
Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE płynny wieloskładnikowy – roztwór 
nawozowy NPK 6 : 3 : 6 z borem (B), miedzią (Cu), 
żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), 
cynkiem (Zn); Cu, Fe, Mn, Zn – chelaty EDTA

Makroskładniki: 
•  azot (N) całkowity 6 %  

(w tym azotanowy – 1,2 %, amidowy – 4,8 %),
•  pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  

– 3 %, 
•  tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 6 %

Mikroskładniki rozpuszczalne w wodzie: 
•  bor – 0,01 %, 
•  miedź – 0,02 %, 
•  żelazo – 0,04 %, 
•  mangan – 0,02 %, 
•  molibden – 0,002 %, 
•  cynk – 0,01 % 
 
Nawóz o niskiej zawartości chlorków.

Z pasji do ogrodu!

Fructus Plantator jest nawozem płynnym, 
przeznaczonym do nawożenia roślin rolniczych 
i ogrodniczych uprawianych w gruncie, na podłożach 
inertnych oraz torfowych i korowo-torfowych zarówno 
na otwartej przestrzeni, jak i pod osłonami.  
Zawiera komplet makro- i mikroskładników  
niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.  
Fructus Plantator zalecany jest do stosowania 
w uprawie: zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, 
kukurydzy, roślin strączkowych, winorośli, chmielu, 
tytoniu, drzew owocowych oraz warzyw (pomidor, 
ogórek, papryka, kalafior, kapusta, brokuł, sałata, 
pietruszka, marchew, por, seler, rabarbar, koper, 
kalarepa, rzodkiew).

Nawóz można stosować w postaci roztworu o stężeniu 
od 0,75 % do 2,5 %: doglebowo lub dolistnie.  
Aby otrzymać roztwór o stężeniu 2,5 %, należy 
rozcieńczyć 2,5 litra nawozu w 100 litrach cieczy 
użytkowej. Przy takim stężeniu opakowanie wystarcza 
na sporządzenie około 200 litrów roztworu. W celu 
otrzymania roztworu o stężeniu 0,75 % należy 
rozcieńczyć 0,75 litra nawozu w 100 litrach cieczy 
użytkowej. Przy takim stężeniu opakowanie  wystarcza 
na sporządzenie około 650 litrów roztworu.  
Stężenie cieczy użytkowej oraz dawki nawozu powinny 
być dostosowane do potrzeb pokarmowych danej 
rośliny, jej odmiany, kondycji oraz fazy rozwojowej. 
Zaleca się nie przekraczać 5 l nawozu na 1 ha uprawy  
oraz stężenia 2,5 % cieczy użytkowej.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

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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ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU


