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EKOLOGICZNY
ANTYZBRYLACZ
przyjazny dla środowiska
w pełni biodegradowalny
na bazie olejów roślinnych
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Fructus
Vena Complex®

Fructus
Truskawka Forte®

malina i inne owoce miękkie

  skoncentrowana wieloskładnikowa formuła

  niska zawartość chlorków

  dwie aktywne formy azotu

  sukcesywnie uwalniane mikroskładniki 

  skoncentrowana wieloskładnikowa formuła

  wysoki stopień wykorzystania azotu

  jednakowe proporcje mikroskładników w granulach

  składniki odżywcze w całym okresie wegetacji roślin



UPRAWIANE ROŚLINY 
Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)  w zależności 

od zawartości fosforu i potasu w glebie
wysoka średnia niska

Cebula, czosnek 250 450 650
Kalafior, kapusta brukselka, brokuł 250 400  650
Kapusta biała, czerwona 400 700 1000
Kapusta włoska, pekińska 400 650 900
Marchew, pietruszka 250 450 650
Ogórek, pomidor, papryka 250 400 550
Por, seler 250 450 650
Rośliny sadownicze (jabłoń, grusza, wiśnia,  
śliwa, czereśnia, borówka, porzeczka, agrest) 300 400 500

Rośliny ozdobne 300 400 500
Sałata, szpinak 150 300 450
Truskawki i maliny przed założeniem plantacji 300 400 500
Truskawki i maliny owocujące 300 350 400
Ziemniaki  bez obornika 500 600 700
Inne rośliny Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

PODŁOŻA Orientacyjne dawki nawozu (kg/m3)
Substraty torfowe i inne podłoża ogrodnicze 0,5–2,0

UPRAWIANE ROŚLINY 

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)  
w zależności od zawartości

fosforu i potasu w glebie
wysoka średnia niska

Truskawki 
i maliny

przed założeniem plantacji 350 450 550
owocujące, wczesną wiosną  
wraz z ruszeniem wegetacji 300 350 400

po zbiorach 200 250 300
Borówki, porzeczki, agrest 300 400 500
Warzywa w uprawie polowej 300 500 700–950
Rośliny sadownicze 300 400 500

Inne rośliny Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

Opakowania: 25 kg

VENA COMPLEX

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (MgS) 11:8:18 (2:30)  
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn), zawierający fosforyt miękki 

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (MgS) 9:9:16 (2:24,5) 
z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn), zawierający fosforyt miękki 

PRZEZNACZENIE
Fructus Vena Complex – to skoncentrowany, wieloskładnikowy nawóz granulowany o niskiej zawartości chlorków, przeznaczony 
w pierwszej kolejności do nawożenia warzyw w uprawie polowej i pod osłonami oraz drzew i krzewów owocowych.  
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej formuły nawóz charakteryzuje się wysokim stopniem wykorzystania azotu, co pozwala na 
sukcesywne dostarczanie tego pierwiastka roślinom. Fructus Vena Complex można stosować zarówno przed siewem lub sadzeniem 
roślin, jak i pogłównie. 

WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Vena Complex posiada odpowiednie proporcje składników pokarmowych, jednakowe w każdej granuli nawozowej,  
dzięki czemu zapewnia wysoki i dobry pod względem jakościowym plon uprawianych roślin. W skład nawozu wchodzi również zestaw 
mikroskładników. Dzięki długotrwałemu działaniu i sukcesywnemu uwalnianiu składników pokarmowych nawóz gwarantuje roślinom 
dobre zaopatrzenie w składniki odżywcze w całym okresie wegetacji. Uprawiane rośliny zyskują większą wytrzymałość na czynniki 
stresowe m.in. takie, jak: susza, wysokie oraz niskie temperatury, wykazują ponadto lepsze walory smakowe i odżywcze, są bardziej 
odporne na choroby i szkodniki, lepiej zawiązują owoce, a także wzrasta ich zdolność przechowalnicza.

PRZEZNACZENIE
Fructus Truskawka Forte – to skoncentrowany, wieloskładnikowy nawóz granulowany, przeznaczony w pierwszej kolejności  
do nawożenia truskawek, malin oraz innych owoców miękkich (poziomka, winorośl, porzeczka, agrest). Nawóz charakteryzuje się 
niską zawartością chlorków oraz wysokim stopniem wykorzystania azotu dzięki nowej formule pozwalającej sukcesywnie dostarczać 
roślinom azot (dwie formy azotu: szybciej i wolniej działająca). Nawóz można stosować zarówno przed siewem lub sadzeniem roślin,  
jak i pogłównie.  

WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Truskawka Forte poprzez właściwy dobór składników pokarmowych  oraz ich odpowiednie proporcje gwarantuje uzyskanie 
wysokich i jakościowo dobrych plonów uprawianych roślin. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroskładników niezbędnych 
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Dzięki długotrwałemu działaniu i sukcesywnemu uwalnianiu składników pokarmowych 
nawóz gwarantuje roślinom dobre zaopatrzenie w składniki odżywcze w całym okresie wegetacji. Uprawiane rośliny charakteryzują 
się większą wytrzymałością  na czynniki stresowe m.in. takie, jak: susza, wysokie oraz niskie temperatury, wykazują ponadto lepsze 
walory smakowe i odżywcze, są bardziej odporne  na choroby i szkodniki, lepiej zawiązują owoce, a także wzrasta ich zdolność 
przechowalnicza.

+ mikroskładniki
(bor, miedź, żelazo, mangan,  
molibden, cynk)

+ mikroskładniki
(bor, miedź, żelazo, mangan,  
molibden, cynk)

DAWKOWANIE NAWOZU: DAWKOWANIE NAWOZU:

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 11%
fosfor (P

2
O

5
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magnez (MgO) 2%
siarka (SO

3
) 30%

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 9%
fosfor (P
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magnez (MgO) 2%
siarka (SO

3
) 24,5%

Opakowania: 25 kg

TRUSKAWKA FORTE

SKŁADNIKI NAWOZOWE:



nawozy 
PLANTATORSKIE
GRANULOWANE
nawozy 
GRANULOWANE

Opakowania: 25 kg

ZASTOSOWANIE: DAWKA NAWOZU (KG/HA)
Przed założeniem plantacji 500–700
Na plantacjach owocujących:  
- wczesną wiosną (w okresie ruszenia wegetacji) 300–400
- po zbiorach owoców (do końca sierpnia) 200–300

TRUSKAWKA, MALINA I INNE OWOCE MIĘKKIE

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (Ca, Mg, S) 5 : 5 : 15 (2 : 5 : 27) + mikroskładniki

PRZEZNACZENIE
Fructus Truskawka jest bezchlorkowym nawozem mineralnym przeznaczonym do nawożenia truskawek w uprawie 
gruntowej, a także malin, porzeczek, poziomek, agrestu i innych owoców miękkich. Doskonale zbilansowany skład 
tego nawozu oraz jego właściwości fizyko-chemiczne powodują, że z równym powodzeniem może być zastosowany 
w uprawach sadowniczych (jabłoń, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia, orzech włoski, leszczyna), 
w terminach i dawkach adekwatnych do wymagań pokarmowych tych roślin, zgodnie z zasadami racjonalnego 
nawożenia. Nawóz ten stosowany w odpowiednich terminach (najpóźniej do końca sierpnia) i dawkach wpływa 
korzystnie na zimotrwałość uprawianych roślin.

WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Truskawka produkowany jest w postaci granulowanej, co gwarantuje równomierny wysiew i zapobiega pyleniu, 
a tym samym osadzaniu się nawozu na nadziemnych częściach roślin. Właściwości nawozu gwarantują równomierne 
i sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych przez cały okres wegetacji roślin. Dolomit zawarty w nawozie 
poprawia właściwości biologiczno-chemiczne gleby i podłoży, a odpowiednia kompozycja biopierwiastków zapewnia 
roślinom obfite kwitnienie i owocowanie. 

+ mikroskładniki
(bor, miedź, żelazo, mangan,  
molibden, cynk)

DAWKOWANIE NAWOZU:

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 5%
fosfor (P

2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 15%

wapń (CaO) 2%
magnez (MgO) 5%
siarka (SO

3
) 27%



Opakowania: 25 kg

OGRODNIK, NAWÓZ UNIWERSALNY

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (Mg, S) 10 : 5 : 10 (5 : 27) + mikroskładniki

PRZEZNACZENIE
Fructus Ogrodnik jest bezchlorkowym, mineralnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym  
do nawożenia: warzyw, krzewów i drzew ozdobnych, trawników, a także drzew i krzewów iglastych oraz owocowych. 
 Nawóz można stosować zarówno w uprawach gruntowych, jak i pod osłonami.

WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Ogrodnik produkowany jest w postaci granulatu. Zapewnia to równomierny wysiew, zapobiega pyleniu, 
a tym samym osadzaniu się nawozu na nadziemnych częściach roślin oraz gwarantuje równomierne i sukcesywne 
uwalnianie składników pokarmowych. Zawarty w nawozie dolomit poprawia właściwości biologiczno-chemiczne 
gleby i podłoży, a odpowiednio dobrany skład biopierwiastków zapewnia roślinom równomierny wzrost, obfite 
kwitnienie i owocowanie. 

+ mikroskładniki
(bor, miedź, mangan, molibden, cynk)

DAWKOWANIE NAWOZU:
1. UPRAWA POD OSŁONAMI:
RODZAJ PODŁOŻA: DAWKA NAWOZU: FAZA ROZWOJOWA ROŚLINY:
Podłoża zawierające 1–1,5 kg/m3 siewki i pikówki
torf i korę 1–2 kg/m3 rozsady
Gleba 1–2 kg/10 m2 siewki, pikówki i rozsady

2. UPRAWY GRUNTOWE:
NAWOŻONA ROŚLINA: DAWKA NAWOZU (KG/HA)
Fasola, groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, pietruszka, 
marchew 300–800

Brokuł, kalafior, kapusta (biała, włoska, czerwona, brukselka,  
pekińska), por, seler korzeniowy, pomidor, ogórek, papryka, rabarbar 1000–1500

Drzewa i krzewy iglaste 300–500
Drzewa owocujące, porzeczki, agrest 800–1500
Trawniki 800–1500
Truskawka, poziomka, malina, winorośl, krzewy ozdobne, drzewa 
przed owocowaniem 300–600

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 10%
fosfor (P

2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%
siarka (SO

3
) 27%

Opakowania: 25 kg

MagSul

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: siarczan magnezu

ZASADY STOSOWANIA
MagSul to uniwersalny nawóz 
przeznaczony do stosowania  
na wszystkie typy gleb i pod wszystkie 
rośliny uprawne zarówno w uprawie 
polowej, jak i pod osłonami.  
Nawóz ten jest szczególnie zalecany  
pod rośliny, które mają wysokie 
wymagania pokarmowe względem 
magnezu i siarki.

DAWKOWANIE NAWOZU:

UPRAWY GRUNTOWE:
dla wybranych roślin rolniczych

NAWOŻONA ROŚLINA SPODZIEWANY PLON (T/HA) DAWKA NAWOZU (KG/HA)
Zboża ozime 4,5 100
Rzepak ozimy 3,0 150–200
Zboża jare 4,0 100
Kukurydza na ziarno 7,0 200
Kukurydza na kiszonkę 50,0 200
Burak cukrowy (na oborniku) 40,0 150–200
Burak cukrowy (bez obornika) 40,0 150–200
Ziemniak (na oborniku) 35,0 100–150
Ziemniak (bez obornika) 35,0 100–150
Strączkowe na nasiona 3,0 150
Łąki (siano) 7,0 100–200
Pastwiska (zielonka) 30,0 100–200

UPRAWY POD OSŁONAMI:
RODZAJ PODŁOŻA DAWKA NAWOZU FAZA ROZWOJOWA ROŚLINY
Podłoża zawierające 1−2 kg/m3 siewki i pikówki
torf i korę 1,5−3,0 kg/m3 rozsady
Gleba 0,5−1,5 kg/10 m2 siewki, pikówki, rozsady

dla wybranych roślin warzywniczych, sadowniczych i roślin ozdobnych:

TYP UPRAWY BĄDŹ ROŚLINA UPRAWNA DAWKA NAWOZU (KG/HA)
Sady 150–300
Truskawka, malina, poziomka, winorośl, inne owoce miękkie 100–200
Pomidor, papryka, ogórek, dynia 150–200
Marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, por 100
Seler, kalarepa, rzodkiew, fasola, groch, bób, koper, sałata 200
Brokuł, kalafior, kapusta (biała, włoska, czerwona, brukselka, pekińska) 200
Drzewa i krzewy ozdobne 150–200

inne rośliny uprawne według zasad racjonalnego nawożenia:

MAKROSKŁADNIKI:
magnez (MgO) całkowity 18%
magnez (MgO)  
rozpuszczalny w wodzie 15%

siarka (SO
3
) całkowita 38%

siarka (SO
3
)  

rozpuszczalna w wodzie 34%



Opakowania: 25 kg

Plantena MAX

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (Ca, Mg, S) 3 : 8 : 20 (3 : 2 : 30) z borem (B)

PRZEZNACZENIE
Plantena Max jest bezchlorkowym, granulowanym nawozem ogrodniczym, przeznaczonym do nawożenia: drzew 
i krzewów owocowych, warzyw w uprawie polowej i pod osłonami (uprawianych w glebie oraz na podłożach torfowych 
i korowo-torfowych), truskawek i innych owoców miękkich.  
Ze względu na uniwersalne działanie nawóz ten z powodzeniem może być stosowany w uprawie innych roślin, 
szczególnie tych o wysokich wymaganiach względem potasu.

WŁAŚCIWOŚCI
Plantena Max zawiera w swoim składzie niezbędne makro- i mikroskładniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach, 
które zapewniają roślinom prawidłowy wzrost i rozwój, umożliwiając tym samym uzyskanie wysokich i jakościowo 
dobrych plonów. Plantena Max, ze względu na swoje długotrwałe działanie i sukcesywne uwalnianie składników 
pokarmowych, gwarantuje roślinom doskonałe zaopatrzenie w składniki pokarmowe przez cały okres wegetacji.

+ mikroskładniki (bor)

DAWKOWANIE NAWOZU:
1. UPRAWA POD OSŁONAMI:
RODZAJ PODŁOŻA: DAWKA NAWOZU: FAZA ROZWOJOWA ROŚLINY:
Podłoża zawierające 1–2 kg/m3 siewki i pikówki
torf i korę 1–2,5 kg/m3 rozsady
Gleba 0,5–1,5 kg/10 m2 siewki, pikówki i rozsady

2. UPRAWY GRUNTOWE:
NAWOŻONA ROŚLINA: DAWKA NAWOZU (KG/HA)
Pomidor, papryka, ogórek, dynia  400–700
Marchew, pietruszka, burak ćwikłowy 400–650
Cebula, por 350–600
Seler korzeniowy, kalarepa, rzodkiewka, fasola, groch, bób, koper, sałata 300–550
Brokuł, kalafior, kapusta (biała, włoska, czerwona, brukselka, pekińska) 450–700
Tytoń, chmiel 300–400
Sady    400–700
Truskawka w pierwszym roku 200–500
Truskawka w następnych latach 150–300
Malina, poziomka, winorośl i inne owoce miękkie 250–400
Porzeczka, agrest 400–650

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 3%
fosfor (P

2
O

5
) 8%

potas (K
2
O) 20%

wapń (CaO) 3%
magnez (MgO) 2%
siarka (SO

3
) 30%

Opakowania: 25 kg

Plantena z borem

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (Ca, Mg, S) 5 : 10 : 15 (2 : 2 : 20) z borem (B)

PRZEZNACZENIE
Plantena jest bezchlorkowym, nowoczesnym, mineralnym nawozem ogrodniczym o uniwersalnym działaniu, 
przeznaczonym do nawożenia drzew i krzewów owocowych, warzyw w uprawie polowej i pod osłonami (uprawianych 
w glebie, a także na podłożach torfowych i korowo-torfowych), truskawek i innych owoców miękkich, a także innych 
roślin uprawnych. 

WŁAŚCIWOŚCI
Dzięki odpowiedniej proporcji makro- i mikroskładników pokarmowych nawóz ten gwarantuje uzyskanie wysokich 
plonów uprawianych roślin, a także dobrą ich jakość polegającą na bardzo wysokim udziale plonu handlowego 
w plonie ogólnym oraz walorach odżywczych i smakowych. Plantena – ze względu na swoje długotrwałe działanie 
i sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych – zapewnia roślinom właściwe zaopatrzenie w składniki odżywcze 
w całym okresie wegetacji. Uprawiane rośliny uzyskują większą odporność na choroby.

+ mikroskładniki (bor) 
+  inne mikroskładniki wnoszone 

z surowcami

DAWKOWANIE NAWOZU:
1. UPRAWA POD OSŁONAMI:
RODZAJ PODŁOŻA: DAWKA NAWOZU: FAZA ROZWOJOWA ROŚLINY:
Podłoża zawierające 1,5–2,5 kg/m3 siewki i pikówki
torf i korę 1,5–3 kg/m3 rozsady
Gleba 1–2 kg/10 m2 siewki, pikówki i rozsady

2. UPRAWY GRUNTOWE:
NAWOŻONA ROŚLINA: DAWKA NAWOZU (KG/HA)
Pomidor, papryka, ogórek, dynia  500–900
Marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, por 500–850
Seler korzeniowy, kalarepa, rzodkiewka, fasola, groch, bób, koper, sałata 350–650
Brokuł, kalafior, kapusta (biała, włoska, czerwona, brukselka, pekińska) 550–900
Sady    500–900
Truskawka w pierwszym roku 300–600
Truskawka w następnych latach 200–400
Malina, poziomka, winorośl i inne owoce miękkie 300–450
Porzeczka, agrest 500–800

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 5%
fosfor (P

2
O

5
) 10%

potas (K
2
O) 15%

wapń (CaO) 2%
magnez (MgO) 2%
siarka (SO

3
) 20%



LagronVIT ®

Opakowania: 25 kg

LagronVIT

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP nawóz NPK (Ca, Mg, S) 4 : 8 : 18 (3 : 2 : 25) zawierający fosforyt miękki

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
LagronVIT to wieloskładnikowy, granulowany nawóz o obniżonej zawartości chlorków, przeznaczony  do nawożenia 
drzew i krzewów owocowych, warzyw w uprawie polowej oraz roślin uprawnych, szczególnie okopowych, takich jak 
ziemniaki i buraki. Dzięki wysokiej zawartości potasu oraz odpowiedniej proporcji makroskładników pokarmowych 
nawóz ten gwarantuje uzyskanie wysokich plonów uprawianych roślin,  a także dobrą ich jakość polegającą na wysokim 
udziale plonu handlowego w plonie ogólnym oraz walorach odżywczych i smakowych. 

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU
LagronVIT ze względu na swoje długotrwałe działanie i sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych gwarantuje 
roślinom zaopatrzenie w składniki odżywcze w całym okresie wegetacji. Uprawiane rośliny zyskują większą odporność 
na choroby, a w przypadku upraw wieloletnich zwiększa się ich zimotrwałość.  LagronVIT oferowany jest w formie 
granulatu nawozowego. Ułatwia to równomierny wysiew nawozu, zapobiega pyleniu, a tym samym jego osadzaniu się  
na nadziemnych częściach roślin.

+ mikroskładniki

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

UPRAWIANE ROŚLINY:
DAWKI NAWOZU (KG/HA) W ZALEŻNOŚCI  

OD ZAWARTOŚCI  POTASU W GLEBIE
Wysoka Średnia Niska

Drzewa i krzewy owocowe 500 650 800
Warzywa w uprawie polowej 400 600 800
Użytki zielone, trawniki 400 500 600
Ziemniaki bez obornika 500 600 700
Buraki bez obornika 600 700 800
Inne rośliny zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

DAWKOWANIE NAWOZU:

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 4%
fosfor (P2O5) 8%
potas (K2O) 18%
wapń (CaO) 3%
magnez (MgO) 2%
siarka (SO3) 25%

LagronPRO

Opakowania: 25 kg

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

PRZEZNACZENIE
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.

WŁAŚCIWOŚCI
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.

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

UPRAWIANE ROŚLINY: ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU (KG/HA)
Warzywa w uprawie polowej 400–600
Ziemniaki bez obornika 500–700
Buraki bez obornika 500–800
Drzewa i krzewy owocowe 400–600
Użytki zielone, trawniki 400–500
Inne rośliny zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

DAWKOWANIE NAWOZU:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

+ mikroskładniki (bor – 0,2%) 
+  inne mikroskładniki  

wnoszone z surowcami

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 11%
fosfor (P

2
O

5
) 8%

potas (K
2
O) 14%

siarka (SO
3
) 30%



nawozy 
KRYSTALICZNE

Uprawa Termin stosowania Liczba zabiegów Dawka nawozu

Warzywa w gruncie, sady, uprawy rolnicze

Warzywa kapustne Od 3 tygodnia po wysadzeniu rozsady 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Warzywa korzeniowe Od fazy wzrostu korzenia spichrzowego 1–3 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Warzywa cebulowe Od fazy 6 liści 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Pomidor, papryka, ogórek Po wysadzeniu rozsady 2–3 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Maliny, truskawki Po ruszeniu wegetacji wiosennej 
Przed kwitnieniem

1
1 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Jabłonie, wiśnie, czereśnie, grusze, śliwy, morele, 
brzoskwinie Po kwitnieniu 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–800 l wody

Porzeczki, winorośl, agrest, inne krzewy owocowe Po kwitnieniu 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–800 l wody

Zboża Od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło 1–2 1–3 kg/ha w 300 l wody

Rzepak ozimy Po ruszeniu wegetacji wiosennej 1–2 1–3 kg/ha w 200–300 l wody

Ziemniak Od końca wschodów 1–3 1–3 kg/ha w 200–300 l wody

Buraki cukrowe Od fazy 6–8 liści do zwarcia międzyrzędzi 1–2 1–3 kg/ ha w 300 l wody

Pozostałe uprawy zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

W przypadku nawożenia warzyw pod osłonami należy stosować stężenie roztworu  w granicach 0,1–0,2% (1–2 kg w 1000 l wody)

NAWOŻENIE DOLISTNE:

Opakowania: 2,5 kg | 10 kg

NPK 20-20-20 + mikro

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK 20-20-20 z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

MAKROSKŁADNIKI:
azot całkowity (N) 20%
azot w formie azotanowej 5,7%
azot w formie amonowej 3,9%
azot w formie amidowej 10,4%
pięciotlenek fosforu (P

2
O

5
) 20%

tlenek potasu (K
2
O) 20%

MIKROSKŁADNIKI:
bor (B) 0,010%
miedź (Cu) 0,003%
żelazo (Fe) 0,030%
mangan (Mn) 0,010%
molibden (Mo) 0,001%
cynk (Zn) 0,008%

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Professional NPK 20-20-20 + mikro jest nowoczesnym, mineralnym nawozem ogrodniczym.  Jest to nawóz 
zrównoważony, z wysoką koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony do ogólnego stosowania w celu silnej 
stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości pobierania składników 
odżywczych z podłoży lub gleby. Nawóz rekomendowany jest w uprawie wielu gatunków roślin, a w szczególności 
warzyw, truskawek i innych owoców miękkich, roślin sadowniczych, kwiatów. Uniwersalne działanie tego nawozu 
powoduje, że może być stosowany w uprawie ziemniaków, kukurydzy, zbóż i rzepaku oraz innych roślin wymagających 
przyśpieszenia wzrostu.

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU
Fructus Professional NPK 20-20-20 + mikro może być stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej w formie 
roztworu wodnego. Nawóz można używać dolistnie lub poprzez fertygację zarówno w uprawach glebowych,  
jak i na podłożach typu wełna mineralna, włókno kokosowe i inne.
W przypadku stosowania dolistnego zaleca się nieprzekraczanie stężenia cieczy użytkowej 0,5–0,6%. W przypadku 
fertygacji stężenie pożywki/ roztworu należy dobierać z uwzględnieniem potrzeb  pokarmowych danej rośliny 
uprawnej, jej odmiany, kondycji oraz fazy rozwojowej.



Uprawa Termin stosowania Liczba zabiegów Dawka nawozu
Warzywa w gruncie, sady, uprawy rolnicze

Warzywa kapustne Od 3 tygodnia po posadzeniu 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Pomidor, papryka, ogórek W fazie 6–8 liści
Po wytworzeniu pąków kwiatowych

1
1 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Maliny, truskawki Po ruszeniu wegetacji wiosennej 
Przed kwitnieniem

1
1 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Jabłonie, wiśnie, czereśnie, grusze, śliwy, morele, 
brzoskwinie Po kwitnieniu 1 1,5–2,5 kg/ha w 400–800 l wody

Porzeczki, agrest, inne krzewy  
owocowe

Przed kwitnieniem
Po kwitnieniu

1
1 1,5–2,5 kg/ha w 400–800 l wody

Zboża Od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło 1–2 1–3 kg/ha w 300 l wody

Rzepak ozimy Po ruszeniu wegetacji wiosennej
Przed kwitnieniem

1
1 1–3 kg/ha w 200–300 l wody

Kukurydza W okresie niskich temperatur 1–2 1–3 kg/ha w 200–300 l wody
Ziemniak W okresie niskich temperatur 1–2 1–3 kg/ha w 200–300 l wody

Pozostałe uprawy zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia
W przypadku nawożenia warzyw pod osłonami należy stosować stężenie roztworu w granicach 0,1–0,2% (1–2 kg w 1000 l wody)

NAWOŻENIE DOLISTNE:

NAWOŻENIE DOLISTNE:

Uprawa Termin stosowania Liczba zabiegów Dawka nawozu

Warzywa w gruncie, sady, uprawy rolnicze

Warzywa kapustne Od 3 tygodnia po posadzeniu 1–3 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Warzywa korzeniowe Od fazy wzrostu korzenia spichrzowego 1–3 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Warzywa cebulowe Od fazy 6 liści 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Pomidor, papryka, ogórek W okresie wzrostu owoców 2–3 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Maliny, truskawki Po wytworzeniu pąków kwiatowych 
Po zbiorach

1
1 1,5–2,5 kg/ha w 400–600 l wody

Jabłonie, wiśnie, czereśnie, grusze, śliwy, morele, 
brzoskwinie Po kwitnieniu 1–2 1,5–2,5 kg/ha w 400–800 l wody

Porzeczki, winorośl, agrest, inne krzewy owocowe Przed kwitnieniem
Po kwitnieniu

1
1 1,5–2,5 kg/ha w 400–800 l wody

Zboża Od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło 1–2 1–3 kg/ha w 300 l wody

Rzepak ozimy Jesienią w fazie 6 liści 
oraz po ruszeniu wegetacji wiosennej

1
1 1–3 kg/ha w 200–300 l wody

Ziemniak Od końca wschodów 1–3 1–3 kg/ha w 200–300 l wody
Buraki cukrowe Od fazy 6–8 liści do zwarcia międzyrzędzi 1–2 1–3 kg/ ha w 300 l wody

Pozostałe uprawy zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

W przypadku nawożenia warzyw pod osłonami należy stosować stężenie roztworu w granicach 0,1–0,2% (1–2 kg w 1000 l wody)

Opakowania: 2,5 kg | 10 kg

NPK 12-12-36 + mikro

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK (S) 12-12-36 (6) z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo),  cynkiem (Zn)

MAKROSKŁADNIKI:
azot całkowity (N) 12%
azot w formie azotanowej 8%
azot w formie amonowej 2%
azot w formie amidowej 2%
pięciotlenek fosforu (P

2
O

5
) 12%

tlenek potasu (K
2
O) 36%

trójtlenek siarki (SO
3
) 6%

MIKROSKŁADNIKI:
bor (B) 0,010%
miedź (Cu) 0,003%
żelazo (Fe) 0,030%
mangan (Mn) 0,010%
molibden (Mo) 0,001%
cynk (Zn) 0,008%

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Professional NPK 12-12-36 + mikro jest mineralnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia 
warzyw, truskawek i innych owoców miękkich, roślin sadowniczych i kwiatów – uprawianych w glebie, a także  
na podłożach torfowych, korowo-torfowych oraz wełnie mineralnej. Uniwersalne działanie tego nawozu powoduje,  
że może być stosowany w uprawie ziemniaków, zbóż i rzepaku oraz innych roślin wymagających dobrego zaopatrzenia 
w potas. Nawóz może być stosowany przez cały okres wegetacji roślin. Stosowany w końcowych fazach rozwoju roślin, 
korzystnie wpływa na parametry plonu.

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU
Fructus Professional NPK 12-12-36 + mikro może być stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej w formie 
roztworu wodnego. Nawozu można używać dolistnie lub poprzez fertygację zarówno w uprawach glebowych,  
jak i na podłożach typu wełna mineralna, włókno kokosowe i inne.
W przypadku stosowania dolistnego zaleca się nieprzekraczanie stężenia cieczy użytkowej 0,5–0,6%. W przypadku 
fertygacji stężenie pożywki/ roztworu należy dobierać z uwzględnieniem potrzeb  pokarmowych danej rośliny 
uprawnej, jej odmiany, kondycji oraz fazy rozwojowej.

Opakowania: 2,5 kg | 10 kg

NPK 11-52-8 + mikro

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

NAWÓZ WE
TYP: nawóz NPK 11-52-8 z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

MAKROSKŁADNIKI:
azot całkowity (N) 11%
azot w formie azotanowej 1,5%
azot w formie amonowej 9,5%
pięciotlenek fosforu (P2O5) 52%
tlenek potasu (K2O) 8%

MIKROSKŁADNIKI:
bor (B) 0,010%
miedź (Cu) 0,003%
żelazo (Fe) 0,030%
mangan (Mn) 0,010%
molibden (Mo) 0,001%
cynk (Zn) 0,008%

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Professional NPK 11-52-8 + mikro to wieloskładnikowy, mineralny nawóz ogrodniczy z wysoką zawartością 
fosforu. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich temperatur 
wpływających na ograniczenie pobierania fosforu z gleby lub innych podłoży. Nawóz przeznaczony jest do nawożenia 
wielu gatunków roślin, szczególnie w początkowym okresie ich wzrostu i rozwoju, a także przed owocowaniem 
(odpowiednie wybarwienie owoców). Nawóz polecany jest szczególnie w uprawie warzyw, truskawek i innych owoców 
miękkich, roślin sadowniczych, kwiatów. Uniwersalne działanie tego nawozu powoduje, że może być stosowany 
w uprawie ziemniaków, zbóż, rzepaku, a także innych roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor. Może być 
stosowany w uprawach wrażliwych na chlor (między innymi: krzewy jagodowe, tytoń, chmiel). Zawiera związki bardzo 
dobrze rozpuszczalne w wodzie, a tym samym łatwo przyswajalne przez rośliny.

ZASADY STOSOWANIA I DAWKI NAWOZU
Fructus Professional NPK 11-52-8 + mikro może być stosowany przez cały okres wegetacji roślin, najlepiej w formie 
roztworu wodnego. Nawozu można używać dolistnie lub poprzez fertygację zarówno w uprawach glebowych,  
jak i na podłożach typu wełna mineralna, włókno kokosowe i inne.
W przypadku stosowania dolistnego zaleca się nieprzekraczanie stężenia cieczy użytkowej 0,5–0,6%. W przypadku 
fertygacji stężenie pożywki/ roztworu należy dobierać z uwzględnieniem potrzeb  pokarmowych danej rośliny 
uprawnej, jej odmiany, kondycji oraz fazy rozwojowej.



nawozy 
PŁYNNE - KONCENTRATY

•  przeznaczony do nawożenia wszelkich upraw warzywnych w gruncie na otwartej przestrzeni, jak również pod osłonami
• do stosowania dolistnego i doglebowego
•  znajduje zastosowanie w uprawach gruntowych, na podłożach inertnych, torfowych i korowo-torfowych
•  zalecany do nawożenia takich gatunków roślin, jak: pomidor, ogórek, papryka, kalafior, kapusta, brokuł, sałata, pietruszka, 

marchew, por, seler, rabarbar, fasola, groch, bób, koper, kalarepa, rzodkiew, ziemniak oraz innych warzyw 
• do stosowania również w sadach i w uprawie krzewów owocowych 

•  przeznaczony do nawożenia roślin rolniczych i ogrodniczych uprawianych w gruncie na otwartej przestrzeni, jak również pod osłonami
•  zawiera komplet makro- i mikroskładników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin
•  do stosowania dolistnego i doglebowego
•  zalecany jest do stosowania w uprawie zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, roślin  strączkowych, winorośli, chmielu,  

tytoniu, drzew owocowych oraz warzyw (pomidor, papryka,  kalafior, kapusta, brokuł, sałata, pietruszka, marchew, por, seler, rabarbar,  
koper, kalarepa, rzodkiew)

1 litr wystarcza do sporządzenia 130 litrów roztworu

5 litrów wystarcza do sporządzenia 650 litrów roztworu

Opakowania: 1 l | 5 l

Opakowania: 5 l

DO WARZYW

PLANTATOR

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

+ mikroskładniki
(bor, miedź, żelazo, mangan,  
molibden, cynk)

+ mikroskładniki
(bor, miedź, żelazo, mangan,  
molibden, cynk)

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 6%
fosfor (P

2
O

5
) 3%

potas (K
2
O) 6%

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 6%
fosfor (P

2
O

5
) 3%

potas (K
2
O) 6%

NAWÓZ WE
TYP: roztwór nawozowy NPK 6 : 3 : 6 z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

NAWÓZ WE
TYP: roztwór nawozowy NPK 6 : 3 : 6 z borem (B), miedzią (Cu), żelazem (Fe), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)



nawozy 
ORGANICZNE

Nawóz można stosować przez cały rok

Nawóz można stosować przez cały rokOpakowania: 1 l | 5 l

Opakowania: 1 l | 5 l

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 0,07%
fosfor (P

2
O

5
) 0,06%

potas (K
2
O) 0,08%

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 0,03%
fosfor (P

2
O

5
) 0,03%

potas (K
2
O) 0,04%

to naturalny, organiczny środek, który pobudza życie biologiczne gleby, poprawia jej strukturę i zwiększa ilość składników  
pokarmowych. Gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Regularne stosowanie poprawia walory smakowe 
warzyw i owoców.

ZAKRES STOSOWANIA:  
w ogrodach przydomowych oraz w większych towarowych uprawach warzyw i roślin sadowniczych (malina, 
jeżyna, borówka, winorośl, jabłonie, śliwy, grusze, truskawki i inne).

BIOHUMUS VITAL WARZYWA I OWOCE

to naturalny, organiczny środek, który pobudza życie biologiczne gleby, poprawia jej strukturę i zwiększa ilość składników 
pokarmowych. Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu roślin domowych, ogrodowych oraz warzyw i owoców.

ZAKRES STOSOWANIA:  
w uprawie warzyw oraz roślin ozdobnych (rośliny doniczkowe, balkonowe, rabatowe, krzewy i drzewa ozdobne 
oraz trawniki).

BIOHUMUS VITAL UNIWERSALNY

100%

BIOHUMUSNATURALNY

100%

BIOHUMUSNATURALNY

®



Przedstawiciel handlowy
tel. +48 694 454 877

Robert Rentflejsz
r.rentflejsz@fosfan.pl
tel. +48 603 950 916

Wacław Mazur
w.mazur@fosfan.pl

tel. +48 728 963 694

PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI

Tomasz Baczewski 
t.baczewski@fosfan.pl
tel. +48 513 893 762

W trosce o Państwa zadowolenie dbamy o najwyższą jakość obsługi klienta.
To jedna z podstawowych wartości naszej filozofii biznesu.

W razie pytań dotyczących zamówienia skonsultuj się z przedstawicielem handlowym
przyporządkowanym do odpowiedniego obszaru na mapie.

fructus.pl


