
OPIS PRODUKTU
Fertimax Complex to mineralny, granulowany nawóz 
NPK z MgO, S03 i mikroelementami. Wysokiej jakości 
forma granulowana zapewnia doskonałą aplikację 
nawozu przy użyciu różnego typu siewników ogrodni- 
czych i rolniczych. Nawóz można aplikować za pomocą 
przystawek i aplikatorów zamontowanych na różnych 
urządzeniach (na glebogryzarkach, sadzarkach, opiela-
czach, maszynach do formowania podwyższonych za-
gonów itp.) Nawóz można również stosować w czasie 
przygotowania podłoża do produkcji materiału szkół-
karskiego. Dzięki niskiej zawartości chlorków polecany 
jest do upraw nietolerujących chloru. 

ZASTOSOWANIE
Fertimax Complex może być aplikowany, zależnie od 
uprawy, na całą powierzchnię gleby lub w rzędy roślin. 
Nawóz można aplikować w uprawach w otwartym 
polu lub pod osłonami. Może być stosowany przed 
siewem lub sadzeniem roślin oraz pogłównie w upra- 
wach: jagodowych, sadowniczych, warzywniczych, 
ozdobnych, w produkcji szkółkarskiej oraz na terenach 
zielonych. Po rozpuszczeniu nawóz zapewnia opty-  
malne dostarczenie roślinom niezbędnych do prawidło-
wego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych. 
Korzystnym jest równomierne wymieszanie nawozu 
z glebą, po jego aplikacji, na głębokości 5-15 cm. 

ZALECANE DAWKI
Dawkę nawozu należy dopasować do aktualnego 
składu chemicznego gleby oraz zawartości poszcze-  
gólnych pierwiastków. Dawkę można podzielić na kilka 
aplikacji, wykonywanych przed siewem lub sadze-  
niem roślin oraz pogłównie. Stosowanie nawozu 
można również rozłożyć na kilka aplikacji, które będą 
wykonywane w czasie sezonu wegetacyjnego. W tabeli 
przedstawiono orientacyjne dawki nawozu Fertimax 
Complex, które przed aplikacją należy uściślić 
uwzględniając: wymagania pokarmowe danej rośliny, 
warunki atmosferyczne, rodzaj gleby oraz jej aktualną 
zasobność w składniki pokarmowe. 

150-350 kg/ha 

TERMINY I ZALECENIAUPRAWA

Jabłoń, Grusza

JEDNORAZOWA, ORIENTACYJNA DAWKA NAWOZU

100-300 kg/ha Wiśnia, Śliwa, Czereśnia 

Truskawka w polu

Malina w polu

Borówka w polu 
 

Truskawka, Malina, Borówka
pod osłonami w gruncie 

Burak 

Cebula

Fasola, Groch 

Brokuł, Kalafior 
 

Kapusta głowiasta 
 

Kapusta pekińska 

Marchew, Pietruszka 

Ogórek w polu 

Trawniki, Boiska sportowe 

Krzewy ozdobne 

Przygotowanie podłoża do
uprawy roślin w szkółce 

100-300 kg/ha 

200-400 kg/ha 

150-350 kg/ha 

21-5 kg na każde 100 m  uprawy 

400-700 kg/ha 

400-600 kg/ha 

150-300 kg/ha 

300-650 kg/ha 

400-700 kg/ha 

400-900 kg/ha 

400-600 kg/ha 

400-800 kg/ha 

2 2-4 kg na 100 m

21-3 kg na 100 m  

31-3 kg na 1 m  podłoża 

Producent nie odpowiada za szkody zaistniałe w wy-  
niku stosowania nawozu w trudnych warunkach po-
godowych oraz nieprawidłowe magazynowanie. 

PRZECHOWYWANIE
Produkt powinien być transportowany i składowany 
w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem  
i zabrudzeniem. 

Data produkcji:

SKŁAD:

Azot amonowy (N-NH4) – 12%
 
Azot Całkowity (N) – 12%
 
Fosfor rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i w wodzie (P2O5) – 12%
 
Fosfor rozpuszczalny w wodzie (P2O5) – 10,5%

Potas rozpuszczalny w wodzie (K2O) – 17% 

Magnez całkowity (MgO) – 2%
 
Siarka rozpuszczalna w wodzie (SO3) – 35% 

Bor całkowity (B) – 0,02%

Cynk całkowity (Zn) – 0,01% 
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Wyrób spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu 
WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady   
w sprawie nawozów. 

FERTIMAX COMPLEX
 NPK 12-12-17 

Nawóz NPK z MgO i SO3 oraz mikroelementami
B i Zn. Kompleksowy, granulowany nawóz
mineralny z niską zawartością chloru.

NAW�Z WE

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8, tel 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

Masa netto 25kg

Masa netto 25kg
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Producent:
"Elixir Zorka - Mineralna dubriva" d.o.o., Šabac
Hajduk Veljkova 1
15000 Šabac, Srbija

P2O5

Zn

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul Chałubińskiego 8, tel 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl
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