
nawóz
przeciwko

brązowieniu igieł

nawóz
przeciwko

brązowieniu igieł

    najw
yż

sza
  jakość

naw
óz

 kr
ystaliczny

zapob
ieg

a b

rązowieniu igieł

Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE, TYP: siarczan magnezu

Makroskładniki, % (m/m):  
•  tlenek magnezu (MgO): 15 % rozpuszczalny w wodzie,
•  trójtlenek siarki (SO3): 28 % rozpuszczalny w wodzie

Nawóz mineralny w formie krystalicznej o dużej 
zawartości łatwo przyswajalnego magnezu 
przeznaczony do pielęgnacji drzew i krzewów iglastych, 
skutecznie zapobiegający brązowieniu igieł. Doskonale 
nadaje się do stosowania pod takie grupy roślin jak: 
świerki, sosny, jodły, jałowce, daglezje, cisy, modrzewie, 
wrzosy oraz wrzośce, a także do pielęgnacji innych 
roślin ozdobnych takich jak: tuje (żywotniki), cyprysiki, 
rododendrony (różaneczniki) i azalie. 
Częstą przyczyną chorób, a w konsekwencji zamierania 
drzew  i krzewów iglastych jest stan niewłaściwego 
ich odżywienia składnikami mineralnymi, w tym brak 
magnezu. Regularne stosowanie nawozu Fructus 
przeciwko brązowieniu igieł zapewnia piękne, soczyste, 
pełne wybarwienie igieł. Do kompleksowej pielęgnacji 
roślin iglastych zaleca się również stosowanie nawozów: 
Fructus Iglak oraz Fructus Iglak Jesienny.

Nawóz można stosować doglebowo oraz w formie 
oprysku. Stosując nawóz doglebowo, należy rozsiać 
go równomiernie w promieniu nieco przekraczającym 
obrys korony drzewa lub krzewu. Po wykonaniu zabiegu 
nawożoną powierzchnię należy podlać odpowiednią 
ilością wody. Dawka nawozu uzależniona jest od wieku 
i wielkości rośliny.

OPRYSK:
Nawóz może być stosowany również interwencyjnie 
w formie oprysku. W takim przypadku zaleca się 
stosować 2–3 % roztwór nawozu (20–30 g nawozu  
na 1 litr wody) w dawce ok. 100 ml  cieczy roboczej  
na 1 m2 powierzchni.
W sytuacji silnego niedoboru magnezu zabieg (zarówno 
nawożenie doglebowe, jak i oprysk) można powtórzyć 
dwa lub trzy razy w okresie wegetacji w odstępach  
dwu- lub trzytygodniowych.
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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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Wielkość drzewa lub krzewu

do 1 m

od 1 do 2 m

od 2 do 5 m

powyżej 5 m

Zalecana dawka

15–30 g/m2

50 g/m2

100 g/m2

150 g/m2

DOGLEBOWO:

Z pasji do ogrodu!


