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Jesteśmy jednym z czołowych producentów 
nawozów rolniczych i ogrodniczych w Polsce. 
Dbając o najwyższą jakość produktów 
i bezpieczeństwo ich wytwarzania, prowadzimy 
politykę zgodną z międzynarodowymi 
standardami. Działalność firmy obejmuje  
także profesjonalne usługi przeładunkowe  
oraz magazynowanie towarów. W zestawieniu 
najbardziej dynamicznych polskich firm nasza 
pozycja od kilku lat systematycznie wzrasta.

Naszą misją jest produkcja wysokiej jakości 
nawozów i świadczenie usług w oparciu  
o nowoczesną technologię z jednoczesnym 
poszanowaniem środowiska naturalnego.  
W swoich przedsięwzięciach działamy z pasją 
i zaangażowaniem. Motywacją są dla nas 
potrzeby klientów, wzrost wartości marek 
(Fosfan, Fructus, Port Nad Odrą), a także 
utrzymanie silnej pozycji w produkcji nawozów 
oraz najwyższej jakości oferowanych usług. 
Nasze doświadczenie, posiadane technologie 
i nowoczesne zaplecze badawcze sprawiają,  
że produkowane przez nas nawozy są 
bezpieczne i skuteczne, gwarantując efektywne 
nawożenie. Badania i analizy prowadzone przez 
nasze laboratorium pozwalają na udoskonalanie 
składów, a także tworzenie atrakcyjnych 
kombinacji składników dla nowych produktów. 
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Produkowane przez nas nawozy spełniają  
wysokie kryteria stawiane przez ustawodawstwo 
unijne oraz posiadają niezbędne certyfikaty. 

Najwyższą jakość potwierdza wprowadzony  
system ISO 9001 oraz system zarządzania  
środowiskowego ISO 14001. Nasze produkty 
zdobywają co roku wiele prestiżowych nagród 
i wyróżnień w konkursach, na wystawach  
i targach.

W trosce o środowisko naturalne od lat prowadzimy 
świadomą politykę prośrodowiskową. 
Uczestniczymy w międzynarodowym programie  
„Odpowiedzialność i Troska”, będącym  
dobrowolną inicjatywą światowego przemysłu 
chemicznego na rzecz ochrony środowiska.
Zobowiązaliśmy się do działania na rzecz  
ciągłego minimalizowania oddziaływania 
przedsiębiorstwa na otaczające środowisko, 
poprawy stanu bezpieczeństwa technicznego 
i ochrony zdrowia naszych pracowników,  
a także społeczności lokalnej.

Wdrażając innowacyjne rozwiązania, 
współpracujemy z jednostkami naukowymi 
(zlecamy badania skuteczności naszych 
nawozów), a także jesteśmy członkami 
konsorcjów naukowych.

www.fabrykazieleni.pl
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Nawozy
rolnicze

Marka FOSFAN obejmuje szeroką ofertę 
wieloskładnikowych nawozów rolniczych, 
które dopasowujemy do wysokich wymagań 
stawianych nam przez rynek i naszych klientów. 
W ofercie znajdują się nawozy rolnicze, które 
gwarantują właściwe nawożenie wszystkich 
upraw polowych. Korzystna forma granulatu 
zapewnia homogeniczność nawozu – każda 
granulka zawiera wszystkie deklarowane 
składniki pokarmowe w podanych proporcjach. 

Nasze marki nawozów rolniczych, takie jak: 
SUPROFOS, SuproFoska, Superfosfat, 
SuproMAX i MagSul znalazły uznanie i cieszą się 
popularnością zarówno wśród krajowych  
jak i zagranicznych odbiorców. 

Wysoka jakość i korzystne ceny nawozów 
przyciągają kontrahentów z całej Polski, 
Niemiec, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Chorwacji, Austrii, Włoch i Słowenii. 

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER!
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Nawozy fosforowe,  
grupa nawozów P

% m/m

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Na2O mikroskładniki

Superfosfat pojedynczy (SSP) – 19 – 10 – 28 – –

SuproFan 24 – 24 – 5 – 15 – –

Nawozy wieloskładnikowe,  
grupa nawozów PK

% m/m

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Na2O mikroskładniki

SuproFoska 14 – 14 14 7 – 23 – –

SuproFoska 20 – 10 20 5 4 15 – –

SuproFoska 20 B – 10 20 5 4 15 – B

SuproFoska 22 – 11 22 6 – 18 – –

Nawozy wieloskładnikowe,  
grupa nawozów NPK

% m/m

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Na2O mikroskładniki

SuproFoska 11 4 11 11 7 – 27 – –

SUPROPLON 12 5 10 – 2 35 – –

SUPROFOS 25 5 10 25 2,5 2 13 – –

% m/m

N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Na2O mikroskładniki

SUPROFOS 21 3,5 10 21 2 – 14 3 B

SUPROFOS 24 3 10 24 2 2 10 3 B

SUPROFOS 27 3 13 27 – 2 5 – Cu, Fe

Polski Cukrovit pod buraki 4 9 23 – 2 9,5 5,5 B

Polski Cukrovit PK 10-32 – 10 32 – 2 5 – B

SUPROFOS NPK (S) 5-12-24 (13) 5 12 24 – – 13 – –

SUPROFOS NPK (Ca, S) 3-10-25 (2:15) 3 10 25 2 – 15 – –

SUPROFOS 25 PLUS 5 10 25 – – 12 – –

SuproFoska 30 Plus – 10 30 – – 9,5 – –

SUPROFOS 26 3 12 26 – – 9 – –

SuproFoska 27 3 13 27 7,5 – –

NPK 5:10:20 (2 MgO) 5 10 20 2 2 15 – –

SuproMAX 28 5 14 28 – – 10 – –

MagSul Mg:S 18:38 – – – – 18 38 – –

Nawozy rolnicze produkowane na wyłączność

 NAWOZY ROLNICZE FOSFAN
Nawozy rolnicze ogólnodostępne
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Co nas wyróżnia? 
W swojej ofercie posiadamy stały asortyment 
nawozów rolniczych oraz takie, które  
dopasowujemy do indywidualnych potrzeb 
naszych odbiorców. Elastyczna technologia 
produkcji pozwala nam na wyprodukowanie 
nawozu rolniczego o dowolnych proporcjach 
i zawartości składników pokarmowych. 
Minimalna partia nawozów produkowanych  
na życzenie wynosi ok. 200–300 ton. Oferujemy 
wyłączność produktową, terytorialną, czasową 
dla danych kompozycji nawozowych  
lub produkcję pod marką Kupującego. 
Gwarantujemy dogodne terminy realizacji 
dostosowane do Państwa potrzeb.

Nawozy rolnicze FOSFAN dostępne są 
w opakowaniach: 

• worki o masie 50 kg na paletach, 
• worki typu big bag o masie 500 kg i 1000 kg,
• luzem. 

Nawozy wysyłamy, wykorzystując wszystkie 
podstawowe środki transportu w tym:  
statki, barki, samochody i wagony kolejowe.  
Posiadamy niezbędne środki do załadowania 
towaru i przygotowania go do transportu. 
Istnieje również możliwość ekspedycji towarów 
w 20-stopowych kontenerach morskich.

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER!
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Powyższe przykłady nawozów oparte są  
na chlorku potasu jako nośniku K2O.
Zrealizowaliśmy także zamówienia, w których 
jako źródło K2O wykorzystano częściowo 
siarczan potasu oraz chlorek potasu, w tym:

1. N:P2O5:K2O 12-5-12 + S
2. N:P2O5:K2O:MgO 4-8-18-2 

Szczegółowe opisy i specyfikacje nawozów 
rolniczych FOSFAN znajdują się na naszej stronie 
internetowej 

www.fosfan.pl

FORMUŁY NAWOZÓW MOŻLIWE  
DO WYPRODUKOWANIA

N:P2O5:K2O 4-12-15 + S

N:P2O5:K2O 4-12-12 + S

N:P2O5:K2O:MgO 3-9-21-2 + S

N:P2O5:K2O:MgO 4-12-20-2 + S

N:P2O5:K2O:MgO 4-8-20-2 + S

N:P2O5:K2O 3-10-24 + S

N:P2O5:K2O:MgO 4-10-24-2 + S

N:P2O5:K2O 3-8-28 + S

N:P2O5:K2O:MgO 5-15-30-2 + S

P2O5:K2O:MgO 10-30-2 + S

P2O5:K2O:MgO 15-22-2 + S

P2O5:K2O 12-24 + S

P2O5:K2O 18-18 + S

P2O5:K2O:MgO 10-25 + Mg + S

inne
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nawozy ogrodnicze

Marka Fructus zmienia się i rozwija od ponad  
40 lat. Dbamy o najwyższą jakość produktów, 
które zawierają wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe gwarantujące prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin. Stawiamy na nowoczesne 
i innowacyjne rozwiązania. W ciągu ostatnich lat 
systematycznie udoskonalaliśmy technologię 
wytwarzania naszych nawozów. 

Oferujemy nawozy granulowane, krystaliczne 
i płynne, dedykowane do różnych grup 
odbiorców – od hobbystów po dużych 
plantatorów i producentów. W naszej ofercie 
znajdują się nawozy ogrodnicze przeznaczone 
do uprawy warzyw, owoców i kwiatów,  
jak również do pielęgnacji trawników, iglaków 
oraz innych roślin zielonych. 

Nawozy ogrodnicze Fructus dostępne są 
w opakowaniach:

• nawozy granulowane: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg;  
 10 kg; 25 kg
• nawozy krystaliczne: 250 g; 350 g; 2,5 kg; 10 kg
• nawozy płynne: 0,5 l; 1,0 l; 5,0 l

W celu zapoznania się z pełną ofertą nawozów 
ogrodniczych Fructus zapraszamy na naszą 
stronę internetową 

www.fructus.pl

Z PASJI DO OGRODU!
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NAWOZY HOBBYSTYCZNE

NAWOZY PROFESJONALNE

GRANULOWANE

GRANULOWANE KRYSTALICZNE PŁYNNE

KRYSTALICZNE PŁYNNE
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Port Nad Odrą to nabrzeże portowe specjalizujące 
się w profesjonalnych usługach przeładunkowych 
i magazynowaniu towarów sypkich, kruszyw,  
a także chemikaliów płynnych. Dogodne położenie 
geograficzne, bezpośredni dostęp do szlaku 
wodnego Szczecin–Świnoujście oraz sąsiedztwo 
kanału żeglownego Odry sprawia, że nasza 
działalność portowa rozwija się równie dynamicznie 
jak działalność produkcyjna. 

Stanowimy doskonały punkt komunikacyjny. 
Posiadamy bogatą infrastrukturę i zaplecze 
techniczno-logistyczne. W skład kompleksu 
portowego wchodzi m.in. nabrzeże betonowe 
i dalbowe, bocznica kolejowa, dźwig portowy, 
magazyny i place składowe, zbiorniki kwasów 
i nawozów płynnych oraz pompy i rurociągi  
do wyładunku i załadunku materiałów płynnych  
ze statków bezpośrednio do cystern kolejowych  
lub autocystern.

Port Nad Odrą wyposażony jest w następującą 
infrastrukturę:

• punkt rozładunku kwasu siarkowego z cystern   
 kolejowych
• bazę magazynową kwasu siarkowego  
 o pojemności 1100 m3

• punkt rozładunku cystern samochodowych  
 z kwasem fosforowym
• trzy dodatkowe zbiorniki gumowane 
 o pojemności całkowitej 700 m3, przeznaczone  
 do magazynowania kwasu fosforowego
• legalizowaną zasypową wagę przeładunkową  
 dla materiałów sypkich
• dwie legalizowane wagi samochodowe
• wagę kolejową
• 3 wagi dla worków typu big bag
• 2 wagi dla worków a`25 kg i a`50 kg

OTWARTY NA ŚWIAT!
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•  bazę magazynową chemikaliów płynnych  
o pojemności 9 700 m3, łącznie 7 zbiorników  
(ca. 10 000 m3)

•  stanowiska konfekcjonowania w worki od 0,25 kg 
do 10 kg i inne

• stanowisko konfekcjonowania nawozów płynnych 
 w butelki o pojemności od 0,5 l do 5 l
• linię automatycznego paletyzowania i owijania 
 worków na europaletach

Świadczymy usługi na dwóch nabrzeżach:

1. Nabrzeżu FOSFATOWYM – (betonowym)
przeznaczonym przede wszystkim do przeładunku 
materiałów sypkich o parametrach:
• długość nabrzeża: 246 m
• dopuszczalne zanurzenie: 5,2 m
• maksymalne techniczne zanurzenie: 7,5 m

2. Nabrzeżu FOSFATOWYM – DALBY
(Przystań DALBOWA) przeznaczonym do przeładunku 
materiałów płynnych o parametrach: 
• długość nabrzeża: 185 m
• dopuszczalne zanurzenie: 6 m
• maksymalne techniczne zanurzenie: 10 m

Port Nad Odrą skutecznie konkuruje z innymi 
podmiotami na rynku przeładunków regionalnych 
i krajowych. Doświadczenie i profesjonalizm naszych 
pracowników dają pełną gwarancję kompleksowej 
obsługi i zadowolenia klientów. 

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty usług 
portowych zapraszamy na stronę internetową 

www.portnadodra.pl



www.fosfan.pl
www.fructus.pl
www.portnadodra.pl
www.fabrykazieleni.pl

FOSFAN SA
Adres: ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin 
Telefon: +48 91 44 55 600
Fax: +48 91 44 55 610
e-mail: marketing@fosfan.pl; biuro@fosfan.pl

Jacek Ciubak
Prezes Zarządu,  
Dyrektor Generalny 
Telefon: +48 91 44 55 670
Fax: +48 91 44 55 610
e-mail: j.ciubak@fosfan.pl

Kazimierz Dalidowicz
Członek Zarządu,  
Dyrektor Ekonomiczny 
Telefon: +48 91 44 55 642
Fax: +48 91 44 55 610
e-mail: k.dalidowicz@fosfan.pl

Jacek Hermanowicz
Członek Zarządu, 
Dyrektor Handlowy
Telefon: +48 91 44 55 641
Fax: +48 91 44 55 613
e-mail: j.hermanowicz@fosfan.pl

Zbigniew Dobies
Z-ca Dyrektora Handlowego
Telefon: +48 91 44 55 682
Komórka: +48 694 454 889
Fax: +48 91 44 55 613
e-mail: z.dobies@fosfan.pl

KONTAKT:


