrost wegetatywny roślin
Działa antystresowo, regeneruje roślinę po przebytym stresie 
Zwiększa skuteczność stosowanych agrochemikaliów  
Zawiera 55% aminokwasów L-αlewoskrętnych
Naturalny adiuwant

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

NUTRIGREEN AD zaleca się stosować łącznie z nawozami dolistnymi 
lub agrochemikaliami w celu polepszenia ich skuteczności działania 
w dawce 0,5-0,7 l/ha.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) organiczny             8% w/w (10% w/v)
Węgiel (C) organiczny     23,5% w/w (29,3% w/v)
Materia organiczna                                                             47% w/w (58,75%w/v)
Całkowita ilość aminokwasów                                              50% w/v (62,5% w/v)
UWAGA!
Nie stosować z preparatami wysoce zasadowymi i miedziowymi!

AMINOGRAM



UPRAWA DAWKA TERMIN STOSOWANIA I UWAGI

DRZEWA I KRZEWY 
OWOCOWE

2,5 - 5 l/ha
Podczas całego cyklu uprawy, przede 
wszystkim w okresach silnego wzrostu 
wegetatywnego i tworzenia plonu.
Przy widocznych niedoborach mikro  
i makroelementów.

UPRAWA WARZYW W POLU 2 - 3 l/ha
UPRAWA WARZYW POD 
OSŁONAMI

1,5 - 2,5 l/ha

UPRAWY ROLNICZE 2,5 - 3,5 l/ha
HADOWLA KWIATÓW 1,5 - 2,5 l/ha
SZKÓŁKI 1 - 2 l/ha
FERTYGACJA: 2,5 - 5 l/1000m²
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NAWÓZ AZOTOWY ŁĄCZĄCY SZYBKIE I PROGRESYWNE DZIAŁANIE

GO

Zawiera dwie formy azotu: mocznikową - szybkiego działania oraz 
formaldehydu mocznika - powolnego rozkładu
Ogranicza opadanie zawiązków
Wpływa na wielkość plonu
Stosowany w zbożach podnosi poziom białka

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity     27% w/w (32,4% w/v)
Azot (N) amidowy                                                             8% w/w (9,6% w/v)
Azot (N) ureaformu     19% w/w (22,8% w/v)

Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

SPOSÓB UŻYCIA

8

GO

NAWÓZ O ZBILANSOWANYM SKŁADZIE MAKRO  
I MIKROELEMENTÓW

Zapobiega niedoborom makro i mikroelementów
Stymuluje wzrost wegetatywny
Zwiększa efektywność fotosyntezy

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity                                                                        10% w/w (12% w/v) 
Azot (N) azotanowy                                                                         1% w/w (1,2% w/v)
Azot (N) amonowy                                                                         1% w/w (1,2% w/v)
Azot (N) amidowy                                                                        8% w/w (9,6% w/v)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie                                                     5% w/w (6,0% w/v)
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie                           7 % w/w (8,4% w/v)   
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                                                                            0,01% w/w (0,012% w/v)
Miedź (Cu) chelat z EDTA rozpuszczalny w wodzie                                               0,01% w/w (0,012% w/v)
Żelazo (Fe) chelat z EDTA rozpuszczalny w wodzie                                               0,02% w/w (0,024% w/v)
Mangan (Mn) chelat z EDTA rozpuszczalny w wodzie                                          0,01% w/w (0,012% w/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                                                           0,001% w/w (0,0012% w/v)
Cynk (Zn) chelat z EDTA rozpuszczalny w wodzie                                                 0,01% w/w (0,012% w/v)

SPOSÓB UŻYCIA
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WYSOKO SKONCENTROWANY BOR W POSTACI 
BOROETANOLOAMINY (150 g/l)

Poprawia zawiązywanie owoców
Zapobiega i uzupełnia niedobory boru
Przeciwdziała zamieraniu stożka wzrostu i korzeni 
Zapobiega zamieraniu pąków
Ogranicza opadanie owoców
Stymuluje kwitnienie

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie    11% w/w (15% w/v)

NEUTRAL

SPOSÓB UŻYCIA
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GO

SPECJALNA FORMUŁA SKŁADNIKÓW MINERALNYCH  
I ORGANICZNYCH ORAZ HORMONÓW I WITAMIN

Duże wyrównane, idealnie wybarwione owoce
Wysoki udział plonu handlowego
Wzbogaca charakterystykę jakościową (KOLOR, BRIX)
Produkt kompletny pod względem składu

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity                                                                      3% w/w (3,81% w/v) 
Azot (N) organiczny                                                                      3% w/w (3,81% w/v)
Fosfor (P2O5) całkowity                                                                      4% w/w (5,08% w/v)
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie przez kwas ortofosforowy   4 % w/w (5,08% w/v)
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie                                                                     6% w/w (7,62% w/v)   
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                                                                             0,02% w/w (0,03% w/v)
Mangan (Mn) chelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie                                   0,02% w/w (0,03% w/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                                                                 0,1 % w/w (0,13% w/v)
Węgiel (C) organiczny pochodzenia biologicznego                                           12% (15,24% w/v)
Aminokwasy całkowite:                                                                          13%
Aminokwasy wolne:                                                                          10%

SPOSÓB UŻYCIA
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NEUTRAL

WYSOKA ZAWARTOŚĆ CYNKU

Wzbogacony o LSA (lignosulfonian amonu) o wysokiej koncentracji cynku 
wynoszącej 135 g/L
Zwiększa wydajność fotosyntezy, poprawia zdrowotność roślin
Chroni rośliny przed utlenianiem spowodowanym dużym naświetleniem
Wpływa korzystnie na wytwarzanie chlorofilu i witamin B i C
Skutecznie zapobiega i uzupełnia niedobory cynku

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie                                       10% w/w (13,5% w/v)
Cynk (Zn) całkowity                                                              10% w/w (13,5% w/v)

SPOSÓB UŻYCIA
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WYSOKA ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU W FORMIE 
FOSFORYNU POTASU

Odżywia i wzmacnia roślinę
Jest promotorem naturalnej obrony endogennej poprzez zwiększenie
biosyntezy naturalnych fitoaleksyn
Indukuje odporność roślin na czynniki biotyczne i abiotyczne
W formie fosforynu  (P O3)
Produkt powstały w procesie reakcji

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie                                   34% w/w (49,3% w/v)
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie                                              16% w/w (23,2% w/v)
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie                                            2% w/w (2,9% w/v)
Miedź (Cu) chelat z EDTA rozpuszczalna w wodzie                                0,05% w/w (0,073% w/v)

NEUTRAL

SPOSÓB UŻYCIA
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NEUTRAL

MRÓWCZAN WAPNIA

Posiada wysoką zawartość mrówczanu wapnia
Cechuje się znakomitą skutecznością i rozpuszczalnością
Zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych (gorzka plamistość podskórna,
rozpad wewnętrzny, szklistość miąższu) spowodowanych niedoborem wapnia
Zapobiega zamieraniu brzegów liści (tip burn – w warzywach kapustnych)
i pękaniu owoców
Zwiększa ilość i jakość plonów, poprawia zdolności przechowalnicze

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Tlenek wapnia (CaO) całkowity                                      40% w/w 
Tlenek wapnia (CaO) w postaci związku                        40% w/w
Mrówczan wapnia                        64% w/w

SPOSÓB UŻYCIA

greenecopoland.pl

Aktywator środków ochrony roślin i nawozów
Regulator pH
Zmiękczacz
Adiuwant
Antypieniacz 
Nawóz dolistny 

NEUTRAL

VYRER dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali 
kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH 
końcowe roztworu.

Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH, jaki chce się 
uzyskać.

Zaleca się rozpocząć od ilości 50 ml/100 L wody, zwiększając dawkę aż do 
uzyskania koloru (skala kolorymetryczna) odpowiadającego właściwemu pH.

Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników 
używanych do nawożenia.
Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji 0,15-0,2%.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity                                                                3% w/w (3,45% w/v)
Azot (N) amidowy                                                                 3% w/w (3,45% w/v)
Tlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie               18,0% w/w (20,7% w/v)

SPOSÓB PODAWANIA I DAWKI

WIELOFUNKCYJNY KONDYCJONER WODY
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pH 3
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KOMPLETNY NAWÓZ KRYSTALICZNY ROZPUSZCZALNY W WODZIE 
NA BAZIE MAKRO I MIKROELEMENTÓW ORAZ WAPNIA

Dostarcza jednocześnie azot, fosfor, potas i wapń oraz mikroelementy
Zwiększa zdrowotność roślin
Jest wysoce przyswajalny w twardej wodzie oraz umożliwia dostarczenie 
fosforu i wapnia w jednym zabiegu bez ryzyka wytrąceń
Likwiduje i zapobiega niedoborom wapnia, poprawia zdolności 
przechowalnicze
Wpływa na wysoką jędrność owoców

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity                                                  14% w/w
Azot (N) azotanowy                                                  10% w/w
Azot (N) amidowy                                                    4% w/w
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie                               11% w/w
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie                            22% w/w
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie                             8% w/w
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                         0,01% w/w
Żelazo (Fe) chelatowane EDTA rozpuszczalne w wodzie                      0,02% w/w
Mangan (Mn) chelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie                  0,01% w/w
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                       0,001% w/w
Cynk (Zn) chelatowany z EDTA rozpuszczalny w wodzie                    0,002% w/w

NEUTRAL

SPOSÓB UŻYCIA
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NEUTRAL

WYSOKA ZAWARTOŚĆ MIKROELEMENTÓW I MAGNEZU

Dostarcza magnez i mikroelementy niezbędne do podstawowych procesów 
biochemicznych w roślinach
Zapobiega i likwiduje niedobory magnezu i mikroelementów 
Poprawia zdolności metaboliczne roślin
Wysoka zawartość żelaza zapobiega występowaniu zjawiska chlorozy
Może być stosowany w  połączeniu z innymi nawozami płynnymi 
i krystalicznymi rozpuszczalnymi w wodzie

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie        9% w/w
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie      0,5% w/w
Miedź (Cu) chelatowana  EDTA rozpuszczalna w wodzie       1% w/w
Żelazo (Fe) chelatowane EDTA rozpuszczalne w wodzie       4% w/w
Mangan (Mn) chelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie       4% w/w
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie      0,1% w/w
Cynk (Zn) chelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie        2% w/w

SPOSÓB PODAWANIA I DAWKI



UPRAWY
DAWKOWANIE TERMIN STOSOWANIA  

I ZALECENIADolistnie
DRZEWA 
OWOCOWE

200-250 ml/100 l wody
1,5-2 l/ha

- Na początku wzrostu wegetatywnego
- W przypadku niedoborów
- Zapobiegawczo
- W przypadku intensywnej produkcji
- Po zbiorach

UPRAWY 
JAGODOWE

200-250 ml/100 l wody
1,5-2 l/ha

WARZYWA 
GRUNTOWE

200-250 ml/100 l wody
1- 1,5 l/ha

WARZYWA POD 
OSŁONAMI

200-250 ml/100 l wody
1- 1,5 l/ha

UPRAWY 
ROLNICZE

200-400 ml/100 l wody
1- 1,5 l/ha

HODOWLA 
KWIATÓW

150-200 ml/100 l wody
0,8- 1,5 l/ha

SZKÓŁKI 150-200 ml/100 l wody
0,8- 1,5 l/ha

FERTYGACJA: 2,5-4 l/1000 m²
W PRZYPADKU ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z DOLISTNYMI NAWOZAMI 

WIELOSKŁADNIKOWYMI ZALECA SIĘ UŻYCIE DOLNYCH DAWEK PRODUKTU
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SPECJALNA FORMUŁA FOSFORU I POTASU Z MIKROELEMENTAMI

Intensyfikuje wybarwianie i poprawia jakość owoców 
Sprzyja rozwojowi roślin pobudzając procesy życiowe
Poprawia parametry jakościowe plonu
Uruchamia naturalną odporność roślin dzięki procesowi
lignifikacji tkanek
Produkt powstał w procesie reakcji

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Tlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie              15% w/w (21% w/v) 
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie              20% w/w (28% w/v) 
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                                   0,1% w/w (0,14% w/v)
Mangan (Mn) chel. z EDTA rozp. w wodzie                  0,1% w/w (0,14% w/v) 
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                  0,01% w/w (0,014% w/v) 

STOP

SPOSÓB UŻYCIA
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NEUTRAL

SPECJALNA PŁYNNA FORMUŁA MIKROELEMENTÓW  
NIEZBĘDNYCH DLA ROŚLIN

Odpowiednio dobrana kompozycja mikroelementów
Uzupełnia niedobory mikroelementów w roślinie
Wysoce przyswajalna forma

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                 0,7% w/w
Miedź (Cu) schelatowana  przez EDTA rozpuszczalna w wodzie               0,1% w/w
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie               0,6% w/w
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie               0,5% w/w
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie              0,02% w/w
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie               0,2% w/w
Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

SPOSÓB PODAWANIA I DAWKI
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STOP

UNIKALNE POŁĄCZENIE WAPNIA I FOSFORU

Poprawia kwitnienie i zawiązywanie owoców
Ujednolica i intensyfikuje wybarwienie
Wpływa na polepszenie jakości plonu

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity                                                                3% w/w (4,20% w/v)
Azot azotanowy (N)                                                           1,7% w/w (2,38% w/v)
Azot amidowy (N)                                                             1,3% w/w ( 1,82% w/v)
Pięcitlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie         23% w/w (32,20% w/v)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie                     5% w/w (7,00% w/v)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie                                        0,1% w/w (0,14% w/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie                          0,1% w/w (0,14% w/v)

21     greenecopoland.pl

WYCIĄG Z ALG MORSKICH ECKLONIA MAXIMA

Zawiera odpowiednie proporcje pomiędzy auksynami i cytokininami 
Poprawia kwitnienie i zawiązywanie owoców
Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego
Ogranicza szkody spowodowane przez choroby odglebowe
Wspomaga działanie substancji odżywczych i ułatwia pobieranie
wody z gleby

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Węgiel (C) organiczny                                                        14% w/w (16,1% w/v)
Azot (N) organiczny                                                               2% w/w (2,3% w/v)

Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową < 50 kDa 50%

STOP

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA



22 Zawarte dane techniczne są orientacyjne i mogą się zmienić bez wcześniejszego uprzedzenia. 23greenecopoland.pl
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE 
O SZYBKIM DZIAŁANIU

Nawozy krystaliczne o zróżnicowanym składzie z mikroelementami 
Zawierają najwyższej jakości makro i mikroelementy w formule EDTA
Idealne do stosowania we wszystkich fazach rozwoju roślin
Szybko i efektywnie dostarczają duże ilości NPK i mikroelementów

SKŁAD: % w/w

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - CHEMICZNE

Zawarte dane techniczne są orientacyjne i mogą się zmienić bez wcześniejszego uprzedzenia.



INWESTUJ W ZDROWE UPRAWY

I ZBIERZ WYJĄTKOWE OWOCE



tel +48 664 944 075 www greenecopoland.pl@ biuro@gep.org.pl

TWORZYMY NAWOZY 
OD PONAD 30 LAT!

Green Eco Poland Sp. z o.o.
ul. Gliniana 14

97-300 Piotrków Trybunalski


