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Polska Hodowla Roślin
Siedziba firmy
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLaN Sp. z o.o.

30–130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 53
infolinia: 0801 011 793
tel.: +48 12/623 38 30
fax: +48 12/623 38 35
e-mail: polan@nasiona.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA NASION
Dział Handlowy w Krakowie:
• warzywa: +48 12/623 38 40, 623 38 67, 623 38 68

dburdek@nasiona.pl,  ala@nasiona.pl
• kwiaty: +48 12/623 38 41, 12 623 38 37

dksiazko@nasiona.pl,  faster@nasiona.pl
• eksport: +48 12/623 38 47,  e@nasiona.pl

filia Handlowa w rzeszowie
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 44A
tel./fax: +48 17/ 861 14 01/58
e-mail: rzeszow@nasiona.pl

biuro Handlowe w Sochaczewie - Dariusz Kacprzak
Kierownik produktu, rejon całej Polski
Rynek profesjonalny i hobby
96-500 Sochaczew, ul. Jasińskiego 22
tel./ fax: +48 46/862 61 32
tel. kom.: + 48 692 497 450
e-mail: dkacprzak@nasiona.pl

Przedstawiciel Handlowy/Rynek profesjonalny - Magdalena Słowiak
   rejon woj. śląskiego, małopolskiego świętokrzyskiego,  podkarpackiego, lubelskiego

kom. + 48 694 211 957 
fax: 48/12 623 38 35
e-mail: mslowiak@nasiona.pl

SPRZEDAŻ HUTROWA I DETALICZNA
ARTYKUŁÓW OGRODNICZYCH

Centrum Ogrodnicze KHNO POLAN Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 55
tel.: +48 12/ 623 38 54-56
e-mail: sklep3@nasiona.pl

Strona firmowa:  www.nasiona.pl
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32. Kapusta pekińska Polstar F1 POL B 115

31. Kapusta pekińka Elza F1 POL B 215

30. Kapusta pekińska POL 2930 

29. Kalarepa Gabi

28. Kalarepa Alba

27. Kapusta włoska Roma Polana F1

26. Kapusta głowiasta biała Opalo F1

25. Kapusta głowiasta biała Korund F1

24. Kapusta głowiasta biała Jasper F1

23. Ogóek gruntowy Julian F1

22. Ogórek gruntowy Arko F1 (POL B 1715)

21. Ogóek gruntowy Remiz F1 (POLB 1815)

20. Ogórek gruntowy Sander F1

19. Ogórek gruntowy Edmar F1

18. Ogórek gruntowy Marcus F1

17. Fasola szparagowa Syrenka

16. Fasola szpragowa Finezja

15. Fasola szparagowa Erla

14. Fasola szparagowa Luiza

13. Marchew jadalna Samba F1

12. Marchew jadalna Rumba F1

11. Marchew jadalna Galicja F1

10. Marchew jadalna Salsa F1

 9. Marchew jadalna Askona F1

 8. Pietruszka korzeniowa Vistula

 7. Pietruszka korzeniowa Kinga

 6. Cebula Petra F1

 5. Burak ćwikłowy Astar F1

 4. Burak ćwikłowy Rywal

 3. Cebula Polana F1

 2. Cebula Polanowska

 1. Koper ogrodowy Kronos



1.   Koper ogrodowy Kronos 

Odmiana średnio wysoka do wysokiej. Łodyga gruba, ciemnozie-
lona z  silnym nalotem woskowym, obficie ulistniona. Liść długi, 
ciemnozielony z silnym nalotem woskowym. Bardzo aromatyczna, 
bardzo plenna. Przeznaczona do zbioru „na zielono” oraz do kwa-
szenia.

2.  Cebula Polanowska

Odmiana średnio późna do późnej. Cebule średnie do dużych (100-
150 g), kuliste do szerokojajowatych, wierzchołek i podstawa zbie-
żyste. Odporna na uszkodzenia mechaniczne (mocna łuska i twarde 
cebule), tolerancyjna na infekcje grzybowe i niesprzyjające warun-
ki pogodowe (silny nalot woskowy i  mocny system korzeniowy). 
Szczególnie polecana do długotrwałego przechowywania i  do 
przetwórstwa. Nadaje się do produkcji dymki. Ceniona przez  plan-
tatorów obierających cebulę „ na biało”. Bardzo dobrze reaguje na 
stymulatory wzrostu oraz nawożenie dolistne.

3.   Cebula Polana F1

Średnio wczesna, plenna odmiana o cebulach średnich do dużych 
(100-150 g), twardych. Kształt podstawy i wierzchołka zaokrąglo-
ny do lekko stożkowatego. Sucha łuska dobrze przylegająca, średnio 
gruba, brązowa z żółtym odcieniem. Dobra do przechowywania, od-
porna na uszkodzenia mechaniczne, o zwiększonej tolerancji na nie-
sprzyjające warunki w trakcie wegetacji.

4.  Burak ćwikłowy Rywal 

Wczesna, bardzo plenna odmiana. Skórka korzenia gładka, delikat-
na. Miąższ jednolicie wybarwiony. Charakteryzuje się wysoką za-
wartością cukrów i bardzo dobrym smakiem. Polecana do bezpo-
średniego spożycia oraz do przetwórstwa na soki i ćwikłę, nadaje 
się do przechowywania. 

5.   Burak ćwikłowy Astar F1

Wczesna odmiana. Korzeń z cienką warstwą korka przy nasadzie 
liści, płytko zagłębiony w  ziemi. Skórka korzenia bardzo gładka, 
łatwa do płukania. Miąższ barwy wiśniowo-amarantowej z prawie 
niewidocznymi pierścieniami, doskonały w smaku. Wykazuje brak 
skłonności do wybijania w pośpiechy. Polecana do bezpośrednie-
go spożycia, przechowywania oraz do przetwórstwa, zwłaszcza na 
soki i koncentraty. Nadaje się na tzw. zbiór pęczkowy. Z uwagi na 
wczesność tej odmiany bardzo możemy ją wysiewać od kwietnia 
do lipca.



9. Marchew jadalna Askona F1

Późna odmiana w  typie Berlicum. Korzeń długi (18-20 cm), o  gład-
kiej powierzchni, lekko stożkowaty, tępo zakończony do półostrego. 
Rdzeń średni do dużego, pomarańczowy, podobny do kory. Przezna-
czona głównie do przetwórstwa, zwłaszcza mrożenia, ze względu na 
niską zawartość azotanów, polecana na przetwory dla dzieci. Dobra 
przydatność do przechowywania.

6. Cebula Petra F1

Odmiana wczesna. Cebule średnie do dużych (100-150 g), twarde, 
kuliste, pokryte mocną, dobrze przylegającą suchą łuską, barwy 
żółtobrązowej. Szyjka cienka, dobrze zasychająca. Miąższ kruchy, 
ostry, bez palącego posmaku. Szczególnie polecana na świeży rynek 
ze względu na regularny, kulisty kształt cebul i żółtobrązową barwę 
łuski. Przechowuje się do końca marca/początku kwietnia. Charak-
teryzuje się bardzo zwartą strukturą wnętrza cebul, przez co cebule 
tej odmiany są znacznie cięższe od podobnych wielkościowo innych 
odmian.

7. Pietruszka korzeniowa Kinga 

Średnio późna odmiana w typie Berlińskiej. Korzeń średni do długie-
go (ok. 19 cm), stożkowaty, o gładkiej skórce ułatwiającej płukanie. 
Plon handlowy wysoki. Kora i walec osiowy jednolitej, białej barwy. 
Polecana do bezpośredniego spożycia, długiego przechowywania (do 
końca kwietnia) oraz zbioru pęczkowego.

8. Pietruszka korzeniowa Vistula 

Późna odmiana w typie Berlińskiej. Korzeń wyrównany, stożkowato 
wydłużony, długości 19-22 cm. Miąższ jędrny, niezwykle aromatycz-
ny. Polecana na bezpośrednie i zimowe zaopatrzenie rynku (dobrze 
zimuje w polu, dobrze się przechowuje).

10. Marchew jadalna Salsa F1 

Późna odmiana mieszańcowa w  typie Flakkee. Korzeń lekko klino-
waty (dł. 22-24 cm), ostro zakończony, dobrze wybarwiony, skórka 
gładka, ciemno pomarańczowa. Charakteryzuje się wysoką zawarto-
ścią karotenów i suchej masy. Przeznaczona do przetwórstwa i prze-
chowywania, zwłaszcza na mrożonki, soki i susz. W wielu zakładach 
przetwórczych ceniona głównie za doskonały surowiec do produkcji 
soków i mrożonej kostki.



12. Marchew jadalna Rumba F1 

Średnio wczesna. Korzenie cylindryczne o  tępym zakończeniu, 
kształt: typ Nantejski, długość (cm): 16-22, barwa: pomarańczowa. 
Charakteryzują się gładką powierzchnią, wyrównaną barwą prze-
kroju oraz małą skłonnością do zazieleniania. Odmiana nadaje się do 
mycia i sprzedaży na bezpośrednie zaopatrzenie rynku aż do wiosny.

13. Marchew jadalna Samba F1  

Średnio wczesna, mieszańcowa odmiana. Korzenie cylindryczne o 
tępym zakończeniu. Charakteryzują się gładką powierzchnią, wy-
równaną barwą przekroju oraz małą skłonnością do zazieleniania. 
Długa, mocna nać o półwzniesionym pokroju pozwala na łatwy 
mechaniczny zbiór. Odmiana nadaje się do mycia i sprzedaży na 
bezpośrednie zaopatrzenie rynku aż do wiosny.

11. Marchew jadalna Galicja F1

Odmiana średnio wczesna. Korzenie średniodługie, gładkie, kształ-
tu cylindrycznego do lekko stożkowatego o tępym zakończeniu, typ 
Nantejski/ typ Flakkee, długość (cm): 16-20, barwa intensywnie po-
marańczowa. Rdzeń mały do średniego, mała skłonność do zaziele-
nienia zewnętrznego i wewnętrznego. Do bezpośredniego spożycia, 
przechowywania i przetwórstwa.

14. fasola szparagowa Luiza 

Żółtostrąkowa odmiana średniopóźna, okres wegetacji 68 dni, po-
krój roślin skupiony. Strąki proste, umieszczone w środkowej i gór-
nej części rośliny, okrągłe, mięsiste intensywnie żółte z lekkim po-
łyskiem,  dł. 13-14 cm, szer. 1,0 cm, bez włókna. Odporna na antrak-
nozę i bakteriozę. MTN – 230g. Zalecamy zbiór ręczny i mechaniczny, 
bardzo dobre wyrównanie strąków w tej odmianie.

15. fasola szparagowa erla 

Żóltostrąkowa odmiana wczesna, okres weg. 66 dni, pokrój sku-
piony. Strąki proste umieszczone w górnej części, okrągłe barwy 
jasnożółtej, długość 12 cm., szer. 0,8 cm, bez włóknowe. Odporna na 
antraknozę i bakteriozę. MTN 240 g. 



20. Ogórek gruntowy  Sander F1

Odmiana wczesna, grubobrodawkowa. Owoc bardzo smukły, ze sła-
bymi smugami, nie wykazujący tendencji do tworzenia pustych ko-
mór nasiennych. Brodawki grube, średnio liczne. Polecana do prze-
twórstwa, doskonale utrzymuje barwę i jędrność po przetworzeniu. 
Barwa skórki jasnozielona, współczynnik kształtu: 2,8:1. 

16. Fasola szparagowa Finezja

Zielonostrąkowa późna odmiana fasoli szparagowej, okres wegeta-
cji 82 dni, pokrój roślin skupiony, bez tendencji do wylegania. Strą-
ki równodojrzewające, okrągłe, dł. 12,5-15 cm, szer. 0,7– 0,9 cm. Bez 
włókna, o  nieprzerastających nasionach. Odporna na antraknozę 
i  bakteriozę. Odmiana średniopóźna, okres wegetacji 80 dni, dłu-
gość strąka 12-14 cm, szerokość strąka 0,7 cm, barwa ciemno zielo-
na z połyskiem. Doskonały surowiec w przetwórstwie, małe straty 
przy zbiorze mechanicznym.

17. Fasola szparagowa Syrenka 

Odmiana średnio późna. Strąk delikatny, bezwłóknisty, dł. 13-16 cm, 
szer. 0,7 cm. Polecana do zbioru mechanicznego, do mrożenia, kon-
serwowania i na świeży rynek. Strąk ciemnozielony, strąki osadzone 
w środkowej części, MTN 180 g.

19. Ogórek gruntowy  Edmar F1

Ogórek partenokarpny, żeński do uprawy szklarniowo-tunelowej jak 
i do gruntu. Odmiana grubobrodawkowa, wolna od goryczy, współ-
czynnik kształtu 3,1 : 1, długość ok. 12 cm. Owoce smukłe bez tenden-
cji do grubienia. Ceniony przez producentów ogórka małosolnego ale 
i kiszonego (smak i twardość do końca lutego).

18. Ogórek gruntowy  Markus F1

Średnio wczesna odmiana, grubobrodawkowa. Owoce smukłe, tępo 
zakończone, genetycznie pozbawione goryczy. Skórka ze smugami. 
Brodawki średniej wielkości, średnio liczne. Polecana do konserwo-
wania, kiszenia i bezpośredniego spożycia. Barwa skórki jasno zielo-
na, współczynnik kształtu: 3,1:1.



22. Ogórek gruntowy  Arko F1 (POL B 1715)
 

Odmiana wczesna ogórka gruntowego, owoce smukłe, ciemnozielone 
o dużej ilości średnio dużych brodawek, bez tendencji do zniekształceń. 
Odporna na parcha dyniowatych, tolerancyjna na mączniaka rzekome-
go doskonała do kiszenia i konserwowania. Wysoki plon handlowy. Plen-
nością przewyższa inne odmiany w tym okresie zbiorów.

23. Ogórek gruntowy  Julian F1

Średnio późna, grubobrodawkowa odmiana. Owoc cylindryczny, 
bardzo kształtny, ze smugami do 2/3 długości, barwa skórki: jasno 
zielona; współczynnik kształtu: 2,8:1. Owocuje głównie na pędach 
bocznych, nie wykazuje tendencji do tworzenia pustych komór na-
siennych. Brodawki duże, średnio liczne. Doskonały surowiec do kwa-
szenia i konserwowania.

21.  Ogórek gruntowy  Remiz F1 (POL B 1815)

Odmiana średnio wczesna ogórka gruntowego. Owoce smukłe, ja-
snozielone bez tendencji do zniekształceń. Proporcja długości do 
szerokości wynosi 3,0:1. Odporna na parcha dyniowatych i toleran-
cyjna na mączniaka rzekomego. Doskonała do kiszenia i konserwo-
wania.

24. Kapusta głowiasta biała Jasper F1 (POL B 214)

Późna odmiana kapusta głowiastej białej, okres wegetacji ~ 135 dni. 
Polecana na świeży rynek i  przechowanie. Główka kulista, bardzo 
zwięzła o masie 3-3,5 kg. Tolerancyjna na wciornastki, choroby bak-
teryjne i grzybowe. Zalecane zagęszczenie 30-40 tys./ha.

25. Kapusta głowiasta biała KORUND F1 
 

Odmiana późna. Tworzy główki kuliste, średniej wielkości, bardzo 
zwięzłe zbiałym wnętrzem o zwartej strukturze. Przeznaczona do 
długiego przechowywania, nadaje się także do bezpośredniego 
spożycia. Sadzenie do gruntu w rozstawie (cm) 67x50;  Ciężar główki 
ok 3kg  Wysoka odporność na pękanie.



28. Kapusta Pekińska POL 2930

Odmiana późna, o okresie wegetacji około 75 dni, tworzy główki 
zwarte, cylindryczne, z zamkniętym wierzchołkiem o żywym zielo-
nym kolorze (zdjęcie w załączniku) i średniej masie 1,00 – 1,40 kg, 
wysoka zdrowotność roślin podczas uprawy.

28. Kalarepa Alba  

Odmiana średnio późna o okresie wegetacji 85 dni (od posadzenia 
rozsady). Zgrubienie łodygowe eliptyczne do kulistego, ciemnofio-
letowe. Miąższ kruchy, soczysty, późno drewniejący, w trakcie prze-
chowywania długo zachowuje walory smakowe (nawet do późnej 
zimy). Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przechowywa-
nia (z uprawy jesiennej), polecana do uprawy wiosennej i jesiennej.

26. Kapusta głowiasta biała Opalo F1 (POL B 114) 

Średnio późna odmiana kapusty głowiastej białej, okres wegetacji 
125-130 dni. Przeznaczona na krótkie przechowanie i przydatna na 
świeży rynek i do kwaszenia. Główka okrągła do lekko spłaszczonej 
o masie 3-4 kg. Zalecane zagęszczenie 30 tys. szt./ha, sadzenie ok. 
15 czerwca, jeżeli celem jest przechowanie

27. Kapusta włoska Roma Polana F1

Średnio późna odmiana o główkach kulistych do lekko spłaszczo-
nych. Odmiana bardzo smaczna, bez goryczki, przeznaczona na bez-
pośrednie zaopatrzenie rynku. Sadzenie w gruncie: polecana rozsta-
wa (cm): 67x40;  ciężar ok 1,8 kg, wysoka odporność na pękanie. 

29. Kalarepa Gabi  

Wczesna odmiana o okresie wegetacji 40 dni (od posadzenia roz-
sady). Posiada kuliste, żółtozielone zgrubienie, gładką i delikatną 
skórkę oraz soczysty, smaczny i delikatny miąższ. Polecana do 
uprawy wiosennej i jesiennej w polu i pod osłonami. Przeznaczona 
do bezpośredniego spożycia. Tolerancyjna wobec pękania zgru-
bień i drewnienia miąższu.



32. Kapusta pekińska POLSTAR F1 (POL B 115)

Średniowczesna odmiana kapusty pekińskiej, o  okresie wegetacji 
około 60 dni. Tworzy główki zwarte, o średniej masie 1,10 kg, o ży-
wym zielonym kolorze. Wysoka zdrowotność roślin podczas upra-
wy.

31. Kapusta pekińska Elza F1 (POL B 215)

Średniowczesna odmiana kapusty pekińskiej o  okresie wegetacji 
około 65 dni. Główki zwarte, o kształcie wydłużonym, o średniej 
masie 1,0 kg. Liście zielone, dokładnie okrywające główkę. Wysoka 
zdrowotność roślin podczas uprawy.

JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

solidne uderzenie!

Czy wiesz, że…
Taiko (jap. 刃物) to japoński bęben, bez dźwięku którego nie może się obejść 
prawie żadna uroczystość w Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Najbardziej znany na świecie zespół bębniarzy japońskich nazywa się Yamato.

 Zwalcza szerokie spektrum chorób 
w uprawach warzyw w polu i pod osłonami

 Działa zapobiegawczo i interwencyjnie

 Elastyczny termin stosowania

 Skuteczne rozwiązanie w korzystnej cenie

Nowa rejestracja!
TERAZ TAKŻE 

W UPRAWACH WARZYW!

PROMOCJA 20+1!
Kup 20 litrów YAMATO 303 SE, 

1 litr YAMATO 303 SE otrzymasz za 1 zł! 
Więcej na www.sumiagro.pl

Yamato warzywa 210x145 SumiAgro + propocja JW 2017.indd   1 25.05.2017   14:04



Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 

oraz certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

fOSfaN Sa
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820,  Szczecin

Dział Handlowy: tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
e-mail: biuro@fosfan.pl, marketing@fosfan.pl www.fructus.pl, www.fosfan.pl

Nawozy wykorzystane na poletkach doswiadczalnych



ZASADY STOSOWANIA
Plantena Max może być stosowana:
• przed siewem lub sadzeniem roślin  – nawóz należy wymieszać równomiernie z podłożem lub uprawną warstwą gleby na 
głębokość około  15 cm,
• pogłównie – zgodnie z metodami wysiewu przyjętymi dla  poszczególnych grup roślin.

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

Makroskładniki, % (m/m): azot (N) – 3 % azotu całkowitego w formie amonowej, pięciotlenek fosforu (P2O5) – 8 % rozpuszczalny 
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5) – 7 % rozpuszczalny wodzie, tlenek potasu (K2O) – 20 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek wapnia (CaO) – 3 % rozpuszczalny w wodzie, tlenek magnezu (MgO) – 2 % całkowity, trójtlenek 
siarki  (SO3) – min. 30 % całkowity, trójtlenek siarki  (SO3) – min. 18 % rozpuszczalny w wodzie.  Mikroskładniki, % (m/m): bor 
(B) - 0,02 % całkowity. Nawóz zawiera dodatkowo inne mikroskładniki dostarczane wraz z surowcami.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Plantena Max jest bezchlorkowym, nowoczesnym, mineralnym nawozem ogrodniczym o uniwersalnym działaniu, prze-

znaczonym 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,  jak również roślin  uprawnych 
o wysokich wymaganiach względem potasu.

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 Max, ze względu na swoje długotrwałe działanie i sukcesywne uwalnianie składników pokarmowych, gwaran-
tuje roślinom zaopatrzenie w składniki odżywcze w całym okresie wegetacji. Uprawiane rośliny zyskują większą odporność na 
choroby. Plantena Max oferowana jest w formie granulatu nawozowego. Ułatwia to równomierny wysiew nawozu, zapobiega 
pyleniu, a tym  samym jego osadzaniu się na nadziemnych częściach roślin.

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

Makroskładniki, % (m/m): azot (N) – 3 % azotu 
całkowitego w formie amonowej, pięciotlenek fosforu 
(P2O5) – 8 % rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie 
amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5) – 7 % 
rozpuszczalny wodzie, tlenek potasu (K2O) – 20 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek wapnia (CaO) – 3 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek magnezu (MgO) – 2 % 
całkowity, trójtlenek siarki (SO3) – min. 30 % całkowity, 
trójtlenek siarki (SO3) – min. 18 % rozpuszczalny 
w wodzie

Mikroskładniki, % (m/m): bor (B) - 0,02 % całkowity
Nawóz zawiera dodatkowo inne mikroskładniki 
dostarczane wraz z surowcami.

Plantena Max 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, jak również roślin uprawnych 
o wysokich wymaganiach względem potasu.  
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 Max, 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. Plantena Max oferowana jest w formie 
granulatu nawozowego. Ułatwia to równomierny 
wysiew nawozu, zapobiega pyleniu, a tym samym jego 
osadzaniu się na nadziemnych częściach roślin.

Plantena Max może być stosowana:
•  przed siewem lub sadzeniem roślin – nawóz należy 

wymieszać równomiernie z podłożem lub uprawną 
warstwą gleby na głębokość około 15 cm, 

•  pogłównie – zgodnie z metodami wysiewu przyjętymi 
dla poszczególnych grup roślin.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

DAWKI NAWOZU

FOSFAN SA 
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Dział Handlowy: 
tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
e-mail: biuro@fosfan.pl, 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.

UPRAWY GRUNTOWE

UPRAWY POD OSŁONAMI

Nawożona roślina: Dawka nawozu 
w kg na ha

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
Pomidor, papryka, ogórek, dynia 400–700
Marchew, pietruszka, burak 
ćwikłowy, por, seler korzeniowy, 
kalarepa, rzodkiewka

350–850

Fasola, groch, bób, koper, sałata 350–600
Brokuł, kalafior, kapusta  
(biała, włoska, czerwona, brukselka, 
pekińska)

450–700

Rodzaj podłoża: Dawka nawozu Faza  
rozwojowa rośliny

Podłoża  
zawierające torf 
i korę

1,0–2,0 kg/m3

1,0–2,5 kg/m3
siewki i pikówki
rozsady

Gleba 0,5–1,5 kg/m3 siewki, pikówki  
i rozsady

Z pasji do ogrodu!

NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 10 : 5 : 10 (5 : 27) 
z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn),  
molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): azot całkowity (N): 10 % 
w formie amonowej, pięciotlenek fosforu (P2O5):  
5 % rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu 
amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek potasu (K2O): 10 % 
rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów, tlenek 
magnezu (MgO): 5 % całkowity, trójtlenek siarki (SO3): 
min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): bor (B): 0,01 % całkowity 
w postaci kwasu borowego, miedź (Cu): 0,01 % całkowita 
w postaci  siarczanów, mangan (Mn): 0,1 % całkowity 
w postaci siarczanów, molibden (Mo): 0,001 % całkowity 
w postaci soli amonowej,  cynk (Zn): 0,01 % całkowity 
w postaci siarczanów

Fructus Ogrodnik to wysokiej jakości wieloskładnikowy, 
 granulowany nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości 
chlorków, przeznaczony do nawożenia: warzyw (fasola, 
groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, 
brokuł, kalafior, kapusta, por, seler, pomidor, ogórek, 
papryka), krzewów i drzew ozdobnych,  trawników, roślin 
kwiatowych, a także drzew i krzewów iglastych   
oraz owocowych. Odpowiednio dobrany skład 
biopierwiastków w nawozie korzystnie wpływa  
na wielkość i jakość plonu, zapewnia równomierny 
wzrost roślin, obfite kwitnienie i owocowanie.  
Nawóz zawiera dolomit,  który poprawia właściwości 
biologiczno-chemiczne gleby i podłoży.

Nawóz  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, a w przypadku trawnika po jego 
skoszeniu. Stosując nawóz pod drzewa i krzewy, należy 
rozsiać go w promieniu nieco większym od obrysu 
korony. Kolejne zabiegi wykonywać co 8–10 tygodni. 
Ostatnie nawożenie stosować najpóźniej do końca 
sierpnia. Nawóz rozsiewać równomiernie,  
nie przekraczając jednorazowej dawki 5 kg/100m2*. 
Wysiewać, gdy rośliny są suche.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

DAWKI NAWOZU

FOSFAN SA 
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Dział Handlowy: 
tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
e-mail: biuro@fosfan.pl, 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.

 
OGRODNIK

NAWÓZ GRANULOWANY

supergranulat

obfity plon

zdrowe warzywa i owoce

możliwe stosowanie              zalecany termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UPRAWY GRUNTOWE:

Nawożona roślina

Truskawka, poziomka, malina, 
winorośl, krzewy ozdobne, drzewa 
przed owocowaniem

Fasola, groch, bób, koper, sałata, 
kalarepa, rzodkiewka, pietruszka

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

Lewkonia, surfinia, pelargonia, 
maciejka, aster, chryzantema, 
nasturcja, werbena i inne kwiaty 
jednoroczne

Tulipan, narcyz, hiacynt i inne 
kwiaty cebulowe, róża, azalia, 
różanecznik

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa owocujące, porzeczki, 
agrest

Trawniki

Inne rośliny 

Dawka łączna nawozu

3–6 kg/100 m2

3–8 kg/100 m2

10–15 kg/100 m2

4–8 kg/100 m2

5–8 kg/100 m2

3–5 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

zgodnie z zasadami 
racjonalnego nawożenia

UPRAWA POD OSŁONAMI:

Rodzaj podłoża

Podłoża zwierające
torf i korę 

Gleba

Dawka nawozu

1–1,5 kg/m3

1–2 kg/m3

1–2 kg/10 m2

Faza rozwojowa rośliny

Siewki i pikówki 
Rozsady

Siewki, pikówki, rozsady

Z pasji do ogrodu!

Nawożona roślina:  
Dawka nawozu

w kg na ha

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

Pomidor, papryka, ogórek, dynia 400–700

Marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, por, seler 
korzeniowy, kalarepa, rzodkiewka

350–850

Fasola, groch, bób, koper, sałata 350–600

Brokuł,  kalafior, kapusta
(biała, włoska, czerwona, brukselka, pekińska)

 450–700

UPRAWY GRUNTOWE:

UPRAWA POD OSŁONAMI:

Rodzaj podłoża: Dawka nawozu Faza rozwojowa rośliny

Podłoża zawierające torf i korę
1,0–2,0 kg/m3

1,0–2,5 kg/m3 siewki i pikówki rozsady

Gleba  0,5–1,5 kg/m3 siewki, pikówki i rozsady



Najwyższa

          
 jakość

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

MAKROSKŁADNIKI, % (m/m): 
azot (N) – 11,0% całkowity w formie amonowej
pięciotlenek fosforu (P2O5) – 8,0% rozpuszczalny 
w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
pięciotlenek fosforu (P2O5) – 6,0% rozpuszczalny 
w wodzie
tlenek potasu (K2O) – 14,0% rozpuszczalny w wodzie  
trójtlenek siarki (SO3) –min. 30,0% całkowity
trójtlenek siarki (SO3) – min. 25,0% rozpuszczalny 
w wodzie

MIKROSKŁADNIKI, % (m/m): 
bor (B) – 0,2% boru całkowitego

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. 
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.  
LagronPRO – oferowany jest w formie granulatu 
nawozowego. Ułatwia to równomierny wysiew nawozu, 
zapobiega pyleniu, a tym samym jego osadzaniu się  
na nadziemnych częściach roślin.

LagronPRO może być stosowany:
-  przed siewem lub sadzeniem roślin – nawóz należy 

wymieszać równomiernie   z podłożem lub uprawną 
warstwą gleby na głębokość około 15 cm,

-  pogłównie – zgodnie z metodami wysiewu przyjętymi 
dla poszczególnych  grup roślin.

W tabeli podano orientacyjne dawki nawozu (w kg/ha). 
Wskazane jest,  aby dostosować dawki do wymagań 
nawożonej rośliny oraz do wielkości  spodziewanego 
plonu.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

DAWKI NAWOZU

FOSFAN SA 
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Dział Handlowy: 
tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
e-mail: biuro@fosfan.pl, 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.

Z pasji do ogrodu!LagronPRO

OGRODNICTWO

 ROLNICTWO
(OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW) 

Uprawiane rośliny

Warzywa w uprawie polowej

Ziemniaki  bez obornika

Buraki bez obornika

Drzewa i krzewy owocowe

Użytki zielone, trawniki

Inne rośliny

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

400–600

500–700

500–800

400–600

400–500

zgodnie z zasadami racjonalnego nawożenia

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

NAWÓZ WE, TYP:
NAWÓZ WE , TYP: NPK (S) 11:8:14 (30) z borem (B)
MAKROSKŁADNIKI, % (m/m):
azot (N) – 11,0% całkowity w formie amonowej pięciotlenek fosforu (P2O5) – 8,0% rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytry-
nianu amonu i wodzie pięciotlenek fosforu (P2O5) – 6,0% rozpuszczalny w wodzie
tlenek potasu (K2O) – 14,0% rozpuszczalny w wodzie
trójtlenek siarki (SO3) –min. 30,0% całkowity
trójtlenek siarki (SO3) – min. 25,0% rozpuszczalny w wodzie
MIKROSKŁADNIKI, % (m/m):
bor (B) – 0,2% boru całkowitego

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
LagronPRO – to wieloskładnikowy, granulowany nawóz o obniżonej zawartości chlorków, przeznaczony do nawożenia wa-

rzyw w uprawie polowej, roślin uprawnych szczególnie okopowych, takich jak ziemniaki i buraki, oraz drzew i krzewów owo-
cowych. Dzięki wysokiej zawartości azotu oraz odpowiedniej proporcji makroskładników pokarmowych nawóz ten zapewnia 
uzyskanie wysokich i jakościowo dobrych plonów uprawianych roślin.

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. 

LagronPRO – oferowany jest w formie granulatu nawozowego. Ułatwia to równomierny wysiew nawozu, zapobiega pyleniu, 
a tym samym jego osadzaniu się na nadziemnych częściach roślin.

ZASADY STOSOWANIA
LagronPRO może być stosowany:
- przed siewem lub sadzeniem roślin – nawóz należy wymieszać równomiernie z podłożem lub uprawną warstwą gleby na 
głębokość około 15 cm,
- pogłównie – zgodnie z metodami wysiewu przyjętymi dla poszczególnych grup roślin.

NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 10 : 5 : 10 (5 : 27) 
z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn),  
molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): azot całkowity (N): 10 % 
w formie amonowej, pięciotlenek fosforu (P2O5):  
5 % rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu 
amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek potasu (K2O): 10 % 
rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów, tlenek 
magnezu (MgO): 5 % całkowity, trójtlenek siarki (SO3): 
min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): bor (B): 0,01 % całkowity 
w postaci kwasu borowego, miedź (Cu): 0,01 % całkowita 
w postaci  siarczanów, mangan (Mn): 0,1 % całkowity 
w postaci siarczanów, molibden (Mo): 0,001 % całkowity 
w postaci soli amonowej,  cynk (Zn): 0,01 % całkowity 
w postaci siarczanów

Fructus Ogrodnik to wysokiej jakości wieloskładnikowy, 
 granulowany nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości 
chlorków, przeznaczony do nawożenia: warzyw (fasola, 
groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, 
brokuł, kalafior, kapusta, por, seler, pomidor, ogórek, 
papryka), krzewów i drzew ozdobnych,  trawników, roślin 
kwiatowych, a także drzew i krzewów iglastych   
oraz owocowych. Odpowiednio dobrany skład 
biopierwiastków w nawozie korzystnie wpływa  
na wielkość i jakość plonu, zapewnia równomierny 
wzrost roślin, obfite kwitnienie i owocowanie.  
Nawóz zawiera dolomit,  który poprawia właściwości 
biologiczno-chemiczne gleby i podłoży.

Nawóz  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, a w przypadku trawnika po jego 
skoszeniu. Stosując nawóz pod drzewa i krzewy, należy 
rozsiać go w promieniu nieco większym od obrysu 
korony. Kolejne zabiegi wykonywać co 8–10 tygodni. 
Ostatnie nawożenie stosować najpóźniej do końca 
sierpnia. Nawóz rozsiewać równomiernie,  
nie przekraczając jednorazowej dawki 5 kg/100m2*. 
Wysiewać, gdy rośliny są suche.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

DAWKI NAWOZU

FOSFAN SA 
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Dział Handlowy: 
tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
e-mail: biuro@fosfan.pl, 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.

 
OGRODNIK

NAWÓZ GRANULOWANY

supergranulat

obfity plon

zdrowe warzywa i owoce

możliwe stosowanie              zalecany termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UPRAWY GRUNTOWE:

Nawożona roślina

Truskawka, poziomka, malina, 
winorośl, krzewy ozdobne, drzewa 
przed owocowaniem

Fasola, groch, bób, koper, sałata, 
kalarepa, rzodkiewka, pietruszka

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

Lewkonia, surfinia, pelargonia, 
maciejka, aster, chryzantema, 
nasturcja, werbena i inne kwiaty 
jednoroczne

Tulipan, narcyz, hiacynt i inne 
kwiaty cebulowe, róża, azalia, 
różanecznik

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa owocujące, porzeczki, 
agrest

Trawniki

Inne rośliny 

Dawka łączna nawozu

3–6 kg/100 m2

3–8 kg/100 m2

10–15 kg/100 m2

4–8 kg/100 m2

5–8 kg/100 m2

3–5 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

zgodnie z zasadami 
racjonalnego nawożenia

UPRAWA POD OSŁONAMI:

Rodzaj podłoża

Podłoża zwierające
torf i korę 

Gleba

Dawka nawozu

1–1,5 kg/m3

1–2 kg/m3

1–2 kg/10 m2

Faza rozwojowa rośliny

Siewki i pikówki 
Rozsady

Siewki, pikówki, rozsady

Z pasji do ogrodu!

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

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

W tabeli podano orientacyjne dawki nawozu (w kg/ha). Wskazane jest,  
aby dostosować dawki do wymagań nawożonej rośliny oraz do wielko-
ści  spodziewanego plonu.



NAWÓZ WE, TYP:
NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 10 : 5 : 10 (5 : 27) z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): azot całkowity (N): 10 % w formie amonowej, pięciotlenek fosforu (P2O5): 5 % rozpuszczalny w obo-
jętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % rozpuszczalny w wodzie, tlenek potasu 
(K2O): 10 % rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów, tlenek magnezu (MgO): 5 % całkowity, trójtlenek siarki (SO3):
min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): bor (B): 0,01 % całkowity w postaci kwasu borowego, miedź (Cu): 0,01 % całkowita w postaci siarcza-
nów, mangan (Mn): 0,1 % całkowity w postaci siarczanów, molibden (Mo): 0,001 % całkowity w postaci soli amonowej, cynk (Zn): 
0,01 % całkowity w postaci siarczanów

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Fructus Ogrodnik to wysokiej jakości wieloskładnikowy, granulowany nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chlorków, prze-

znaczony do nawożenia: warzyw (fasola, groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, brokuł, kalafior, kapusta, por, seler, 
pomidor, ogórek, papryka), krzewów i drzew ozdobnych, trawników, roślin kwiatowych, a także drzew i krzewów iglastych oraz 
owocowych. 

Odpowiednio dobrany skład biopierwiastków w nawozie korzystnie wpływa na wielkość i jakość plonu, zapewnia równo-
mierny wzrost roślin, obfite kwitnienie i owocowanie. Nawóz zawiera dolomit, który poprawia właściwości biologiczno-chemiczne 
gleby i podłoży.

ZASADY STOSOWANIA
Nawóz 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, a w przypadku trawnika po jego skoszeniu. Stosując nawóz 
pod drzewa i krzewy, należy rozsiać go w promieniu nieco większym od obrysu korony. Kolejne zabiegi wykonywać co 8–10 
tygodni. Ostatnie nawożenie stosować najpóźniej do końca sierpnia. Nawóz rozsiewać równomiernie, nie przekraczając jedno-
razowej dawki 5 kg/100m2*. Wysiewać, gdy rośliny są suche.

NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 10 : 5 : 10 (5 : 27) 
z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn),  
molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): azot całkowity (N): 10 % 
w formie amonowej, pięciotlenek fosforu (P2O5):  
5 % rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu 
amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek potasu (K2O): 10 % 
rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów, tlenek 
magnezu (MgO): 5 % całkowity, trójtlenek siarki (SO3): 
min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): bor (B): 0,01 % całkowity 
w postaci kwasu borowego, miedź (Cu): 0,01 % całkowita 
w postaci  siarczanów, mangan (Mn): 0,1 % całkowity 
w postaci siarczanów, molibden (Mo): 0,001 % całkowity 
w postaci soli amonowej,  cynk (Zn): 0,01 % całkowity 
w postaci siarczanów

Fructus Ogrodnik to wysokiej jakości wieloskładnikowy, 
 granulowany nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości 
chlorków, przeznaczony do nawożenia: warzyw (fasola, 
groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, 
brokuł, kalafior, kapusta, por, seler, pomidor, ogórek, 
papryka), krzewów i drzew ozdobnych,  trawników, roślin 
kwiatowych, a także drzew i krzewów iglastych   
oraz owocowych. Odpowiednio dobrany skład 
biopierwiastków w nawozie korzystnie wpływa  
na wielkość i jakość plonu, zapewnia równomierny 
wzrost roślin, obfite kwitnienie i owocowanie.  
Nawóz zawiera dolomit,  który poprawia właściwości 
biologiczno-chemiczne gleby i podłoży.

Nawóz  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, a w przypadku trawnika po jego 
skoszeniu. Stosując nawóz pod drzewa i krzewy, należy 
rozsiać go w promieniu nieco większym od obrysu 
korony. Kolejne zabiegi wykonywać co 8–10 tygodni. 
Ostatnie nawożenie stosować najpóźniej do końca 
sierpnia. Nawóz rozsiewać równomiernie,  
nie przekraczając jednorazowej dawki 5 kg/100m2*. 
Wysiewać, gdy rośliny są suche.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

ZASADY STOSOWANIA

DAWKI NAWOZU

FOSFAN SA 
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Dział Handlowy: 
tel. (91) 44 55 683, fax (91) 44 55 664
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Producent posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością   
zgodny z normą ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Zarządzania   
Środowiskowego ISO 14001.
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NAWÓZ GRANULOWANY

supergranulat
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zdrowe warzywa i owoce

możliwe stosowanie              zalecany termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

UPRAWY GRUNTOWE:

Nawożona roślina

Truskawka, poziomka, malina, 
winorośl, krzewy ozdobne, drzewa 
przed owocowaniem

Fasola, groch, bób, koper, sałata, 
kalarepa, rzodkiewka, pietruszka

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

Lewkonia, surfinia, pelargonia, 
maciejka, aster, chryzantema, 
nasturcja, werbena i inne kwiaty 
jednoroczne

Tulipan, narcyz, hiacynt i inne 
kwiaty cebulowe, róża, azalia, 
różanecznik

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa owocujące, porzeczki, 
agrest

Trawniki

Inne rośliny 

Dawka łączna nawozu

3–6 kg/100 m2

3–8 kg/100 m2

10–15 kg/100 m2

4–8 kg/100 m2

5–8 kg/100 m2

3–5 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

zgodnie z zasadami 
racjonalnego nawożenia

UPRAWA POD OSŁONAMI:

Rodzaj podłoża

Podłoża zwierające
torf i korę 

Gleba

Dawka nawozu

1–1,5 kg/m3

1–2 kg/m3

1–2 kg/10 m2

Faza rozwojowa rośliny

Siewki i pikówki 
Rozsady

Siewki, pikówki, rozsady

Z pasji do ogrodu!

NAWÓZ WE, TYP: NPK (Mg, S) 10 : 5 : 10 (5 : 27) 
z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn),  
molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Makroskładniki, % (m/m): azot całkowity (N): 10 % 
w formie amonowej, pięciotlenek fosforu (P2O5):  
5 % rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu 
amonu i wodzie, pięciotlenek fosforu (P2O5): min. 2,5 % 
rozpuszczalny w wodzie, tlenek potasu (K2O): 10 % 
rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów, tlenek 
magnezu (MgO): 5 % całkowity, trójtlenek siarki (SO3): 
min. 27 % całkowity

Mikroskładniki, % (m/m): bor (B): 0,01 % całkowity 
w postaci kwasu borowego, miedź (Cu): 0,01 % całkowita 
w postaci  siarczanów, mangan (Mn): 0,1 % całkowity 
w postaci siarczanów, molibden (Mo): 0,001 % całkowity 
w postaci soli amonowej,  cynk (Zn): 0,01 % całkowity 
w postaci siarczanów

Fructus Ogrodnik to wysokiej jakości wieloskładnikowy, 
 granulowany nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości 
chlorków, przeznaczony do nawożenia: warzyw (fasola, 
groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, 
brokuł, kalafior, kapusta, por, seler, pomidor, ogórek, 
papryka), krzewów i drzew ozdobnych,  trawników, roślin 
kwiatowych, a także drzew i krzewów iglastych   
oraz owocowych. Odpowiednio dobrany skład 
biopierwiastków w nawozie korzystnie wpływa  
na wielkość i jakość plonu, zapewnia równomierny 
wzrost roślin, obfite kwitnienie i owocowanie.  
Nawóz zawiera dolomit,  który poprawia właściwości 
biologiczno-chemiczne gleby i podłoży.

Nawóz  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, a w przypadku trawnika po jego 
skoszeniu. Stosując nawóz pod drzewa i krzewy, należy 
rozsiać go w promieniu nieco większym od obrysu 
korony. Kolejne zabiegi wykonywać co 8–10 tygodni. 
Ostatnie nawożenie stosować najpóźniej do końca 
sierpnia. Nawóz rozsiewać równomiernie,  
nie przekraczając jednorazowej dawki 5 kg/100m2*. 
Wysiewać, gdy rośliny są suche.
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UPRAWY GRUNTOWE:

Nawożona roślina

Truskawka, poziomka, malina, 
winorośl, krzewy ozdobne, drzewa 
przed owocowaniem

Fasola, groch, bób, koper, sałata, 
kalarepa, rzodkiewka, pietruszka

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

Lewkonia, surfinia, pelargonia, 
maciejka, aster, chryzantema, 
nasturcja, werbena i inne kwiaty 
jednoroczne

Tulipan, narcyz, hiacynt i inne 
kwiaty cebulowe, róża, azalia, 
różanecznik

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa owocujące, porzeczki, 
agrest

Trawniki

Inne rośliny 

Dawka łączna nawozu

3–6 kg/100 m2

3–8 kg/100 m2

10–15 kg/100 m2

4–8 kg/100 m2

5–8 kg/100 m2

3–5 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

8–15 kg/100 m2

zgodnie z zasadami 
racjonalnego nawożenia

UPRAWA POD OSŁONAMI:

Rodzaj podłoża

Podłoża zwierające
torf i korę 

Gleba

Dawka nawozu

1–1,5 kg/m3

1–2 kg/m3

1–2 kg/10 m2

Faza rozwojowa rośliny

Siewki i pikówki 
Rozsady

Siewki, pikówki, rozsady

Z pasji do ogrodu!

Nawożona roslina
Dawka łączna 

nawozu

Truskawka, poziomka, malina, winorosl, krzewy ozdobne, drzewa 
przed owocowaniem

3–6 kg/100 m2

Fasola, groch, bób, koper, sałata, kalarepa, rzodkiewka, pietruszka 3–8 kg/100 m2

Brokuł, kalafior, kapusta (biała, włoska, czerwona, brukselka, pe-
kinska), por, seler korzeniowy, pomidor, ogórek, papryka, rabarbar

10–15 kg/100 m2

Lewkonia, surfinia, pelargonia, maciejka, aster, chryzantema, 
nasturcja, werbena i inne kwiaty jednoroczne

4–8 kg/100 m2

Tulipan, narcyz, hiacynt i inne kwiaty cebulowe, róza, azalia, róza-
necznik

5–8 kg/100 m2

Drzewa i krzewy iglaste 3–5 kg/100 m2

Drzewa owocujace, porzeczki, agrest 8–15 kg/100 m2

Trawniki 8–15 kg/100 m2

Inne rosliny
zgodnie z zasadami
racjonalnego nawo-

zenia

Rodzaj podłoza Dawka nawozu Faza rozwojowa rosliny

Podłoza zwierajace torf i 
kore

1–1,5 kg/m3

1–2 kg/m3

Siewki i pikówki Rozsady

Gleba 1–2 kg/10 m3 Siewki, pikówki, rozsady

UPRAWY GRUNTOWE:

UPRAWA POD OSŁONAMI:



Zapraszamy na nasze stoisko
podczas

Krajowych Dni Ziemniaka


