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NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 9,5 : 5 : 9,5 (4 : 27) 
z borem (B),  miedzią (Cu), manganem (Mn), molibdenem 
(Mo),  cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): 
•  azot całkowity (N): 9,5 % w formie amonowej,
•  pięciotlenek fosforu (P2O5): 5 % rozpuszczalny 

 w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
•  pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % rozpuszczalny 

 w wodzie, 
•  tlenek potasu (K2O): 9,5 % rozpuszczalny w wodzie 

 w formie siarczanów, 
•  tlenek magnezu (MgO): 4 % całkowity, 
•  trójtlenek siarki (SO3): min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): 
•  bor (B): 0,01 % całkowity w postaci kwasu borowego,
•  miedź (Cu): 0,01 % całkowita w postaci siarczanów,
•  mangan (Mn): 0,1 % całkowity w postaci siarczanów,
•  molibden (Mo): 0,001 % całkowity w postaci soli 

amonowej, 
•  cynk (Zn): 0,01 % całkowity w postaci siarczanów

Wieloskładnikowy nawóz granulowany, o odpowiednio 
dobranych proporcjach składników pokarmowych 
i niskiej zawartości chlorków, przeznaczony do 
kompleksowego nawożenia kwiatów ogrodowych, 
a w szczególności:
•  Roślin rabatowych (jednorocznych, dwuletnich oraz 

bylin): aksamitka, aster, bodziszek, bratek, celozja, 
chaber, ciemiernik, cyklamen, cynia, czarnuszka, dalia, 
fiołek, floks, goździk, irys, konwalia, lawenda, lewkonia, 
lilia, lobelia, maciejka, macierzanka, malwa, nagietek, 
nasturcja, niecierpek, orlik, pelargonia, piwonia, 
rozchodnik, sasanka, stokrotka, szałwia, szarłat, 
tulipan, żeniszek.

•  Krzewów kwitnących: berberys, budleja, forsycja, 
glicynia, hortensja, irga, jaśmin, kalina, krzewuszka, 
lilak, magnolia, pigwowiec, tawuła. 

Sukcesywne  stosowanie nawozu gwarantuje 
prawidłowy wzrost i rozwój roślin, dużą ilość pąków 
kwiatowych, zapewnia odpowiednią zdrowotność, obfite 
kwitnienie oraz intensywne wybarwienie liści i kwiatów.

•  Przy sadzeniu krzewów: w dawce ok. 20 – 40 g 
nawozu  pod 1 roślinę, mieszając równomiernie z glebą 
na głębokość ok. 15 cm.      

•  Nawożenie pielęgnacyjne: nawóz rozsypać 
równomiernie wokół roślin i w miarę możliwości lekko 
wymieszać  z wierzchnią warstwą gleby, następnie 
obficie podlać. Najlepiej stosować 3 razy w sezonie 
wegetacyjnym  w dawce jednorazowej ok. 40 g/m2*.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU

FOSFAN S.A. 
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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Z pasji do ogrodu!


