
Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE; TYP: roztwór nawozowy NPK 5 : 4 : 6 
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem 
(Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn); Cu, Mn, Zn i Fe 
schelatowane przez EDTA

SKLADNIKI NAWOZOWE (% wagowy): 
•  azot (N) całkowity – 5 %  

(w tym: azotanowy – 1 %, amidowy – 4 %), 
•  pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  

– 4 %, 
•  tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 6 % 

Mikroelementy: 
•  bor – 0,01 %, 
•  miedź – 0,02 %, 
•  żelazo – 0,04 %, 
•  mangan – 0,02 %, 
•  molibden – 0,002 %,
•  cynk – 0,01 %

Nawóz zawiera dodatkowo magnez oraz siarkę. 
Nawóz o niskiej zawartości chlorków.

Do stosowania w ogrodnictwie dolistnie i doglebowo. 
Fructus do roślin domowych – jest nowoczesnym 
nawozem płynnym zawieraj1cym odpowiednio 
zrównoważone składniki mineralne zapewniające 
zasilenie roślin w okresie jesienno-zimowym. 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. 
Uniwersalne właściwości tego nawozu powodują, 
że z równym powodzeniem może on być stosowany 
także do nawożenia szeregu roślin kwiatowych. 
Odpowiednio dobrany skład biopierwiastków zapewnia 
niepowtarzalne, żywe zabarwienie oraz właściwą 
zdrowotność pielęgnowanych roślin.

Rozpuścić zawartość jednej nakrętki (około 15 ml)  
w 2 litrach wody. Rośliny domowe doniczkowe w okresie 
jesienno-zimowym, czyli w czasie spowolnionego 
wzrostu, podlewać średnio raz w miesiącu. 
Ze względu na uniwersalne właściwości nawóz ten 
może być także stosowany z dużym powodzeniem 
w okresie intensywnego wzrostu roślin – 
wówczas należy nawozić co 7–14  dni w ilościach 
uwzględniających ich potrzeby pokarmowe.
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.

Z pasji do ogrodu!


