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Marka Fructus zmienia się i rozwija od ponad 40 lat. 
W ubiegłym roku odświeżono jej wizerunek, w tym sezonie 

portfolio produktów powiększono o atrakcyjne nowości, wśród 
których ważne miejsce zajmuje Fructus Obornik bydlęcy

W 1973 roku rozpoczęła 
się historia nawozów 
ogrodniczych Fructus, 

obecnie marka ta jest najważniej-
szym brandem w firmie Fosfan. 
Początkowo nawozy były produ-
kowane w postaci mieszanki py-
listej w opakowaniach 5 i 10 kg 
w dwóch rodzajach, jako FRUC-
TUS 1 i FRUCTUS 2. Obecnie boga-
te portfolio firmy zawiera nawozy 
granulowane, krystaliczne i płyn-
ne, przeznaczone do uprawy wa-
rzyw, owoców i kwiatów, jak rów-
nież do pielęgnacji trawników, igla-
ków oraz innych roślin zielonych. 
Produkty dedykowane są różnym 
grupom odbiorców – od hobbystów 
po dużych plantatorów i producen-
tów. – Marka Fructus jest znakiem 
rozpoznawczym firmy Fosfan. Od 
samego początku dbamy o najwyż-
szą jakość nawozów, proponujemy 
produkty, które zawierają wszyst-
kie niezbędne składniki pokar-
mowe gwarantujące prawidłowy 
wzrost i rozwój roślin. Stawiamy 

na nowoczesne i innowacyjne roz-
wiązania. W ciągu ostatnich lat 
systematycznie udoskonalaliśmy 
technologię wytwarzania naszych 
nawozów – podsumowuje Piotr 
Styrczula, zastępca dyrektora ds. 
nawozów ogrodniczych w firmie 
Fosfan.

 
NOWY WIZERUNEK 
ZNANEGO BRANDU

W mijającym roku wizerunek 
marki Fructus został odświeżony, 
opakowania nawozów ogrodniczych 
zyskały bardzo atrakcyjny wygląd. 
Wprowadzono nowe wzory o no-
woczesnym, estetycznym i har-
monijnym designie, które zostały 
uhonorowane Kreatorem Garden-
Trendów 2014. 

Na przestrzeni ostatniego roku 
została poszerzona oferta nawozów 
w opakowaniach 1 kg o dwa nowe 
produkty – Fructus nawóz jesienny 
i Fructus nawóz jesienny do iglaków. 
W 2015 roku pojawi się kilka nowo-
ści, m.in. Fructus nawóz do kwiatów 
ogrodowych 1 kg. 

W ofercie jest już dostępny Fruc-
tus Obornik bydlęcy – 100% polski 
produkt, pozyskiwany z tradycyjnej 

ściółkowej hodowli zwierząt. Ma po-
stać wysuszonego peletu i jest bar-
dzo łatwy w dozowaniu i aplikacji. 
– Dzięki odpowiedniej technologii 
produkcji Fructus Obornik bydlęcy 
pozbawiony jest nasion chwastów, 
chorobotwórczych patogenów oraz 
niepożądanych grzybów i bakterii. 
Ten wyjątkowy produkt przezna-
czony jest do nawożenia wszystkich 
roślin ogrodowych, a w szczegól-
ności: warzyw, truskawek, malin, 
winogron, krzewów i drzew owoco-
wych, trawników oraz roślin kwia-
towych. Zawiera kompletny zestaw 
pierwiastków niezbędnych do pra-
widłowego wzrostu i rozwoju roślin, 
dzięki czemu pozytywnie wpływa, 
na jakość i wielkość plonów – mówi 
Piotr Styrczula. Systematyczne sto-
sowanie obornika zapewnia roślinom 
optymalne warunki rozwoju, popra-
wia ich zdrowotność, urodzajność 
gleby, optymalizuje jej właściwości 
fizykochemiczne, a także przyczy-
nia się do zwiększenia zawartości 
próchnicy w glebie i co ważne – nie 
ma powoduje ryzyka przenawożenia. 

Produkty marki Fructus znajdu-
ją uznanie i są doceniane podczas 
targów i imprez wystawienniczych, 
otrzymując liczne nagrody i wyróż-
nienia. W 2015 roku firma planuje 
przeprowadzenie ogólnopolskiej 
kampanii reklamowej nawozów 
ogrodniczych Fructus. 


