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NIECH TWÓJ TRAWNIK 
PIĘKNIEJE W OCZACH! 
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TRAWNIK
PREMIUM
•  wieloskładnikowy, skoncentrowany nawóz mineralny  

przeznaczony do pielęgnacji trawników

•  wyróżnia się wysoką skutecznością działania, dzięki czemu można 
szybko uzyskać dywanowy efekt

•  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

SKŁADNIKI NAWOZOWE:
MAKROSKŁADNIKI

azot (N) 12%

fosfor (P2O5) 12%

potas (K2O) 12%

siarka (SO3) 14%

1  kg wystarcza na ok. 40 m2

Opakowania: 10 kg | 25 kg

ANTYMECH
POWER
•  specjalistyczny nawóz ogrodniczy przeznaczony do pielęgnacji 

wszystkich rodzajów trawników, terenów zielonych, boisk oraz pól 
golfowych, na których obserwuje się intensywne występowanie 
mchu

•  produkt o szybkim działaniu, zapobiegający pojawianiu się mchu  
w runi

•  pozwala uzyskać soczystą zieleń trawnika, jego równomierny odrost 
oraz odpowiednią zimotrwałość

SKŁADNIKI NAWOZOWE:
MAKROSKŁADNIKI

żelazo (Fe) 16%

siarka (SO3) 23%

1 opakowanie 5 kg wystarcza na ok. 250 m2

Opakowania: 5 kg

opakowanie 10 kg

opakowanie 25 kg

opakowanie 5 kg
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azot (N) ogółem

pięciotlenek fosforu (P2O5)

tlenek potasu (K2O)

tlenek magnezu (MgO)
–

tlenek wapnia (CaO)
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•   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 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

opakowanie 20 l
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Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 10 g | 250 g
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Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 250 g
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Opakowania: 250 g

Opakowania: 250 g
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Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 250 g



Opakowania: 250 g
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Odkryj nawozy krystaliczne Fructus w poręcznych saszetkach 10 g

KOMPLEKSOWE 
ODŻYWIENIE NA CZAS!
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Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 10 g | 250 g

Opakowania: 10 g | 250 g

DO
BORÓWEK

DO PELARGONII
I ROŚLIN KWITNĄCYCH

DO POMIDORÓW
I PAPRYKI

DO RÓŻ ORAZ INNYCH
KWIATÓW OGRODOWYCH

DO KWIATÓW BALKONOWYCH
I TARASOWYCH
Specjalistyczny mineralny nawóz przeznaczony do nawożenia takich 
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, a także innych kwiatów jednorocznych  
i wieloletnich uprawianych na balkonach, tarasach i w ogrodach.

Nawóz mineralny całkowicie rozpuszczalny w wodzie o odpowiedniej 
kompozycji makro- i mikroskładników pokarmowych, dostosowany  
do potrzeb tej grupy roślin. Gwarantuje prawidłowy wzrost,  
obfite kwitnienie i owocowanie. Szczególnie polecany, gdy borówki 
słabo owocują bądź są osłabione i wymagają pilnej interwencji. 

Nowoczesny, wysokiej jakości nawóz przeznaczony do nawożenia m.in. 
takich roślin, jak: pelargonia, storczyk, goździk, mieczyk, róża, begonia, 
chryzantema, aster, narcyz, werbena, azalia, cyklamen, fuksja, petunia, 
surfinia, lewkonia, maciejka, bacopa, lantana, gloksynia, hortensja,  
tulipan, hiacynt oraz innych kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

Specjalistyczny mineralny nawóz ogrodniczy o unikalnej kompozycji 
makro- i mikroskładników niezbędnych do prawidłowego wzrostu
i rozwoju roślin, przeznaczony do nawożenia pomidorów, papryki, 
bakłażanów i innych roślin o zbliżonych potrzebach nawozowych. 

Nowoczesny mineralny nawóz ogrodniczy o unikalnej kompozycji 
makro- i mikroskładników przeznaczony do kompleksowego nawożenia 
wszystkich gatunków i odmian róż. Odpowiednio dobrany skład 
biopierwiastków zapewnia roślinom równomierny wzrost i rozwój oraz 
obfite kwitnienie, nadając kwiatom niepowtarzalne, żywe zabarwienie.

karton zbiorczy 30 szt. à 10 g

karton zbiorczy 30 szt. à 10 g

karton zbiorczy 30 szt. à 10 g

karton zbiorczy 30 szt. à 10 g

karton zbiorczy 30 szt. à 10 g

opakowanie 10 g

opakowanie 10 g

opakowanie 10 g

opakowanie 10 g

opakowanie 10 g



nawozy
GRANULOWANE         









nawozy profesjonalne34



nawozy profesjonalne 35





nawozy profesjonalne 37



nawozy profesjonalne38



siarczan magnezu
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TYP:

wysoka

Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

średnia niska
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Zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia
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Nawozu
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Dział Sprzedaży
Nawozów Ogrodniczych

r.buda@fosfan.pl
a.szykolowski@fosfan.pl

tel. 91 44 55 683

NAWOZY GRANULOWANE

OPAKOWANIA
ZBIORCZE

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

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)

HOBBYSTYCZNE
SASZETKI 10 g
Karton – 30 szt.

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

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

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.)

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

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

WORKI 10,0 L
Na półpalecie – 50 szt.
Na palecie – 100 szt.
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Łukasz Olender
l.olender@fosfan.pl
tel. +48 696 994 768

Dział Sprzedaży
Nawozów Ogrodniczych

r.buda@fosfan.pl
a.szykolowski@fosfan.pl

tel. 91 44 55 683

PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI




