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LECHUZA-PON SUBSTRAT
PODŁOŻE 25 LITRÓW
Cena

99,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Opis produktu
LECHUZA-PON to idealna alternatywa wszędzie tam, gdzie nie można zastosować tradycyjnej ziemi
jako substratu.
Zalety LECHUZA-PON:
LECHUZA-PON w 100% nadaje się do wszystkich roślin (także do storczyków i cytrusów).
LECHUZA-PON to wysokiej jakości kruszywo mineralne wolne od zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.
LECHUZA-PON charakteryzuje się optymalnym dla roślin stosunkiem powietrza do wody (45%
wody – 55% powietrza). Dzięki temu rośliny są mniej podatne na choroby. Substrat do roślin ma stabilną
strukturę, nawet po wielu latach nie zagęszcza się i zachowuje przepuszczalność powietrza.
Substratu LECHUZA-PON NIE trzeba wymieniać z upływem lat!
Wielokrotne przesiewanie podczas procesu produkcji pozwala do minimum ograniczyć obecność
drobnego pyłu, co zapobiega powstawaniu błota przy korzeniach i zapewnia utrzymanie stałej
kapilarności.
Zeolit trwale stabilizuje optymalną wartość pH w donicy LECHUZA i zapewnia zdrowy wzrost roślin.
Makro- i mikroskładniki odżywcze są stale dostępne.
LECHUZA-PON charakteryzuje się kapilarnością aż do samej góry donicy, dzięki czemu podsadzenia i
rośliny o małych korzeniach są dobrze nawodnione.
Substrat LECHUZA zapewnia równomierne rozłożenie substancji odżywczych w okolicy korzeni w
donicy. Optymalne zaopatrzenie sprawia, że korzenie rozkładają się w równomierny i kompaktowy
sposób, a odporna roślina długo cieszy oko.
LECHUZA-PON działa jak bufor, który wchłania nadmiar nawozu i w razie potrzeby oddaje go roślinie.
Naturalny zasobnik substancji odżywczych zapobiega poparzeniom korzeni wskutek nadmiernego
nawożenia.
LECHUZA-PON charakteryzuje się optymalną gęstością nasypową. Dzięki temu nawet duże rośliny są
mocno osadzone w donicy. LECHUZA-PON zapewnia stabilność donicy LECHUZA i znakomicie nadaje się
do stosowania na wolnym powietrzu.
Granulat to naturalny środek wiążący zapachy, np. w przypadku obumarłych korzeni.
Wiąże również trwale metale ciężkie i substancje szkodliwe (np. z wody do podlewania).
Czysto mineralny substrat hamuje rozwój grzybów uszkadzających korzenie. Dzięki temu PON
nadaje się dla alergików. Nie jest wylęgarnią szkodników (muchówki), ponieważ zalęgają się one tylko w
glebach.
PON jest sypki i można go nakładać łopatką do donic bez brudzenia.
Przed posadzeniem rośliny w LECHUZA-PON NIE trzeba całkowicie oczyszczać brył korzeniowych z ziemi.
Składniki LECHUZA-PON:
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Zeolit
Niemiecki pumeks
Niemiecka lekka lawa (trwale zaopatruje roślinę w żelazo)
Nawóz otoczkowany w jakości premium.
Otoczka jest organiczna i ulega całkowitej biodegradacji.
Nawóz zapewnia równomierne zaopatrzenie rośliny w substancje odżywcze przez ok. 6 miesięcy.
Nadaje się do wszystkich roślin, jak np. rośliny zielone i kwitnące, storczyki, rośliny cytrusowe,
zioła, pomidory, krzewy owocowe, kaktusy, ...
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