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Przygotuj

rośliny do zimy!

DLACZEGO NALEŻY NAWOZIĆ ROŚLINY JESIENIĄ?
Jesień najczęściej kojarzy się ze złoto-czerwonymi liśćmi opadającymi z drzew. To przede wszystkim
dzięki temu, ta pora roku ma swój niepowtarzalny klimat i stąd właśnie wzięła się nazwa „złota polska
jesień”. Jesień to również czas, kiedy kończy się okres wegetacyjny i rośliny przygotowują się do zimy.
Czy wiesz, że opadanie liści z drzew jest jednym ze sposobów roślin na przezimowanie?
Większość roślin uprawianych w naszych ogrodach, działkach a zwłaszcza domach pochodzi z innych
stref klimatycznych, zazwyczaj cieplejszych. Żeby przetrwać zimy w naszym chłodnym klimacie musiały
one wykształcić specjalne zdolności adaptacyjne. Należy do nich m.in. mrozoodporność polegająca np.:
na jesiennym zrzucaniu liści, wykształcaniu grubej warstwy kory czy drewnieniu pędów. Dodatkowym
utrudnieniem dla roślin jest fakt, że zima to okres tzw. suszy fizjologicznej, kiedy nie mogą one pobierać
zamarzniętej wody z podłoża. Natomiast rośliny uprawiane w domach podczas zimy są narażone na niekorzystny wpływ suchego powietrza oraz niedobór światła słonecznego.
Dlatego pamiętaj, żeby wspomóc rośliny w przygotowaniach do zimowego spoczynku dostarczając im
potrzebnych składników pokarmowych, zawartych w nawozach Florovit na jesień.

FLOROVIT NA JESIEŃ – SAME KORZYŚCI
zwiększa odporność na choroby i mróz
gwarantuje zdrowy wygląd
ułatwia lepszy start wiosną

WYBIERZ NAWÓZ DLA SWOICH ROŚLIN:
NAWOZY UNIWERSALNE
o drzew i krzewów, zwłaszcza
•dobcego
pochodzenia,
trudnych w uprawie i o małej
mrozoodporności.

•do wieloletnich roślin ogrodowych.
ostępne opakowania: płyn 1 kg;
•dgranulat
1 kg, 2,5 kg, 3 kg 4 kg,
NAWOZY DO IGLAKÓW
Nawóz dostosowany do wymagań pokarmowych
drzew i krzewów iglastych: cis, choina, cyprysik,
cypryśnik, daglezja, jałowiec, jodła, sosna,
metasekwoja, modrzew, świerk, tuja itp.
ostępne opakowania: płyn 1 kg;
•dgranulat
1 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 8 kg, 10 kg

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
Nawóz dla wszystkich rodzajów trawników
– zarówno ozdobnych jak i intensywnie użytkowanych.
opakowania: granulat 1kg, 2,5 kg, 3 kg,
•d4ostępne
kg, 8 kg, 10 kg, 25 kg

NAWÓZ DO ROŚLIN ZIMOZIELONYCH

•do drzew i krzewów, które nie zrzucają liści na zimę.
Nawóz dostosowany do wymagań pokarmowych roślin
zimozielonych z rodzajów: berberys, bluszcz, bukszpan,
laurowiśnia, lawenda, mahonia, trzmielina, ognik
szkarłatny, ostrokrzew, rododendron (różanecznik),
wrzos, wrzosiec itp.

•dostępne opakowania: płyn 1 kg
NAWÓZ JESIENNO-ZIMOWY DO KWIATÓW DOMOWYCH

•do wszystkich roślin domowych zielonych i kwitnących.
•dostępne opakowania: płyn 1 kg
www.florovit.pl

