
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание на продукта

Освен напояването, качеството на храненето е от съществено значение за здравословния растеж 
на растенията. Minigarden® Grow Up е иновативно решение за хранене за различни видове 
растения и приложения. Растителното хранене с Minigarden® Grow Up е значително улеснено с 
удобството на неговия формат, лекота на транспортиране и съхранение и прецизно дозиране. 

Minigarden® Grow Up е биологично хранителна добавка, е органичен екстракт, обогатен с микро 
хранителни вещества за всички видове растения и насочени към ентусиазирано на биологичното 
отглеждане. 

Minigarden® Grow Up Brown се предлага в индивидуални дози, саше с 3 милилитра за разреждане 
в 1,25L вода за напояване.

Състав

30% organic матer от растителен произход, 0.2% Бор (B), 2.0% Желязо (Fe), 0.5% 

Манган (Mn), 0.02% Молибден (Mo) e 0.5% Цинк (Zn).

Информация за съставките:
Бор (B) водоразтворим
Желязо (Fe) водоразтворим complexed with LSA (Lignosulphonic Acid)

Манган (Mn) водоразтворим complexed with LSA

Молибден (Mo) водоразтворим
Цинк (Zn) водоразтворим & complexed with LSA

Деминерализирана вода, за да се долива 100%.

Приложение

Органичен водоразтворим тор, предназначен за домашно градинско производство. 
Обогатява и подобрява субстрата. Едно саше от Minigarden Grow Up Brown (3 милилитра) за 1,25 
литра вода за напояване. Алтернативно поливане с и без тор.

Minigarden Grow Up Brown
BIOLOGICAL NUTRIENT SUPPLEMENT

NPK 3-2-3



Съдържа: 24 индивидуални дози, 1 брошура с инструкции и 1 брошураФизични и химични свойства

Опаковка детайли

Сашета - индивидуални дози

Съдържа: 3 ml of Biological Nutrient Supplement, Minigarden® Grow Up Brown 

Размери: 5 x 10 cm

Материал: 4 слоя - отпечатана хартия с покритие, полиетилен (водна пароизолация), алуминий (кислород, 
светлина и водна пароизолация) и пополиетилен (херметично термозапечатване).

Друго:

Пакет за продажба - кутия

Размери: 15 x 2.3 x 10.3 cm

Материал:

Нето Тегло: 88 g

Печатен картон

Кутия за транспорт и дисплей

Съдържа: 60 Опаковки

Размери: 77 x 30 x 11 cm

Материал:

Нето Тегло: 4.32 кг

Печатен картон

Бруто Тегло: 8.56 кг

Предлага се и в minigarden Grow Up 

Пакетирани и разпределени от

QUIZCAMP, SA.
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1400-249 Lisboa

PORTUGAL

Minigarden Grow Up Green– Хранителна добавка за растенията

Minigarden Grow Up Orange - цветя и плодови хранителни добавки

Физическо състояние: Течно

Външния вид: Течно Пастообразни

Цвят: Тъмнокафяв

Water Разтворимост: Напълно разтворим

Експлозивни свойства: Не е експлозив

Запалимост: Незапалим

запечатани и когато се отварят, не могат да бъдат затворени
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