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NAWÓZ WE, TYP: PK (Ca, Mg, S) 8 : 18 (2,5 : 4 : 28) 
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe),  
manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn).

Makroskładniki, % (m/m): 
•  pięciotlenek fosforu (P2O5):  8 % rozpuszczalny 

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu  i wodzie,
•  pięciotlenek fosforu (P2O5): 5,6 % rozpuszczalny 

 w wodzie, 
•  tlenek potasu (K2O): 18 % rozpuszczalny w wodzie 

 w formie siarczanów, 
•  tlenek wapnia (CaO): 2,5 % rozpuszczalny  w wodzie,
•  tlenek magnezu (MgO): 4 % całkowity, 
•  trójtlenek siarki (SO3): min. 28 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): 
•  bor (B): 0,01% całkowity w postaci  kwasu borowego,
•  miedź (Cu): 0,01% całkowita w postaci  siarczanów,
•  żelazo (Fe): 1,0% całkowite w postaci siarczanów,
•  mangan (Mn): 0,1% całkowity w postaci siarczanów,
•  molibden (Mo): 0,001% całkowity w postaci soli 

amonowej,  
•  cynk (Zn): 0,01% całkowity w postaci siarczanów

Nawóz wieloskładnikowy, bezazotowy, o niskiej 
zawartości  chlorków, przeznaczony do jesiennego 
nawożenia roślin  wieloletnich oraz przygotowania 
podłoża pod przyszłoroczne  zasiewy i nasadzenia. 
Szczególnie polecany do: kwiatów, krzewów,  krzewinek 
i drzew ozdobnych, drzew i krzewów owocowych.  
Fructus jesienny można stosować także do nawożenia 
trawników oraz roślin iglastych. Nawóz najlepiej 
wysiewać w okresie od sierpnia do końca  października, 
z uwagi jednak na swoje uniwersalne właściwości  może 
być także stosowany w innym okresie wegetacji zgodnie 
 z potrzebami nawozowymi roślin. 
Dzięki odpowiedniej proporcji makro i mikroskładników 
 pokarmowych, a w szczególności wysokiej zawartości 
potasu  oraz braku azotu, nawóz ten zwiększa 
odporność roślin na choroby  i wymarzanie. Fructus 
Jesienny ze względu na swoje długotrwałe działanie 
i sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych 
gwarantuje roślinom zaopatrzenie w substancje 
odżywcze także  w następnym, wczesnowiosennym 
okresie wegetacji.

Nawóz można stosować:
•  przed siewem lub sadzeniem roślin, mieszając 

równomiernie  z podłożem lub uprawną warstwą gleby 
na głębokość ok. 15 cm,  

•  pielęgnacyjnie, najlepiej w okresie sierpień – październik. 
 W przypadku trawników, bylin oraz roślin kwiatowych 
wieloletnich nawóz należy rozsiewać równomiernie  
po całej powierzchni pola. Stosując nawóz pod drzewa 
i krzewy należy rozsiać go w promieniu nieco większym 
od obrysu korony. Nawóz najlepiej stosować  1–2 razy 
w sezonie wegetacyjnym, przy czym odstęp pomiędzy 
wysiewami nawozu nie powinien być krótszy  
niż 4 tygodnie. Wysiewać gdy rośliny są suche,  
nie przekraczając jednorazowej dawki 5 kg/100 m2.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

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.

możliwe stosowanie              zalecany termin stosowania
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Zastosowanie
Trawniki
Krzewy ozdobne i drzewa przed 
owocowaniem, truskawka, 
poziomka, malina, winorośl
Róże, azalie, rododendrony 
(różaneczniki), tulipany, narcyzy, 
hiacynty i inne cebulowe
Drzewa i krzewy iglaste
Drzewa owocujące, porzeczki, 
agrest
Podłoża do upraw doniczkowych
Inne rośliny

Dawka łączna nawozu
5−8 kg/100 m2

3−6 kg/100 m2

4−8 kg/100 m2

3−6 kg/100 m2

7−10 kg/100 m2

1−2 kg/m3

zgodnie z zasadami 
racjonalnego nawożenia

Forma granulatu nawozowego ułatwia jego 
równomierny wysiew, zapobiega pyleniu, a tym samym 
osadzaniu się nawozu  na nadziemnych częściach roślin.

Z pasji do ogrodu!


