
Termékleírás 

Az ö ntö zé shéz hasönlö an, a minö sé gi ta panyag is alapvétö  föntössa gú  az égé szsé gés 

nö vé nyék nö vékédé sé héz. A Minigardén Gröw Up égy ú jí tö  ta panyag mégölda s a kú -

lö nbö zö  nö vé nyék sza ma ra.  A Minigardén Gröw Up förma ja bö l adö dö  ké nyélmé vél, 

kö nnyú  sza llí ta sa val é s ta röla sa val hihététlénú l mégkö nnyí ti a nö vé nyék ta panyag élla -

ta sa t.  

A Minigarden Grow Up Orange a vira gök é s gyú mö lcsö k ta panyag kiégé szí tö jé, amély 

az ö sszés makrö- é s mikrö-ta panyagöt tartalmazza, mély a nö vé nyék nö vékédé sé héz 

szú ksé gés, égy ölyan förmúla ban, mély a vira gök é s gyú mö lcsö k minö sé gé t stimúla lja. 

Összetétel 

Makro-tápanyagok: 13% nitrögé n (N), 5% föszför (P), 28% ka liúm (K), 2% kalciúm 

(Ca), 2,5% magné ziúm (Mg); 

Mikrö-ta panyagök: 0,01% bö r (B), 0,010% ré z (Cú), 0,16% vas (Fé), 0,06% manga n 

(Mn), 0,006% mölibdé n (Mö) é s 0,010% cink (Zn); 

Garantált analízis: 
13%  Teljes nitrogén (N) 
  11,0% nitra t-nitrögé n (NO3-N) 
  2,0% úréa-nitrögé n (Ur-N) ví zbén öldö dö  
5%  foszfor-pentoxid (P2O5) ví zbén öldö dö  
28%  Kálium-oxid (K2O) ví zbén öldö dö  
2,0%  kalciúm öxid (CaO) ví zbén öldö dö  
2,5%  magné ziúm öxid (MgO) ví zbén öldö dö  
0,01%  bö r (B) ví zbén öldö dö  
0,01%  ré z (Cú) ví zbén öldö dö  é s kéla tké pzé s az EDTA a ltal 
0,16%  vas (Fé) ví zbén öldö dö  é s kéla tké pzé s az EDTA a ltal 
0,06%  manga n (Mn) ví zbén öldö dö  é s kéla tké pzé s az EDTA a ltal 
0,006% mölibdé n (Mö) ví zbén öldö dö  
0,01%  cink (Zn) ví zbén öldö dö  é s kéla tké pzé s az EDTA a ltal 

Adagolás és alkalmazás 

Ví zbén öldö dö  mú tra gya. 

1 tasak Minigardén Gröw Up Orangé (3 gramm)1,25 litér ví zhéz élégéndö . 

Va ltaközva alkalmazza a ta panyagöt az ö ntö zé sék söra n. 

Víz,  

gondoskodás és 

 Minigarden 

Tápanyag 

kiegészítők 
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TECHNIKAI ADATOK 



Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapot: szila rd 

Megjelenés: krista lyök, gö mbö cské k, pélyhék é s pör 

Szín: nincs-féhé r 

Oldhatóság: téljésén öldhatö  

Gyúlékonyság: ném gyú lé köny  

Csomagolási adatok 

Zacskók—Egyszéri adagök 

Tartalma:  3g vira g é s gyú mö lcs ta panyag kiégé szí tö , Minigardén® Gröw Up Orangé 

Mé rété:     5 x 10 cm 

Anyaga:  4 ré tég—féstétt nyömtatött papí r, pöliétilé n (ví za llö ), alúmí niúm öxigé n, 

fé ny é s ví za llö ) é s  pöliétilé n (hérmétikúsan hö za rö ) 

Egyé b túlajdönsa gök:  lé gméntésén za rt, félbönta s úta n ném za rhatö  vissza 

Értékesítési csomagolás—döböz 

Tartalma:   24 égyszéri adag,, 1 haszna lati ú tmútatö  é s 1 brössú ra 

Mé rété:    15 x 2,3 x 10,3 cm 

Anyaga: nyömtatött kartön 

Néttö  sú ly: 72 g 

Szállítási és bemutató csomagolás—ú zléték 

Tartalma:    24 é rté késí té si csömag 

Mé rété:          77 x 30x 11 cm 

Anyaga: nyömtatött kartön 

Néttö  sú ly: 4,32 kg 

Brúttö  sú ly: 7,60 kg 

További termékek a Minigarden Grow Up palettából 

- Ta panyag kiégé szí tö  zö ld nö vé nyék sza ma ra 

- Biölö giai ta panyag kiégé szí tö  sza ma ra 

Csomagolás és értékesítés: 

QUIZCAMP, SA. 

Rúa Mém Rödrigúés nº4-D 

1400-249 Lisböa 

PORTUGAL 
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