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OBORNIK
BYDLĘCY

Obornik bydlęcy granulowany marki Fructus Natura
to wysokiej jakości nawóz naturalny pozyskiwany 
z tradycyjnej ściółkowej hodowli zwierząt.
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ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
Makroskładniki, % (m/m):
Azot (N) ogółem:  powyżej 3,00%
Pięciotlenek fosforu (P2O5): powyżej 2,00%
Tlenek potasu (K2O):  powyżej 3,30%
Tlenek wapnia (CaO):  powyżej 1,90%
Tlenek magnezu (MgO):  powyżej 0,90%
Substancja organiczna w suchej masie, co najmniej 70%. Postać stała, granulowana

nawóz organiczny

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Natura Obornik bydlęcy suszony, granulowany to 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. Systematyczne stosowanie obornika zapewnia 
roślinom optymalne warunki rozwoju, poprawia ich zdrowotność, podnosi urodzajność 
gleby, optymalizuje jej właściwości fizykochemiczne, a także przyczynia się do zwiększenia 
zawartości próchnicy w glebie. Nie powoduje ryzyka przenawożenia. Fructus Natura 
Obornik bydlęcy ma postać wysuszonego peletu i jest bardzo łatwy w dozowaniu 
i aplikacji. Stosowany w sezonie jesiennym, podlega głębszemu rozkładowi w okresie 
zimowym, przez co doskonale przygotowuje glebę pod wiosenne uprawy  
i nasadzenia, wzbogacając ją w makro- i mikroskładniki.  

ZASADY STOSOWANIA  
1 l obornika to około 700 g. 

Obornik  można stosować:
−  przed siewem lub sadzeniem roślin, mieszając równomiernie z podłożem lub uprawną warstwą 

gleby na głębokość ok. 15 cm,  
−  w sezonie wegetacyjnym, najlepiej podczas spulchniania gleby.  

Stosując obornik pod drzewa i krzewy, należy rozsiać go w promieniu nieco większym od obrysu 
korony.  Każdorazowo nawóz wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a następnie podlać 
odpowiednią ilością wody.

DAWKI NAWOZU
Obornik można stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni 1–3-krotnie, w dawce ok. 1–2 kg  
na 10 m2. Rozsiewać równomiernie. Stosować, gdy rośliny są suche.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
5 l i 10 l

SKŁADOWANIE
Przechowywać w suchym miejscu. Składować w pomieszczeniach zadaszonych i przewiewnych 
lub na utwardzonych placach. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 
(promieniowanie słoneczne, opady).
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