
Najwyższa

          
 jakość

NAWÓZ WE , TYP: NPK (S) 11:8:14 (30) z borem (B)

MAKROSKŁADNIKI, % (m/m): 
azot (N) – 11,0% całkowity w formie amonowej
pięciotlenek fosforu (P2O5) – 8,0% rozpuszczalny 
w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
pięciotlenek fosforu (P2O5) – 6,0% rozpuszczalny 
w wodzie
tlenek potasu (K2O) – 14,0% rozpuszczalny w wodzie  
trójtlenek siarki (SO3) –min. 30,0% całkowity
trójtlenek siarki (SO3) – min. 25,0% rozpuszczalny 
w wodzie

MIKROSKŁADNIKI, % (m/m): 
bor (B) – 0,2% boru całkowitego

LagronPRO – to wieloskładnikowy, granulowany 
nawóz o obniżonej zawartości chlorków, przeznaczony 
do nawożenia warzyw w uprawie polowej, roślin 
uprawnych szczególnie okopowych, takich jak ziemniaki 
i buraki, oraz drzew  i krzewów owocowych. Dzięki 
wysokiej zawartości azotu oraz odpowiedniej proporcji 
makroskładników pokarmowych nawóz ten zapewnia 
uzyskanie wysokich i jakościowo dobrych plonów 
uprawianych roślin. 
LagronPRO – ze względu na swoje długotrwałe 
działanie i sukcesywne uwalnianie składników 
pokarmowych gwarantuje roślinom zaopatrzenie 
 w składniki odżywcze w całym okresie wegetacji. Nawóz 
zawiera bor,  który w istotny sposób reguluje procesy 
kwitnienia, zawiązywania nasion  i owoców, a także 
decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu   
oraz budowie ścian komórkowych.  
LagronPRO – oferowany jest w formie granulatu 
nawozowego. Ułatwia to równomierny wysiew nawozu, 
zapobiega pyleniu, a tym samym jego osadzaniu się  
na nadziemnych częściach roślin.

LagronPRO może być stosowany:
-  przed siewem lub sadzeniem roślin – nawóz należy 

wymieszać równomiernie   z podłożem lub uprawną 
warstwą gleby na głębokość około 15 cm,

-  pogłównie – zgodnie z metodami wysiewu przyjętymi 
dla poszczególnych  grup roślin.

W tabeli podano orientacyjne dawki nawozu (w kg/ha). 
Wskazane jest,  aby dostosować dawki do wymagań 
nawożonej rośliny oraz do wielkości  spodziewanego 
plonu.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
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DAWKI NAWOZU
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Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością   
zgodny z normą ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania   
Środowiskowego ISO 14001.

Z pasji do ogrodu!LagronPRO

OGRODNICTWO

 ROLNICTWO
(OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW) 

Uprawiane rośliny

Warzywa w uprawie polowej

Ziemniaki  bez obornika

Buraki bez obornika

Drzewa i krzewy owocowe

Użytki zielone, trawniki

Inne rośliny

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

400–600

500–700

500–800

400–600

400–500

zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

Przy nawożeniu obornikiem dawki należy zmniejszyć o ok. 30%.


