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Ogólne zasady nawożenia roślin 
ozdobnych

Firma „KRUKOWSKI” jest importerem nawozów dla ogrodnictwa:

Zalecamy nawozy otoczkowane o spowolnionym  i  
kontrolowanym uwalnianiu się składników pokarmowych o nazwie 
Plantacote Pluss

Nawozy dolistne w pełni rozpuszczalne w wodzie o nazwie 
WUXAL, EFFECT.

Obydwie te grupy ściśle ze sobą współdziałają. 

Nawozy spowolnione podajemy na początku uprawy sporządzając 
substrat lub bezpośrednio do doniczki, stanowiąc około 75% 
zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Pozostałą część uzupełniamy co kilka dni poprzez fertygację 
stosując EFFECT.

Zaraz po posadzeniu rośliny potrzebują nawozu o wyższej zawartości 
fosforu do rozwoju systemu korzeniowego.
Do tego celu proponujemy EFFECT 10-40-10 stosując dwukrotnie-co 7 
dni w stężeniu 0,5kg/1000l wody lub dolistne Wuxal Top P (6-26-
6+micro). WUXAL TOP N polecamy także do produkcji kwiatów 
rabatowych z nasion podlewając wysiane nasiona co 10 dni w stężeniu 
0,05%.

Do rozwoju wegetatywnego proponujemy nawóz :
Effect 16-16-18 special pH + micro

Nawóz ten obniża nam pH pożywki nie powodując zatykania linii 
kropkujących- idealny do twardej wody.

Można go mieszać w jednym zbiorniku z saletrą 
wapniową . W celu bardziej doskonałego obniżenia pH wody a 
zarazem pozbycia się kwaśnych węglanów (HCO

3
) polecamy 

zastosowanie Multimicro lub Spray Plus – zapobiegają one 
blokowaniu się mikroelementów co spowoduje wykorzystanie ich 
przez roślinę do maksimum. Oba preparaty są bardzo bezpieczne 
w stosowaniu. 

Każdy z producentów chce wyprodukować pięknie kwitnące kwiaty o 
intensywnej barwie. W tym celu polecamy EFFECT 7-11-35 + micro- 
o dużej zawartości potasu.



Nawożenie podstawowe:

Chryzantemy doniczkowe pod osłonami:

       W celu wykonania substratu do torfu surowego podać  nawóz:

PG-MIX (13-15-17) w ilości 1,5 kg/m3 torfu. Torf wcześniej powinien być 
odkwaszony Np. wapnem dolomitowym w ilości 8-10 kg/m³.Substrart będzie 
gotowy po 2-3 tyg. Osobiście polecamy gotowy substrat bazowy HAWITA.

          W celu wykonania nawożenia podstawowego podać nawóz do doniczki:

Plantacote Pluss 6M: 5-6 g/l doniczki 

                    (odpowiada 5-6 kg/m³ podłoża)

Plantacote Pluss 4M: 4,0-5,5 g/l doniczki,

                   (odpowiada 4,0-5,5 kg/m³ podłoża)

 Plantacote Mix 4M (szybki start):

                 4,0-5,5 g /l doniczki, 

                                        (odpowiada 4,0-5,5 kg/l podłoża)

Chryzantemy na kwiaty cięte pod osłonami:
        W celu wykonania nawożenia podstawowego nawóz przed posadzeniem

roślin równomiernie rozsypać na zagony i wymieszać z podłożem.

•  Plantacote Pluss 6M: 120-140 g/m²  podłoża

                                                                                  

•  Plantacote Pluss 4M:  95-115 g/m² podłoża

 

  Plantacote Mix 4M:     95-115 g/m2 podłoża



Dokarmianie w trakcie wegetacji (fertygacja):

W fazie wegetatywnej do czasu wykształcenia pąka kwiatowego (ok. 6-8 
tygodnia)
       Zaraz po posadzeniu sadzonki zastosować EFFECT 10-40-10 w celu lepszego 
przekorzeniania się rośliny w ilości 1,0 kg/1000 l  z każdym podlewaniem przez 2-3 tyg.
       Następnie co 5-7 dni stosujemy jeden z nawozów:
  EFECT 16-16-18 special pH: 1,0 kg/1000l wody
  Przemiennie stosujemy saletrę wapniową: 0,5 kg/1000l wody (tylko w razie 
potrzeby)
W celu poprawienia wyglądu lub zaistniałych niedoborów w nawożeniu stosujemy nawóz 
dolistny WUXAL TOP N(14-5-7 + micro) w stężeniu 0,5% (50 ml/10 l wody). Może 
być mieszany z większością środków ochrony roślin.
Nawożenie dolistne ogranicza występowanie chorób bakteryjnych i 
grzybowych, wzmacnia rośliny i przyspiesza regenerację uszkodzeń 
spowodowanych przez szkodniki.

Od momentu wykształcania się pąka kwiatowego i przez okres do 
pełnego  wykwitnięcia:

   EFFECT 10-40-10: 0,9 kg/1000 l  
W celu przyspieszenia kwitnienia lepszego pąkowania roślin stosujemy nawóz dolistny 
WUXAL TOP P (6-26-6 + micro) oraz zwiększamy częstotliwość stosowania nawozu 
EFFECT 10-40-10 z każdym podlewaniem. 

W fazie pełni kwitnienia (na kwiat)

   EFFECT  7-11-35: 1,0 kg/1000 l; stosować co kilka dni
    Stosując nawozy o szerokim stosunku N:K możemy opóźnić przekwitanie kwiatów. W 
tym celu możemy stosować nawóz dolistny WUXAL TOP K (5-8-12 + micro). 
Stosujemy wtedy z każdym podlewaniem. 


