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DAJ Z SIEBIE 
WSZYSTKO 
   KAŻDEGO DNIA

Marka Fructus zmienia się i rozwija  
od ponad 45 lat. Dbamy o najwyższą jakość 
naszych nawozów, które zawierają wszystkie 
niezbędne składniki pokarmowe gwarantujące 
prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Koncentrujemy 
się na współpracy z naukowcami i praktykami,  
by oferowane przez nas nawozy spełniały 
najwyższe standardy.

Fructus to marka wyróżniająca się na rynku, 
doceniana przez pasjonatów i profesjonalistów 
uprawiających kwiaty, warzywa i owoce  
na skalę przemysłową. 

Nawozy Fructus dostępne są w formie 
granulowanej, płynnej  oraz krystalicznej. 
Innowacyjność przyjazna dla środowiska,  
wysoka jakość produktów oraz zadowolenie 
klientów są priorytetami naszych działań.
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nawozy 
PŁYNNE - KONCENTRATY



Opakowania: 0,5 l | 1 l

Opakowania: 0,5 l | 1 l

DO ROŚLIN
KWITNĄCYCH

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

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

1 litr wystarcza do sporządzenia 120 litrów roztworu

1 litr wystarcza do sporządzenia 120 litrów roztworu

DO PELARGONII I INNYCH
KWIATÓW BALKONOWYCH

•  zapewnia intensywne kwitnienie oraz pomaga uzyskać oczekiwaną 
barwę kwiatów

• do stosowania dolistnego i doglebowego

• przeznaczony do nawożenia roślin kwiatowych

•  zalecany do nawożenia takich gatunków roślin, jak: róża, pelargonia, 
begonia, chryzantema, dalia, piwonia, aster, narcyz, werbena, azalia, 
cyklamen, fuksja, petunia, surfinia, lewkonia, maciejka, bacopa,  
lantana, sanvitalia, gloksynia, hortensja, bratek, tulipan, hiacynt  
oraz innych kwiatów jednorocznych i wieloletnich

•  gwarantuje obfite kwitnienie oraz piękne, soczyste barwy kwiatów

•  do stosowania dolistnego i doglebowego

•  przeznaczony do nawożenia roślin kwiatowych uprawianych  
na balkonach i domowych tarasach

•  zalecany do nawożenia takich gatunków roślin, jak: pelargonia, surfinia, 
petunia, begonia, werbena, lantana, uczep, cuphea, lobelia, bratek, 
bacopa, fuksja, bidens, sanvitalia oraz innych kwiatów jednorocznych 
i wieloletnich

•  może być stosowany przez cały okres wegetacji roślin

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 5%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 7%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 5%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 7%

opakowanie 0,5 l

opakowanie 0,5 l

opakowanie 1 l

opakowanie 1 l

zgrzewka 12 szt. à 0,5 l

zgrzewka 12 szt. à 0,5 l

zgrzewka 8 szt. à 1 l

zgrzewka 8 szt. à 1 l

5nawozy hobbystyczne



Opakowania: 0,5 l

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  nawóz wydłuża okres kwitnienia oraz zapewnia właściwą  
zdrowotność roślin

•  właściwie dobrany skład makro- i mikroskładników gwarantuje  
optymalne zasilenie roślin przez cały okres wegetacji

• do stosowania dolistnego i doglebowego

•  przeznaczony do nawożenia wielu gatunków roślin z rodziny  
storczykowatych

0,5 litra wystarcza do sporządzenia 60 litrów roztworu

DO
STORCZYKÓW

Opakowania: 0,5 l | 1 l

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

1 litr wystarcza do sporządzenia 120 litrów roztworu

DO ROŚLIN
ZIELONYCH
•  zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój roślin zielonych liściastych  

oraz iglastych

•  do stosowania dolistnego i doglebowego

•  przeznaczony do roślin zielonych uprawianych na balkonach,  
tarasach oraz w zamkniętych pomieszczeniach

•  zalecany do nawożenia takich gatunków roślin, jak: paproć, szeflera, 
fikus, dracena, jukka, hedera, aeschenanthus, monstera, filodendron, 
kalatea, frizea, rafidofora, diffenbachia, hoja, maranta oraz innych roślin 
zielonych

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 5%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 7%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 6%

fosfor (P
2
O

5
) 3%

potas (K
2
O) 6%

opakowanie 0,5 l

opakowanie 0,5 l

opakowanie 1 l

zgrzewka 12 szt. à 0,5 l

zgrzewka 12 szt. à 0,5 l

zgrzewka 8 szt. à 1 l

6 nawozy hobbystyczne



Opakowania: 1 l 

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

1 litr wystarcza do sporządzenia 120 litrów roztworu

DO
WARZYW I OWOCÓW

Opakowania: 0,5 l | 1 l

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  zapewnia roślinom równomierny wzrost, obfite kwitnienie  
i owocowanie

• zawiera idealną kompozycję makro- i mikroskładników

•  do stosowania dolistnego i doglebowego, do nawożenia roślin  
w gruncie na otwartej przestrzeni, jak również pod osłonami

•  przeznaczony do nawożenia kwiatów, roślin zielonych, warzyw,  
krzewów i drzew ozdobnych, a także drzew i krzewów iglastych  
oraz owocowych

•  nawóz może być używany do oprysków w zalecanych do tego celu 
stężeniach

1 litr wystarcza do sporządzenia 120 litrów roztworu

UNIWERSALNY

•  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 

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 6%

fosfor (P
2
O

5
) 3%

potas (K
2
O) 6%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 5%

fosfor (P
2
O

5
) 4%

potas (K
2
O) 6%

opakowanie 0,5 l

opakowanie 1 l

opakowanie 1 l

zgrzewka 8 szt. à 1 l

zgrzewka 12 szt. à 0,5 l

zgrzewka 8 szt. à 1 l

7nawozy hobbystyczne
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nawozy 
KRYSTALICZNE



Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO KWIATÓW BALKONOWYCH
I TARASOWYCH

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

Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  nawóz krystaliczny przeznaczony do nawożenia wielu gatunków 
roślin z rodzaju róża (Rosa – łac.) oraz innych kwiatów ogrodowych 
uprawianych w glebie, a także na podłożach torfowych  
i korowo-torfowych lub wełnie mineralnej

•  gwarantuje równomierne i sukcesywne uwalnianie składników  
pokarmowych

• zapewnia roślinom równomierny wzrost oraz obfite kwitnienie

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO RÓŻ ORAZ INNYCH
KWIATÓW OGRODOWYCH

•  nawóz krystaliczny przeznaczony do nawożenia roślin kwiatowych 
uprawianych na balkonach i domowych tarasach

•  odpowiednio dobrany skład nawozu zapewnia prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin, a samym kwiatom nadaje niepowtarzalne żywe  
zabarwienie

•  zalecany do nawożenia takich gatunków roślin, jak: surfinia, petunia, 
werbena, róża, pelargonia, begonia, chryzantema, dalia, piwonia, aster, 
narcyz, azalia, cyklamen, fuksja, lewkonia, maciejka, bacopa, lantana,  
sanvitalia, gloksynia, hortensja, bratek, tulipan, hiacynt oraz innych 
kwiatów jednorocznych i wieloletnich

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 15%

fosfor (P
2
O

5
) 10%

potas (K
2
O) 29%

magnez (MgO) 2%

siarka (SO
3
) 10%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 15%

fosfor (P
2
O

5
) 10%

potas (K
2
O) 29%

magnez (MgO) 2%

siarka (SO
3
) 10%

opakowanie 250 g

opakowanie 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

9nawozy hobbystyczne



Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO SURFINII
PETUNII I WERBEN

Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO PELARGONII
I ROŚLIN KWITNĄCYCH

•  nowoczesny nawóz mineralny o unikatowej kompozycji  
makro- i mikroskładników niezbędnych do prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin

•  przeznaczony do nawożenia takich gatunków roślin, jak: surfinia,  
petunia, werbena, róża, pelargonia, begonia, chryzantema, dalia,  
piwonia, aster, narcyz, azalia, cyklamen, fuksja, lewkonia, maciejka, 
bacopa, lantana, sanvitalia, gloksynia, hortensja, bratek, tulipan,  
hiacynt oraz innych kwiatów jednorocznych i wieloletnich

•  zapewnia właściwą zdrowotność oraz niepowtarzalne wybarwienie 
roślin

•  zapewnia intensywne kwitnienie oraz pomaga uzyskać oczekiwaną 
barwę kwiatów

• do stosowania dolistnego i doglebowego

• przeznaczony do nawożenia roślin kwiatowych

•  zalecany do nawożenia takich gatunków roślin, jak: róża, pelargonia, 
begonia, chryzantema, dalia, piwonia, aster, narcyz, werbena, azalia, 
cyklamen, fuksja, petunia, surfinia, lewkonia, maciejka, bacopa, 
lantana, sanvitalia, gloksynia, hortensja, bratek, tulipan, hiacynt  
oraz innych kwiatów jednorocznych i wieloletnich

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 12%

fosfor (P
2
O

5
) 12%

potas (K
2
O) 36%

siarka (SO
3
) 6%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 12%

fosfor (P
2
O

5
) 12%

potas (K
2
O) 36%

siarka (SO
3
) 6%

opakowanie 250 g

opakowanie 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

10 nawozy hobbystyczne



Opakowania: 250 g

MAKROSKŁADNIKI:

siarka (SO
3
) 23%

MIKROSKŁADNIKI:

żelazo (Fe) 16%

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

•  specjalistyczny, mineralny nawóz krystaliczny przeznaczony  
do pielęgnacji trawników, terenów zielonych, boisk  
oraz pól golfowych

• odpowiedni skład zapobiega występowaniu mchu na trawnikach 

• zapewnia soczystą zieleń, odpowiedni wzrost i zimotrwałość

•  krystaliczna forma nawozu oraz skład wpływają na sukcesywne  
i długotrwałe działanie

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

ANTYMECH

Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  stałe stosowanie nawozu gwarantuje roślinom odpowiednie 
warunki rozwoju i właściwe odżywienie w całym okresie 
wegetacji

•  zapewnia intensywne kwitnienie oraz równomierne 
wybarwienie kwiatów

• posiada właściwości zakwaszające glebę

•  zwiększa zimotrwałość roślin

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO IGLAKÓW
RÓŻANECZNIKÓW I AZALII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 20%

fosfor (P
2
O

5
) 20%

potas (K
2
O) 20%

opakowanie 250 g

opakowanie 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

11nawozy hobbystyczne



Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  nowoczesny nawóz krystaliczny przeznaczony do nawożenia 
ogórków oraz innych roślin z rodziny dyniowatych

•  zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój roślin

•  znajduje zastosowanie w uprawach gruntowych, a także  
na podłożach torfowych, korowo-torfowych oraz wełnie 
mineralnej 

• do stosowania dolistnie i doglebowo

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO OGÓRKÓW I INNYCH
ROŚLIN DYNIOWATYCH

Opakowania: 250 g

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  nawóz krystaliczny przeznaczony do nawożenia pomidorów, 
papryki oraz innych roślin o zbliżonych potrzebach pokarmowych

•  znajduje zastosowanie w uprawach gruntowych, a także  
na podłożach torfowych i korowo-torfowych

• zapewnia roślinom równomierny wzrost oraz obfite owocowanie

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

DO
POMIDORÓW I PAPRYKI

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 15%

fosfor (P
2
O

5
) 10%

potas (K
2
O) 29%

magnez (MgO) 2%

siarka (SO
3
) 10%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 12%

fosfor (P
2
O

5
) 12%

potas (K
2
O) 36%

siarka (SO
3
) 6%

opakowanie 250 g

opakowanie 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g

12 nawozy hobbystyczne



Opakowania: 250 g

DO
BORÓWEK

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

• gwarantuje wysokie plonowanie roślin

• poprawia walory smakowe owoców

• podnosi zimotrwałość krzewów borówki

•  odpowiednio dobrany skład oraz proporcje makro- i mikroskładników 
sprawiają, że nawóz ten nadaje się także do stosowania w uprawie 
jagody kamczackiej oraz innych roślin preferujących stanowiska  
o kwaśnym odczynie

Saszetka wystarcza do sporządzenia 250 litrów roztworu

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 12%

fosfor (P
2
O

5
) 12%

potas (K
2
O) 36%

siarka (SO
3
) 6%

opakowanie 250 g

karton zbiorczy
 15 szt. à 250 g



nawozy 
GRANULOWANE

Opakowania: 1 kg

 
UNIWERSALNY

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  zawiera dolomit, który poprawia właściwości biologiczno-chemiczne 
gleby

•  wpływa korzystnie na wielkość i jakość plonu uprawianych roślin

• podnosi walory smakowe owoców i warzyw

•  dostarcza roślinom niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
makro- i mikroskładniki

•  zapewnia sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych  
w całym okresie wegetacji

1 kg wystarcza na ok. 20 m2

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 10%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 27%

opakowanie 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

14 nawozy hobbystyczne



Opakowania: 1 kg

Opakowania: 1 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

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

• zapewnia optymalny wzrost i rozwój roślin iglastych

• posiada właściwości zakwaszające glebę

•  zawiera żelazo i magnez, co wpływa na piękne,  
soczyste wybarwienie roślin

• zapobiega brązowieniu igieł

• zwiększa odporność na wymarzanie i choroby

•  forma granulatu oraz odpowiednia kompozycja składników  
pokarmowych powodują, że są one uwalniane stopniowo,  
dzięki czemu nawóz ma długotrwałe działanie

1 kg wystarcza pod ok. 40 roślin

1 kg wystarcza pod ok. 30 roślin

DO
IGLAKÓW

DO
RÓŻ
•  gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój krzewów różanych  

oraz pobudza do wytwarzania dużej ilości pąków kwiatowych

•  zapewnia odpowiednią zdrowotność, obfite kwitnienie  
oraz intensywne wybarwienie kwiatów

• zwiększa zimotrwałość roślin

•  dzięki profesjonalnej kompozycji makro- i mikroskładników  
pokarmowych nawóz ten doskonale nadaje się również do zasilania 
innych roślin kwitnących, takich jak: tulipany, dalie, mieczyki, narcyzy, 
pelargonie, surfinie, petunie, goździki, astry, bratki, fuksje, lewkonie itp.

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 5%

fosfor (P
2
O

5
) 6%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 25%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 9%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 27%

opakowanie 1 kg

opakowanie 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg
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DO
BORÓWEK

PRZECIWKO
BRĄZOWIENIU IGIEŁ

Opakowania: 1 kg

Opakowania: 1 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

• gwarantuje wysokie plonowanie roślin

• poprawia walory smakowe owoców

• podnosi zimotrwałość krzewów borówki

•  odpowiednio dobrany skład oraz proporcje makro- i mikroskładników 
sprawiają, że nawóz ten nadaje się także do stosowania w uprawie 
jagody kamczackiej oraz innych roślin preferujących stanowiska  
o kwaśnym odczynie

1 kg wystarcza na ok. 50 m2

1 kg wystarcza pod ok. 35 roślin

•  zapobiega brązowieniu igieł, co wpływa na poprawę estetyki  
i zdrowotności uprawianych roślin

•  zawiera łatwo przyswajalny magnez, który jest niezbędnym  
składnikiem chlorofilu

• zapewnia piękne, soczyste, pełne kolorów wybarwienie roślin

• nawóz można stosować doglebowo oraz w formie oprysku

•  sprawdza się w uprawie takich roślin, jak: świerki, sosny, jodły, jałowce, 
daglezje, cisy, modrzewie, wrzosy oraz wrzośce, a także w pielęgnacji  
innych roślin ozdobnych, takich jak: tuje (żywotniki), cyprysiki,  
rododendrony (różaneczniki) i azalie

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 9,5%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 27%

MAKROSKŁADNIKI:

magnez (MgO) 15%

siarka (SO
3
) 28%

opakowanie 1 kg

opakowanie 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

16 nawozy hobbystyczne



DO 
TRUSKAWEK

DO
RODODENDRONÓW I AZALII

Opakowania: 1 kg

Opakowania: 1 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

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

•  stałe stosowanie nawozu gwarantuje roślinom odpowiednie warunki 
rozwoju i właściwe odżywienie w całym okresie wegetacji

•  zapewnia intensywne kwitnienie oraz równomierne wybarwienie 
kwiatów

• posiada właściwości zakwaszające glebę

• zwiększa zimotrwałość roślin

•  doskonale nadaje się do stosowania pod rośliny wrzosowate, 
jak również pod hortensje

1 kg wystarcza na ok. 30 m2

1 kg wystarcza pod ok. 40 roślin

• gwarantuje uzyskanie obfitych i jakościowo dobrych plonów
• podnosi walory odżywcze i smakowe owoców
•  zapewnia sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych  

w całym okresie wegetacji
• zwiększa odporność roślin na wymarzanie i choroby
•  dzięki profesjonalnej kompozycji składników pokarmowych nawóz ten  

z powodzeniem może być stosowany również w uprawie roślin  
sadowniczych, takich jak: jabłoń, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, 
śliwa, wiśnia, orzech włoski, leszczyna

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

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%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 4%

fosfor (P
2
O

5
) 6%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 25%

opakowanie 1 kg

opakowanie 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg
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ANTYMECH

JESIENNY

Opakowania: 1 kg

Opakowania: 1 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

+ mikroskładniki  
(żelazo – 5%)

• zwalcza mech i zapobiega jego występowaniu

•  zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój trawy dzięki odpowiedniej  
kompozycji składników pokarmowych

• gwarantuje równomierny odrost oraz piękną, soczystą zieleń trawnika

• podnosi zdrowotność roślin

•  przeznaczony do stosowania zarówno zapobiegawczo,  
jak i interwencyjnie

1 kg wystarcza na ok. 20 m2

1 kg wystarcza na ok. 20 m2

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

•  przeznaczony jest do jesiennego nawożenia roślin wieloletnich  
oraz przygotowania podłoża pod przyszłoroczne zasiewy i nasadzenia

• zwiększa odporność roślin na wymarzanie i choroby

•  ze względu na swoje długotrwałe działanie i sukcesywne uwalnianie 
składników pokarmowych gwarantuje roślinom zaopatrzenie  
w składniki odżywcze także w następnym, wczesnowiosennym  
okresie wegetacji

•  szczególnie polecany do: kwiatów, krzewów, krzewinek  
i drzew ozdobnych, drzew i krzewów owocowych

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 7%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 8%

magnez (MgO) 4,5%

MAKROSKŁADNIKI:

fosfor (P
2
O

5
) 8%

potas (K
2
O) 18%

wapń (CaO) 2,5%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 28%

opakowanie 1 kg

opakowanie 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

18 nawozy hobbystyczne



JESIENNY
DO IGLAKÓW

DO
KWIATÓW OGRODOWYCH

Opakowania: 1 kg

Opakowania: 1 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

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

•  zapewnia obfite kwitnienie i intensywne wybarwienie kwiatów
•  gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin
•   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

1 kg wystarcza na ok. 25 m2

1 kg wystarcza pod ok. 30 roślin

• zapewnia odpowiednią zimotrwałość

• gwarantuje właściwe zaopatrzenie w substancje odżywcze

•  zawarte w nawozie żelazo oraz magnez gwarantują piękne,  
soczyste wybarwienie roślin

• zapobiega brązowieniu igieł

•  doskonale nadaje się do stosowania pod takie grupy roślin, jak: świerki, 
sosny, jodły, jałowce, daglezje, modrzewie, tuje (żywotniki), cisy,  
cyprysiki, wrzosy, wrzośce oraz rododendrony (różaneczniki) i azalie

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

fosfor (P
2
O

5
) 7,5%

potas (K
2
O) 18%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 28%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 9,5%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 9,5%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 27%

opakowanie 1 kg

opakowanie 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg

karton zbiorczy
 10 szt. à 1 kg
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Opakowania: 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

•  uniwersalny nawóz bezchlorkowy zapewniający prawidłowy  
wzrost i rozwój roślin

•  zawiera dolomit, który korzystnie wpływa na właściwości  
biologiczno-chemiczne gleby oraz podłoża

•  przeznaczony do nawożenia warzyw, krzewów i drzew ozdobnych, 
drzew i krzewów iglastych oraz owocowych, a także  
roślin kwiatowych i trawników

1 kg wystarcza na ok. 20 m2

OGRODNIK

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 10%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 27%

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 5 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 25 kg

20 nawozy hobbystyczne



Opakowania: 5 kg | 25 kg

Opakowania: 2,5 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

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

•  nawóz bezchlorkowy zapewniający równomierny wzrost  
i rozwój roślin oraz ich obfite kwitnienie

•  gwarantuje równomierne i sukcesywne uwalnianie składników  
pokarmowych

• poprawia właściwości biologiczno-chemiczne gleby i podłoża
•  zapobiega pyleniu, a tym samym osadzaniu się nawozu  

na nadziemnych częściach roślin
•  przeznaczony do nawożenia wielu gatunków roślin z rodzaju róża  

(Rosa – łac.) uprawianych w glebie oraz na podłożach torfowych 
i korowo-torfowych

1 kg wystarcza na ok. 30 m2

1 kg wystarcza pod 40 roślin

RÓŻA I INNE 
ROŚLINY KWIATOWE

TRUSKAWKA
•  nawóz bezchlorkowy przeznaczony do nawożenia truskawek  

w uprawie gruntowej, jak również poziomek, malin, porzeczek  
oraz agrestu

•  nawóz ten z powodzeniem może być stosowany również w uprawie 
roślin sadowniczych, takich jak: jabłoń, grusza, brzoskwinia, czereśnia, 
morela, śliwa, wiśnia, orzech włoski, leszczyna

•  gwarantuje uzyskanie wysokich plonów oraz zdrowych, smacznych 
i soczystych owoców

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 10%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 10%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 27%

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%

opakowanie 25 kg

opakowanie 5 kg

opakowanie 2,5 kg
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Opakowania: 5 kg | 10 kg | 25 kg

Opakowania: 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

+ mikroskładniki  
(żelazo – 5%)

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

• zapobiega występowaniu mchu oraz pomaga w jego zwalczaniu

•  zawarte w nawozie składniki pokarmowe zapewniają prawidłowy 
wzrost i rozwój trawy

•  zalecany do pielęgnacji trawników i innych terenów zielonych 

• może być stosowany zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie

• nawóz pobudza krzewienie i stymuluje wzrost trawy

•  systematyczne stosowanie nawozu zapewnia piękną i intensywną 
zieleń trawnika przez cały okres wegetacji

• zapobiega pojawianiu się mchu oraz występowaniu chwastów

•  zapewnia równomierny odrost i podnosi odporność roślin  
na wymarzanie

1 kg wystarcza na 20 m2

1 kg wystarcza na 25 m2

TRAWNIK

ANTYMECH

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 12%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 7%

magnez (MgO) 3%

siarka (SO
3
) 22%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 7%

fosfor (P
2
O

5
) 5%

potas (K
2
O) 8%

magnez (MgO) 4,5%

siarka (SO
3
) 20%

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 5 kg

opakowanie 5 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 25 kg

opakowanie 25 kg
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Opakowania: 2,5 kg

Opakowania: 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

1 kg wystarcza na 50 m2

1 kg wystarcza pod 30 roślin

IGLAK

PRZECIWKO
BRĄZOWIENIU IGIEŁ
•  zapobiega przebarwieniom igieł, co wpływa na poprawę estetyki 

i zdrowotności uprawianych roślin

•  nawóz zawiera łatwo przyswajalny magnez, który jest niezbędnym  
składnikiem chlorofilu

• nawóz można stosować doglebowo oraz w formie oprysku

•   doskonale nadaje się do stosowania pod takie grupy roślin, jak: świerki, 
sosny, jodły, jałowce, daglezje, cisy, modrzewie, wrzosy oraz wrzośce, 
a także do pielęgnacji innych roślin ozdobnych, takich jak: tuje  
(żywotniki), cyprysiki, rododendrony (różaneczniki) i azalie

• nawóz bezchlorkowy zapewniający zrównoważony wzrost roślin

• zapobiega brązowieniu igieł

•  zawarte w nawozie żelazo i magnez zapewniają intensywne  
i soczyste barwy roślin

•  doskonały nawóz do roślin preferujących kwaśny odczyn gleby,  
takich jak: świerki, sosny, jodły, tuje (żywotniki), jałowce, daglezje,  
cisy, cyprysiki, modrzewie, rododendrony (różaneczniki), wrzosy  
oraz wrzośce, a także inne drzewa, krzewy i krzewinki ozdobne

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

magnez (MgO) 15%

siarka (SO
3
) 28%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 5%

fosfor (P
2
O

5
) 6%

potas (K
2
O) 10%

wapń (CaO) 2%

magnez (MgO) 5%

siarka (SO
3
) 25%

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 5 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 25 kg
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Opakowania: 5 kg | 10 kg

Opakowania: 5 kg | 10 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

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

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

• nawóz bezchlorkowy i bezazotowy, o uniwersalnym działaniu

• zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe

•  ułatwia przezimowanie roślin oraz zwiększa ich odporność  
na choroby

•  przeznaczony do nawożenia krzewów, krzewinek i drzew ozdobnych, 
jak również drzew i krzewów owocowych oraz trawników i kwiatów

•  gwarantuje roślinom zaopatrzenie w substancje odżywcze  
także w następnym, wczesnowiosennym okresie wegetacji

1 kg wystarcza na 20 m2

1 kg wystarcza pod 30 roślin

IGLAK
JESIENNY

JESIENNY

•  nawóz bezchlorkowy i bezazotowy zapewniający właściwe  
przezimowanie roślin – zwiększa ich odporność na niskie temperatury 
oraz choroby

•  przeznaczony do nawożenia roślin kwaśnolubnych (uprawianych 
w gruncie i na podłożach torfowych oraz korowo-torfowych)

•  szczególnie polecany pod takie grupy roślin, jak: świerki, sosny, jodły,  
tuje (żywotniki), jałowce, daglezje, cisy, cyprysiki, modrzewie,  
rododendrony (różaneczniki), azalie, wrzosy i wrzośce 
oraz inne drzewa, krzewy i krzewinki ozdobne

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

fosfor (P
2
O

5
) 8%

potas (K
2
O) 18%

wapń (CaO) 2,5%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 28%

MAKROSKŁADNIKI:

fosfor (P
2
O

5
) 8%

potas (K
2
O) 18%

wapń (CaO) 2,5%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 28%

opakowanie 5 kg

opakowanie 5 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 10 kg
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Opakowania: 5 kg | 10 kg | 25 kg

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

•  nawóz bezazotowy, przeznaczony do nawożenia różnych rodzajów 
trawników

• gwarantuje ładny wygląd trawnika do późnej jesieni

• zapewnia lepsze warunki wzrostu od wczesnej wiosny

•  zawarty w nawozie potas i fosfor zwiększa odporność roślin  
na choroby i wymarzanie 

•  forma granulatu oraz odpowiednia kompozycja składników  
pokarmowych powodują, że są one uwalniane stopniowo,  
dzięki czemu nawóz ma długotrwałe działanie

1 kg wystarcza na 30 m2

TRAWNIK
JESIENNY

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

fosfor (P
2
O

5
) 10%

potas (K
2
O) 20%

wapń (CaO) 5%

magnez (MgO) 4%

siarka (SO
3
) 15%

opakowanie 5 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 25 kg



nawozy 
ORGANICZNE 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, 
jabłoń, śliwa, grusza, truskawka 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

Nawóz można stosować przez cały rok

Nawóz można stosować przez cały rok

100%

BIOHUMUSNATURALNY

100%

BIOHUMUSNATURALNY

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

Opakowania: 1 l

Opakowania: 1 l

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%

opakowanie 1 l

opakowanie 1 l

zgrzewka 6 szt. à 1 l

zgrzewka 6 szt. à 1 l

26 nawozy hobbystyczne



to naturalny, organiczny środek, który pobudza życie 
biologiczne gleby. Skutecznie wpływa na zwiększenie 
ilości składników pokarmowych niezbędnych  
do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Podnosi 
odporność na choroby oraz zapewnia dobrą kondycję  
i piękny wygląd roślin ozdobnych.

BIOHUMUS VITAL
ROŚLINY OZDOBNE 
Z LIŚCI I KWITNĄCE

®

to naturalny, organiczny środek, który pobudza życie 
biologiczne gleby, poprawia jej strukturę i zwiększa ilość 
składników pokarmowych. Wspomaga dynamiczny 
rozwój wymagających doniczkowych roślin o bogatym 
kwiatostanie. Regularnie stosowany gwarantuje długie 
i obfite kwitnienie.

ZAKRES STOSOWANIA:  
w uprawie roślin ozdobnych (storczyków).

BIOHUMUS VITAL
STORCZYK

ZAKRES STOSOWANIA:  
w uprawie roślin ozdobnych z liści i kwitnących.

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

Nawóz można stosować przez cały rok

Nawóz można stosować przez cały rok

100%

BIOHUMUSNATURALNY

100%

BIOHUMUSNATURALNY

Opakowania: 1 l

Opakowania: 1 l

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 0,03%

fosfor (P
2
O

5
) 0,02%

potas (K
2
O) 0,03%

MAKROSKŁADNIKI:

azot (N) 0,03%

fosfor (P
2
O

5
) 0,02%

potas (K
2
O) 0,03%

zgrzewka 6 szt. à 1 l

zgrzewka 6 szt. à 1 l

opakowanie 1 l

opakowanie 1 l
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nawozy 
PLANTATORSKIE
GRANULOWANE
nawozy profesjonalne
GRANULOWANE





Fructus
Vena Complex®

  skoncentrowana wieloskładnikowa formuła

  wysoki stopień wykorzystania azotu

  jednakowe proporcje mikroskładników w granulach

  składniki odżywcze w całym okresie wegetacji roślin



Fructus
Truskawka Forte®

malina i inne owoce miękkie

  skoncentrowana wieloskładnikowa formuła

  niska zawartość chlorków

  dwie aktywne formy azotu

  sukcesywnie uwalniane mikroskładniki 



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
Tereny zielone, trawniki 300 400 500
Inne rośliny Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

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

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 

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.

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

DAWKOWANIE NAWOZU:

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 11%
fosfor (P

2
O

5
) 8%

potas (K
2
O) 18%

magnez (MgO) 2%
siarka (SO

3
) 30%

5 906074 140893

opakowanie 25 kg
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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
Tereny zielone, trawniki 300 400 500
Inne rośliny Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

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

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 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)

DAWKOWANIE NAWOZU:

MAKROSKŁADNIKI:
azot (N) 9%
fosfor (P

2
O

5
) 9%

potas (K
2
O) 16%

magnez (MgO) 2%
siarka (SO

3
) 24,5%

Opakowania: 25 kg

TRUSKAWKA FORTE

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

5 906074 140909

opakowanie 25 kg
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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

+ 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%

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 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. 

opakowanie 25 kg

35nawozy profesjonalne



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%

opakowanie 25 kg
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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%

opakowanie 25 kg
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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%

opakowanie 25 kg
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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%

opakowanie 25 kg
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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%

opakowanie 25 kg
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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%

opakowanie 25 kg
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nawozy 
KRYSTALICZNE



NAWOŻENIE DOLISTNE:
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)

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.

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 10 kg

karton zbiorczy
 5 szt. à 2,5 kg
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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.

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 10 kg

karton zbiorczy
 5 szt. à 2,5 kg
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NAWOŻENIE DOLISTNE:
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)

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.

opakowanie 2,5 kg

opakowanie 10 kg

karton zbiorczy
 5 szt. à 2,5 kg
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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: 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)

opakowanie 5 l

opakowanie 5 l
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nawozy 
ORGANICZNE

®



Nawóz można stosować przez cały rok
Opakowania: 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.  
Korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu roślin domowych, 
ogrodowych oraz warzyw i owoców.

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).

100%

BIOHUMUSNATURALNY

100%

BIOHUMUSNATURALNY

Opakowania:  5 l | 10 l

SKŁADNIKI NAWOZOWE:

Wysokiej jakości nawóz naturalny pozyskiwany z tradycyjnej  
ściółkowej hodowli zwierząt. 

Dzięki odpowiedniej technologii produkcji pozbawiony jest nasion 
chwastów, chorobotwórczych patogenów oraz niepożądanych grzybów 
i bakterii. Przeznaczony jest do nawożenia wszystkich roślin ogrodowych, 
a w szczególności warzyw, truskawek, malin, winogron, krzewów i drzew 
owocowych, trawników oraz roślin kwiatowych. Zawiera kompletny  
zestaw pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju 
roślin,  co pozytywnie wpływa na ich jakość i wielkość plonów.  
Nie powoduje ryzyka przenawożenia.

Substancja organiczna 
w suchej masie 
co najmniej 70%

Postać stała, granulowana

5 litrów wystarcza na 25 m2

OBORNIK
BYDLĘCY

BIOHUMUS VITAL
WARZYWA I OWOCE

BIOHUMUS VITAL
UNIWERSALNY

Nawóz można stosować przez cały rok
Opakowania: 5 l

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

możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

XIIVI IXIII XIV VIIIII XIV VIII

MAKROSKŁADNIKI:

Azot (N) ogółem powyżej 3%

Pięciotlenek fosforu (P
2
O

5
) powyżej 2%

Tlenek potasu (K
2
O) powyżej 3,3%

Tlenek magnezu (MgO) powyżej 0,9%

Tlenek wapnia (CaO) powyżej 1,9%

opakowanie 5 l

opakowanie 5 l

opakowanie 5 l

opakowanie 10 l
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NAWOZY GRANULOWANE

NAWOZY PŁYNNE

NAWOZY KRYSTALICZNE

NAWOZY ORGANICZNE

WORKI 1 kg
Karton – 10 szt.
Na palecie – 60 kartonów  
(5 warstw x 12 kartonów)

WORKI 2,5 kg
Karton – 200 szt. 
Na palecie – 2 kartony
Do każdej tony – 2 szt. gratis

WORKI 5 kg
Karton – 100 szt. 
Na palecie – 2 kartony
Do każdej tony – 2 szt. gratis

WORKI 10 kg
Karton – 50 szt. 
Na palecie – 2 kartony
Do każdej tony – 1 szt. gratis

WORKI 25 kg
Na palecie – 40 szt.  
(8 warstw x 5 szt.)

BUTELKI 0,5 L 
Zgrzewka – 12 szt.
Na palecie – 60 zgrzewek  
(4 warstwy x 15 zgrzewek)

BUTELKI 1,0 L
Zgrzewka – 8 szt.
Na palecie – 54 zgrzewki  
(3 warstwy x 18 zgrzewek)

KANISTRY 5,0 L
Zgrzewka – 2 szt.
Na palecie – 48 zgrzewek  
(3 warstwy x 16 zgrzewek)

HOBBYSTYCZNE 
SASZETKI 250 g
Karton – 15 szt.
Na palecie – 90 kartonów  
(5 warstw x 18 kartonów)

PROFESJONALNE
WORKI 2,5 kg
Karton – 5 szt.
Na palecie – 60 kartonów  
(5 warstw x 12 kartonów)

WORKI 10 kg
Karton – 50 szt.
Na półpalecie – 1 karton
Na palecie – 2 kartony

BUTELKI 1,0 L
Zgrzewka – 6 szt.
Na palecie – 92 zgrzewki  
(4 warstwy x 23 zgrzewki)

KANISTRY 5,0 L
Na palecie – 100 szt. (3 warstwy)

WORKI 5,0 L
Na półpalecie – 100 szt.
Na palecie – 200 szt.

WORKI 10,0 L
Na półpalecie – 50 szt.
Na palecie – 100 szt.

OPAKOWANIA
ZBIORCZE
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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

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

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

PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI
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DZIAŁ SPRZEDAŻY NAWOZÓW OGRODNICZYCH:
tel. 91 44 55 683

tel./fax 91 44 55 612

FOSFAN SA
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

tel. 91 44 55 600, fax 91 44 55 610
e-mail: marketing@fosfan.pl, biuro@fosfan.pl

www.fosfan.pl
www.fructus.pl

PARTNER HANDLOWY:Stosujemy
EKOLOGICZNY
ANTYZBRYLACZ
przyjazny dla środowiska
w pełni biodegradowalny
na bazie olejów roślinnych

O
D
PO

WIEDZIALN
I

Z NATURY


