
Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 15-10-29 (2-10) 
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe),  
manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn).

Makroskładniki, % (m/m):
• azot całkowity (N): 15 %
• azot w formie azotanowej: 6,4 %
• azot w formie amonowej: 2,2 %
• azot w formie amidowej: 6,4 %
•  pięciotlenek fosforu (P2O5)  

rozpuszczalny w obojętnym roztworze  
cytrynianu amonu i wodzie: 10 %

•  pięciotlenek fosforu (P2O5)  
rozpuszczalny w wodzie: 10 %

• tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 29 %
• tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie: 2 %
• trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 10 %

Mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie, % (m/m): 
• bor (B): 0,01 % 
• miedź (Cu): 0,003 % – min. 90 % chelat EDTA
• żelazo (Fe): 0,03 % – min. 90 % chelat EDTA
• mangan (Mn): 0,01 % – min. 90 % chelat EDTA
• molibden (Mo): 0,001 % 
• cynk (Zn): 0,008 % – min. 90 % chelat EDTA

Fructus do truskawek, poziomek i malin jest 
specjalistycznym, mineralnym nawozem ogrodniczym 
o unikalnej kompozycji makro i mikroskładników, 
niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, 
przeznaczonym głównie do nawożenia truskawek. 
Doskonale zbilansowany skład tego nawozu oraz jego 
właściwości fizyko-chemiczne powodują, że z równym 
powodzeniem może być stosowany  pod  inne grupy 
roślin, między innymi takie jak: poziomka, malina, 
winorośl,  porzeczka (biała, czerwona i czarna), agrest, 
rośliny sadownicze (w tym: jabłoń, grusza, brzoskwinia, 
czereśnia, morela, śliwa, wiśnia, orzech włoski, 
leszczyna). Nawóz może być stosowany pod rośliny 
uprawiane w glebie, podłożach torfowych i korowo-
torfowych oraz innych podłożach, np. włókno kokosowe, 
wełna mineralna, w terminach i dawkach adekwatnych 
do wymagań pokarmowych tych roślin i zgodnie 
z zasadami racjonalnego nawożenia.

Fructus do truskawek, poziomek i malin może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego. W tym celu należy 
rozpuścić 1 g nawozu w 1 litrze wody (tj. około jedna 
płaska łyżka stołowa na 5 litrów wody). Uzyskany 
roztwór dokładnie wymieszać. Rośliny należy podlewać 
do uzyskania wymaganej wilgotności podłoża. 
W okresie wegetacji nawożenie zaleca się wykonać raz 
na trzy tygodnie. W okresach pomiędzy poszczególnymi 
nawożeniami, rośliny należy nawadniać zgodnie z ich 
wymaganiami. Nawóz może być używany do oprysków, 
w zalecanych do tego celu stężeniach. Właściwe 
stosowanie nawozu gwarantuje uzyskanie wysokich 
plonów o dobrej jakości oraz szczególnych walorach 
odżywczych i smakowych.
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Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością   
zgodny z normą ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania   
Środowiskowego ISO 14001.
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