
Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE, TYP: NPK 11-52-8 z borem (B),  
miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), 
molibdenem (Mo), cynkiem (Zn).

Makroskładniki, % (m/m):
• azot całkowity (N): 11 %
• azot w formie azotanowej: 1,5 %
• azot w formie amonowej: 9,5 %
•  pięciotlenek fosforu (P2O5)  

rozpuszczalny w obojętnym roztworze  
cytrynianu amonu i wodzie: 52 %

•  pięciotlenek fosforu (P2O5) 
rozpuszczalny w wodzie: 52 %

•  tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 8 %

Mikroskładniki, % (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 Professional NPK 11-52-8 + mikro 
to wieloskładnikowy, mineralny nawóz ogrodniczy 
z wysoką zawartością fosforu. Stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego i krzewienie roślin. Szczególnie 
zalecany w okresie niskich temperatur wpływających 
na ograniczenie pobierania fosforu z gleby lub innych 
podłoży. Nawóz przeznaczony jest do nawożenia wielu 
gatunków roślin szczególnie w początkowym okresie 
ich wzrostu i rozwoju, a także przed owocowaniem 
(odpowiednie wybarwienie owoców). Nawóz polecany 
jest szczególnie w uprawie warzyw, truskawek i innych 
owoców miękkich, roślin sadowniczych, kwiatów. 
Uniwersalne działanie tego nawozu powoduje,  
że może być stosowany w uprawie ziemniaków, zbóż, 
rzepaku, a także innych roślin wymagających dobrego 
zaopatrzenia w fosfor. Może być stosowany w uprawach 
wrażliwych na chlor (między innymi: krzewy jagodowe, 
tytoń, chmiel, ziemniaki). Zawiera związki bardzo 
dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym samym łatwo 
przyswajalne dla roślin.

Fructus Professional NPK 11-52-8 + mikro może być 
stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej 
w formie roztworu wodnego. Nawóz można używać 
dolistnie lub poprzez fertygację zarówno w uprawach 
glebowych, jak i na podłożach typu: wełna mineralna, 
włókno kokosowe i inne. W przypadku stosowania 
dolistnego zaleca się nieprzekraczanie stężenia cieczy 
użytkowej 0,5-0,6 %. W przypadku fertygacji stężenie 
pożywki / roztworu należy dobierać z uwzględnieniem 
potrzeb pokarmowych danej rośliny uprawnej,  
jej odmiany, kondycji oraz fazy rozwojowej.

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

Nawóz krystaliczny

NPK 11-52-8 
+ mikro

Z pasji do ogrodu!


