
Specjalistyczny, mineralny nawóz ogrodniczy o unikalnej 
kompozycji makro- i mikroskładników niezbędnych  
do prawidłowego wzrostu  i rozwoju roślin, przeznaczony 
do nawożenia pomidorów, papryki, bakłażanów  
i innych roślin o zbliżonych potrzebach nawozowych. 
Nawóz może być stosowany pod rośliny uprawiane  
w glebie,  na podłożach torfowych i korowo-torfowych 
oraz innych podłożach,  np. włóknie kokosowym, wełnie 
mineralnej – w terminach i dawkach adekwatnych  
do wymagań pokarmowych tych roślin i zgodnie   
z zasadami racjonalnego nawożenia.

Nawóz może być stosowany przez cały okres wegetacji 
roślin, najlepiej w formie roztworu wodnego. Rośliny 
podlewać  do uzyskania wymaganej wilgotności 
podłoża. W okresie wegetacji nawożenie zaleca się 
wykonywać co 10–15 dni. W okresach pomiędzy 
poszczególnymi nawożeniami rośliny należy nawadniać 
zgodnie z ich wymaganiami. Nawóz może być używany 
do oprysków,  w zalecanych do tego celu stężeniach.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA ORAZ DAWKI NAWOZU

możliwe stosowanie              zalecany termin stosowania

NAWÓZ KRYSTALICZNY DO

POMIDORÓW
I PAPRYKI

DOSKONAŁA
ROZPUSZCZALNOŚĆ

SUPERKONCENTRAT NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

NAWÓZ WE, TYP: Nawóz NPK (S) 12-12-36 (6)
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), 
molibdenem (Mo), cynkiem (Zn); Cu, Fe, Mn, Zn –  
100% chelaty EDTA

SKŁADNIKI NAWOZOWE (% m/m): 
Makroskładniki:
azot (N) całkowity: 12%, azot w formie azotanowej: 8,0%, 
azot w formie amonowej: 2,0%, azot w formie  amidowej: 
2,0%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny  
w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie: 
12%, pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny  w wodzie: 
12%, tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 36%, 
trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 6%.

Mikroskładniki:
bor (B) rozpuszczalny w wodzie: 0,010%, miedź (Cu) 
rozpuszczalna w wodzie:  0,003%, miedź (Cu)  
schelatowana przez EDTA: 0,003%, żelazo (Fe) 
rozpuszczalne  w wodzie: 0,030%, żelazo (Fe)  
schelatowane przez EDTA: 0,030%, mangan (Mn) 
rozpuszczalny w wodzie: 0,010%, mangan (Mn) 
schelatowany  przez EDTA: 0,010%, molibden (Mo) 
rozpuszczalny w wodzie: 0,001%, cynk (Zn) rozpuszczalny 
w wodzie: 0,008%,  cynk (Zn) schelatowany przez EDTA: 
 0,008%. Nawóz o niskiej zawartości chlorków.

Należy rozpuścić 1 łyżeczkę 
nawozu  w 5 litrach wody  
(tj. ok. 1 g nawozu  w 1 litrze 
wody). Uzyskany roztwór 
dokładnie wymieszać.

5 g

5 l
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