
Nawóz przeznaczony do nawożenia owoców i warzyw 
uprawianych w gruncie, na podłożach inertnych oraz 
torfowych i korowo-torfowych zarówno na otwartej 
przestrzeni, jak i pod osłonami. Szczególnie polecany 
do roślin takich jak:  pomidor, ogórek, papryka, 
kalafior, kapusta (biała, czerwona, włoska, brukselka, 
pekińska), brokuł, sałata, pietruszka, marchew, por, 
seler, rabarbar, fasola, groch, bób, koper, kalarepa, 
rzodkiew, ziemniak oraz innych warzyw, a także 
krzewów i drzew owocowych: agrest, porzeczka, 
jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia i inne.

15 ml nawozu (około 1/2 nakrętki) rozpuścić  
w 2 litrach wody. Warzywa uprawiane w gruncie, 
jak i pod osłonami w okresie intensywnego wzrostu 
podlewać sporządzonym roztworem co 7–14 dni  
w ilościach uwzględniających ich potrzeby pokarmowe.
Nawóz może być używany do oprysków 
oraz fertygacji roślin w odpowiednio  
dobranych stężeniach. 

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

możliwe stosowanie              zalecany termin stosowania

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

SKŁADNIKI POKARMOWE (% m/m): 
azot (N) całkowity – 6% (w tym: azot azotanowy – 
1,2%, azot amidowy – 4,8%), pięciotlenek fosforu 
(P2O5) rozpuszczalny w wodzie – 3%, tlenek potasu 
(K2O) rozpuszczalny w wodzie – 6%, mikroskładniki: 
bor (B) rozpuszczalny  w wodzie – 0,010%, miedź (Cu) 
rozpuszczalna w wodzie – 0,020%, miedź (Cu) – 0,018% 
schelatowana przez EDTA, żelazo (Fe) rozpuszczalne  
w wodzie – 0,040%, żelazo (Fe) – 0,036% schelatowane 
przez EDTA, mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie – 
0,020%, mangan (Mn) – 0,018% schelatowany przez 
EDTA, molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie – 0,002%, 
cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie – 0,010%, cynk (Zn) 
– 0,009% schelatowany przez EDTA. Nawóz o niskiej 
zawartości chlorków. 

Nawóz płynny

do WARZYW
I OWOCÓW

unikalny skład
obfity plon
najwyższa jakość
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