
Na
si

on
a 

i n
aw

oz
y 

20
21



Wspieramy twórców 
terenów zielonych

Dostarczamy inteligentne rozwiązania, wykorzystywane przy projektowa-
niu i tworzeniu terenów zielonych. Wybieramy produkty, które pozwolą 
naszym partnerom, instalatorom i projektantom dostarczyć odbiorcy 
końcowemu funkcjonalne i przyjazne rozwiązania.

U podstaw naszej działalności leży przede wszystkim specjalistyczna 
wiedza w zakresie oferowanych systemów.

Jako jedyny przedstawiciel w Polsce aktywnie wspieramy międzynarodową 
grupę Rainworks, zrzeszającą specjalistów z zakresu systemów nawad-
niania oraz nowoczesnych rozwiązań dla terenów zielonych. Pomagamy 
kreować przyjazną przestrzeń od kwietnia 1999 roku.



Kategorie 
produktowe
Naszą ofertę podzieliliśmy na osiem kategorii. Dla każdej z nich przy-
gotowaliśmy katalogi: oświetlenie, nawadnianie, hydroizolacja, złączki, 
systemy nasadzania drzew, roboty koszące, nasiona i nawozy oraz sta-
bilizacja gruntu. Każdy katalog zawiera karty produktowe, prezentujące 
wymiary, specyfikację, zastosowanie, opis oraz zdjęcie danego produktu.  
  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
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Azot (N) z czego:
11% azot azotanowy

13% azot amonowy

Pięciotlenek fosforu (P O ) 2 5

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie 2

 Tlenek magnezu (MgO) całkowity, w tym: 

S siarka całkowita, 4,0% S siarka rozpuszczalna w wodzie 

24%

5%

5%

2%

5%

Nawóz mineralny NPK 

NovaTec®

OPIS

N-Max

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601000000001

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

Bezchlorkowy 

SKŁAD

Nawóz NovaTec jest nawozem pełnowartościowym oraz bezchlorkowym, 

o wydłużonym działaniu. Nawóz ten rekomendowany jest do stosowania 

w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie oraz w pielęgnacji zieleni 

miejskiej. Nawóz COMPO NovaTec zawiera w sobie dużo azotu w formie 

amonowej, pozytywnie to wpływa na jakość trawy. Obok azotu Nawóz 

NovaTec zawiera także inne niezbędne składniki pokarmowe jak: fosfor, 

potas i magnez.

Nawóz NovaTec jest innowacyjnym produktem, zawierającym dodatek 

inhibitora nitryfikacji DMPP. Związek ten blokuje czasowo aktywność bakterii 

Nitrosomonas. Efektem jest znaczne ograniczenie wymywania azotu 

oraz wydłużona w czasie dostępność tego składnika.

W związku z dużą odpornością na wymywanie, nawóz ten szczególnie 

polecany jest na stanowiska słabe o lekkiej i przepuszczalnej glebie.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

 rozpuszczalny w obojętnym 

cytrynianie amonu i w wodzie, w tym: 
 4,0% Pięciotlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie 2 5

 1,6% MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie 

 0,02% B bor, 0,06 Fe żelazo, 0,01% Zn cynk 

ZALECENIA 

Nawóz NovaTec® N-Max przeznaczony jest do nawożenia podstawowego 

oraz pogłównego. Jest to nawóz o wydłużonym działaniu, szczególnie 

zalecany jest do stosowania na słabych stanowiskach charakteryzujących 

się dużą przepuszczalnością oraz na polach intensywnie nawadnianych. 

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)



Azot (N) z czego:
11% azot azotanowy

13% azot amonowy

Pięciotlenek fosforu (P O ) 2 5

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie 2

 Tlenek magnezu (MgO) całkowity, w tym: 

S siarka całkowita, 4,0% S siarka rozpuszczalna w wodzie 

24%

5%

5%

2%

5%

Nawóz mineralny NPK 

NovaTec®

OPIS

N-Max

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601000000001

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

Bezchlorkowy 

SKŁAD

Nawóz NovaTec jest nawozem pełnowartościowym oraz bezchlorkowym, 

o wydłużonym działaniu. Nawóz ten rekomendowany jest do stosowania 

w warzywnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie oraz w pielęgnacji zieleni 

miejskiej. Nawóz COMPO NovaTec zawiera w sobie dużo azotu w formie 

amonowej, pozytywnie to wpływa na jakość trawy. Obok azotu Nawóz 

NovaTec zawiera także inne niezbędne składniki pokarmowe jak: fosfor, 

potas i magnez.

Nawóz NovaTec jest innowacyjnym produktem, zawierającym dodatek 

inhibitora nitryfikacji DMPP. Związek ten blokuje czasowo aktywność bakterii 

Nitrosomonas. Efektem jest znaczne ograniczenie wymywania azotu 

oraz wydłużona w czasie dostępność tego składnika.

W związku z dużą odpornością na wymywanie, nawóz ten szczególnie 

polecany jest na stanowiska słabe o lekkiej i przepuszczalnej glebie.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

 rozpuszczalny w obojętnym 

cytrynianie amonu i w wodzie, w tym: 
 4,0% Pięciotlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie 2 5

 1,6% MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie 

 0,02% B bor, 0,06 Fe żelazo, 0,01% Zn cynk 

ZALECENIA 

Nawóz NovaTec® N-Max przeznaczony jest do nawożenia podstawowego 

oraz pogłównego. Jest to nawóz o wydłużonym działaniu, szczególnie 

zalecany jest do stosowania na słabych stanowiskach charakteryzujących 

się dużą przepuszczalnością oraz na polach intensywnie nawadnianych. 

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

Azot (N) z czego:
  1,7% N (A) Azot amonowy

 17% N (U) Azot mocznika

Mocznik metylenowy (Nrf)

Tlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie2 5

 Całkowity tlenek magnezu (MgO)

25%

6,3%

5%

2,1%

NPK 25 - 5 - 9 + 2 MgO + 0,3 Fe

Certo

OPIS

Basic 2 M 

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601010000003

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

SKŁAD

Nawóz do trawników o długotrwałym działaniu. Odpowiedni do wszystkich 

rodzajów trawnika. Szybko działający. Doskonały nawóz na wiosnę o naj-

wyższej zawartości azotu – 25% N.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie29%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozimy suchy skoszony trawnik. Po nawiezieniu obficie podlać. czas 

działania: 6-8 tygodni.

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

(S) Siarka całkowita 3%

(Fe) Żelazo3%

Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu25%



Azot całkowity (N)

N (A) Azot amonowy

Mocznik metylenowy (Nrf)

 Całkowity tlenek magnezu (MgO)

9%

6%

3%

2,4%

9 - 0 - 5 + 10 Fe

Certo

OPIS

Ferro

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601010000007

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

SKŁAD

Nawóz do trawników pokrytych mchem. Podwójne działanie: żelazo 

niszczy mech i azot wspomaga rozwój trawy, aby jak najszybciej zarosła 

puste przestrzenie. Ładne wybarwienie trawnika. 

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie25%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozimy suchy skoszony trawnik. Po nawiezieniu obficie podlać. czas 

działania: 6-8 tygodni

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

(S) Siarka całkowita 13,8%

(Fe) Żelazo10%

Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu30%

30% udział długotrwały (N)



Azot całkowity (N)

N (A) Azot amonowy

Mocznik metylenowy (Nrf)

 Całkowity tlenek magnezu (MgO)

23%

0,9%

11,5%

2%

23 - 5 - 16 + 2 MgO+ 0,3 Fe + minerały

Certo

OPIS

Master 3 M 

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601010000004

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

SKŁAD

Nawóz do trawników o najdłuższym działaniu. Sprosta najwyższym 

wymaganiom. Zdrowy trawnik dzięki wysokiemu udziałowi potasu 

(wzmacnia roślinę). Idealny do mocno obciążonych trawników.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie216%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozimy suchy skoszony trawnik. Po nawiezieniu obficie podlać. czas 

działania: 10-12 tygodni.

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

(S) Siarka całkowita 5,5%

(Fe) Żelazo0,3%

Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu50%

50% udział długotrwały (N)

N (U) Azot mocznika10,6%

Tlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie2 55%



Azot całkowity (N)

N (A) Azot amonowy

Mocznik metylenowy (Nrf)

 Całkowity tlenek magnezu (MgO)

13%

7,8%

2%

4%

13 - 4 - 8 + 3 MgO

Certo

OPIS

Quick

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601010000002

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

SKŁAD

Nawóz szybko działający. Idealny do użycia wiosną. Idealny przed 

turniejami lub intensywnym użytkowaniem. Nawóz szybko uzupełnia 

niedobory składników w glebie.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie28%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozimy suchy skoszony trawnik. Po nawiezieniu obficie podlać. 

Czas działania: 4 tygodnie.

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

(S) Siarka całkowita 13%

(Fe) Żelazo0,5%

Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu15%

15% udział długotrwały (N)

N (U) Azot mocznika3,2%

Tlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie 2 54%



Azot całkowity (N)

N (A) Azot amonowy

Mocznik metylenowy (Nrf)

 Całkowity tlenek magnezu (MgO)

12%

6%

6%

4,4%

12 - 12 - 10 + 4.4 MgO

Certo

OPIS

Starter

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601010000001

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

SKŁAD

Nawóz startowy do trawników z rolki. Nawóz do nowo zakładanych 

trawników. Wspomaga tworzenie się korzeni. Równomierny wzrost

dzięki zwartości azotu o spowolnionym uwalnianiu.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie210%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozimy suchy skoszony trawnik. Po nawiezieniu obficie podlać. 

Czas działania: 10-12 tygodni.

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

(S) Siarka całkowita 9%

(Fe) Żelazo0,3%

Udział azotu o spowolnionym uwalnianiu50%

50% udział długotrwały (N)

Tlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie 2 512%



Azot całkowity (N)

N (A) Azot amonowy

 Całkowity tlenek magnezu (MgO)

5,5%

5,5%

5,9%

5 - 1 - 15 + 5.2 MgO + 2 Fe

Certo

OPIS

Ultimo

NASIONA 
I NAWOZY

KOD PRODUKTU:

0601010000006

DRAGO SP. Z O.O. SP. K.

WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370

80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24

EMAIL: INFO@DRAGO.PL

SKŁAD

Nawóz stosowany latem wspomaga odporność na suszę. Nawóz 

stosowany jesienią zwiększa odporność i zapewnia optymalne zimowanie

darni. Zwiększa odporność na choroby.

Zapraszamy do zakupów na naszej stronie drago.one. Dostęp do niej możecie Państwo 

otrzymać poprzez rejestrację na stronie www.drago.one/zarejestruj-sie  lub poprzez 

bezpośredni kontakt z biurem sprzedaży info@drago.pl

Tlenek potasu (K O) rozpuszczalny w wodzie215%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozimy suchy skoszony trawnik. Po nawiezieniu obficie podlać. 

Czas działania: 4-8 tygodni.

OPAKOWANIE

Worki po 25 kg

36 worków = europaleta (900 kg)

(S) Siarka całkowita 15%

(Fe) Żelazo0,4%

Brązowe wapno glonowe  1%

Tlenek fosforu (P O ) rozpuszczalny w wodzie 2 51%



CHĘTNIE DZIELIMY SIĘ NASZĄ WIEDZĄ  
I DOŚWIADCZENIEM. WIĘCEJ INFORMACJI 
NA DRAGO.PL

NASIONA 
I NAWOZY

ROBOTY 
KOSZĄCE

SYSTEMY 
NASADZANIA 
DRZEW

ZŁĄCZKI

STABILIZACJA  
GRUNTU

HYDROIZOLACJA

OŚWIETLENIENAWADNIANIE

Więcej produktów 
znajdziesz  
na platformie 
sprzedaży 
internetowej
DRAGO.ONE





DRAGO SP. Z O.O. SP. K.
WWW.DRAGO.PL

UL. KARTUSKA 370
80-125 GDAŃSK

TEL.: +48 58 303 96 24
EMAIL: INFO@DRAGO.PL

Jeśli jesteś architektem krajobrazu, ogrodnikiem, instalatorem syste-
mów ogrodowych lub właścicielem unikalnej przestrzeni zewnętrznej  
i chcesz dowiedzieć się więcej na temat kreatywnych rozwiązań oświe-
tleniowych, nie wahaj się skontaktować z naszym Product Managerem.


