
możliwe stosowanie zalecany termin stosowania

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

DAWKI NAWOZU

NAWÓZ WE
Typ wyrobu: nawóz wieloskładnikowy stały, granulowany
NPK (S) 12 : 12 : 12 (14) zawierający fosforyt miękki

SKŁAD CHEMICZNY
N        − 12,0% azotu całkowitego 
N        − 4,0% azotu amonowego
N        − 8,0% azotu amidowego
P2O5 − 12,0%  pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego   

w kwasach mineralnych
P2O5 − 7,5%  pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego    

w obojętnym roztworze cytrynianu amonu   
i wodzie, w tym pięciotlenku fosforu   
rozpuszczalnego w wodzie – 6,0%

P2O5 − 4,5%  pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego    
wyłącznie w kwasach mineralnych 

K2O − 12,0%  tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie   
(w formie chlorków)

SO3 − 14,0% trójtlenku siarki całkowitego 
SO3 − 6,0% trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie

Fructus Trawnik Premium to wieloskładnikowy, 
skoncentrowany nawóz mineralny przeznaczony do 
profesjonalnej pielęgnacji trawników. Wyróżnia się wysoką 
skutecznością działania, dzięki czemu można szybko uzyskać 
dywanowy efekt. 
Nawóz charakteryzuje się wysokim stopniem wykorzystania 
azotu dzięki nowej formule pozwalającej sukcesywnie 
dostarczać roślinom ten składnik pokarmowy (dwie formy 
azotu: szybciej i wolniej  działająca). 
Odpowiednio dobrana formuła składników pokarmowych 
skutecznie pobudza krzewienie roślin, zwiększając tym 
samym zwartość darni, co zapobiega pojawieniu się mchu 
oraz występowaniu chwastów.  
Regularne stosowanie nawozu gwarantuje piękną, soczystą 
zieleń traw przez cały okres wegetacji, zapewnia 
równomierny odrost  oraz podnosi zimotrwałość roślin.   
Do właściwej pielęgnacji trawników zaleca się stosować 
również nawozy: Fructus Trawnik, Fructus Antymech, 
Fructus Antymech Power oraz Fructus Trawnik Jesienny.

Zalecana dawka roczna wynosi ok. 10 kg/100 m2 trawnika, 
przy czym dawka jednorazowa nie powinna przekraczać  
4 kg/100 m2*

FOSFAN SA
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin
Dział Handlowy:
tel. 91 44 55 664
e-mail: marketing@fosfan.pl
www. fructus.pl, www.fosfan.pl

Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością  
zgodny z normą ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001.

Fructus Trawnik Premium najlepiej stosować po skoszeniu 
 trawnika, rozsiewając równomiernie w dawkach  
2–3 kg/100 m2.  Po zastosowaniu nawozu trawnik należy 
podlać odpowiednią ilością wody. Nawóz można stosować  
w okresie od wczesnej wiosny  do końca sierpnia.

Ogranicza występowanie
chwastów

Szybki efekt
dywanowy

Regeneracja trawy
po koszeniu

TRAWNIK
PREMIUM

NAWÓZ GRANULOWANY


