
Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE, TYP: NPK 20-20-20 
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe),  
manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m):
• azot całkowity (N): 20 %
• azot w formie azotanowej: 5,7 %
• azot w formie amonowej: 3,9 %
• azot w formie amidowej: 10,4 %
•  pięciotlenek fosforu  (P2O5)  

rozpuszczalny w obojętnym  roztworze  
cytrynianu amonu i wodzie: 20 %

•  pięciotlenek fosforu (P2O5)  
rozpuszczalny w wodzie: 20 %

• tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 20 %

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 roślin zielonych jest nowoczesnym, 
mineralnym nawozem ogrodniczym o unikalnej 
kompozycji makro- i mikroskładników niezbędnych 
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zielonych 
uprawianych na balkonach, tarasach oraz  
w pomieszczeniach zamkniętych. Nawóz ten szczególnie 
polecany jest pod następujące rodzaje roślin: paproć, 
szeflera, fikus, dracena, jukka, hedera, begonia, 
aeschenanthus, monstera, filodendron, kalatea, frizea, 
rafidofora, difenbachia, hoja, maranta oraz inne rośliny 
zielone liściaste i iglaste.

Fructus do roślin zielonych może być stosowany przez 
cały okres wegetacji roślin, najlepiej w formie roztworu 
wodnego. W tym celu należy rozpuścić 1 płaską łyżkę 
stołową w 5 litrach wody (tj. ok. 1 g nawozu w 1 litrze 
wody). Uzyskany roztwór dokładnie wymieszać. Rośliny 
należy podlewać do uzyskania wymaganej wilgotności 
podłoża. W okresie wegetacji nawożenie można 
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.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU

FOSFAN SA 
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Dział Handlowy: 
tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
e-mail: biuro@fosfan.pl, marketing@fosfan.pl
www.fructus.pl, www.fosfan.pl

Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością   
zgodny z normą ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania   
Środowiskowego ISO 14001.
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