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Agrosimex zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.
Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oraz informacje dotyczące produktu. Produkt biobójczy należy uży-
wać  z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz ulotkę informacyjną.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
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KAPSUŁKI FUNGICAPS™
KAPSUŁKI INSECTICAPS™
Skład: 100% oleje roślinne, kapsułka z żelatyny i gliceryny.
Charakterystyka:
Kapsułki Fungicaps™/Insecticaps™ to naturalny produkt zawierający skoncen-
trowane wyciągi roślinne. Substancje te zawarte są w kapsułce rozpuszczalnej 
pod wpływem wody oraz wilgotności w glebie. Jest to preparat  wspomagający 
w uprawie roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywnych w uprawie polowej 
i w pomieszczeniach zamkniętych. Kapsułki Fungicaps™/Insecticaps™ mogą być 
stosowane doglebowo oraz dolistnie.

Działanie:
Kapsułki Fungicaps™/Insecticaps™ pozostają w glebie przez kilka tygodni, wspo-
magając ochronę roślin przed chorobami. Kapsułki można aplikować co około 4 ty-
godnie, w zależności od warunków pogodowych i występowania chorób.  Preparat 
można stosować zarówno do zabiegów zapobiegawczych, jak i interwencyjnych.

Opis stosowania:
Kapsułki Fungicaps™/Insecticaps™ mogą być stosowane w ogrodach, na bal-
konach i tarasach oraz w pomieszczeniach zamkniętych w celu wspomagania 
ochrony roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych. Preparat można stosować 
łącznie z chemicznymi środkami ochrony roślin i z nawozami w celu zwiększenia 
skuteczności zabiegu poprzez lepsze rozprowadzenie cieczy roboczej. Kapsułki 
można stosować przez cały rok.

Dawkowanie:
W gruncie: wykonać mały otwór w glebie o głębokości około 10 cm, w pobliżu 
korzeni rośliny, a następnie włożyć kapsułkę. Zalać otwór wodą i zakryć ziemią. 
Ilość podanych kapsułek należy dopasować do wielkości roślin według wskazań 
w poniższej tabeli.

Wysokość rośliny Liczba kapsułek

50 cm 1

100 cm 2

150 cm 3

200 cm 4

250 cm 5

300 cm 7

350 cm 9

W donicach: wykonać mały otwór w glebie o głębokości około 5 cm, w pobliżu 
korzeni rośliny, a następnie włożyć kapsułkę. Zalać otwór wodą i zakryć ziemią. 
Używać 1 kapsułkę na około 5 litrów ziemi.
Dolistnie: rozpuścić 4 kapsułki w 1 L cieczy roboczej.

Naturalne 

składniki

Nowość
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Rosahumus przeznaczony jest do doglebowego nawożenia roślin ozdobnych, 
warzyw, sadów i upraw polowych.
Jest to całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz organiczno-mineralny zawiera-
jący kwasy humusowe, potas i żelazo przeznaczony do nawożenia doglebowego 
i poprawy jakości gleb. Zastosowanie Rosahumusu ułatwia roślinom pobieranie 
składników pokarmowych z gleby i skutkuje głębszym ukorzenieniem, bujnym 
wzrostem, a także zwiększeniem odporności na suszę.

Skład chemiczny:
56% substancja organiczna
W tym: 85% kwasy humusowe
12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
0,6% żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie

Działanie kwasów humusowych
Kwasy humusowe są produktem rozkładu resztek organicznych. Mogą pocho-
dzić np.  z obornika czy kompostu. Natomiast kwasy humusowe w Rosahumusie 
pochodzą  z leonardytów  – złoży wydobywanych w kopalniach odkrywkowych. 
Leonardyty to produkt milionów lat rozkładu resztek roślinnych obumarłych bez 
dostępu powietrza. Leonardyty słyną ze swoich właściwości kondycjonujących 
glebę. Aktywność kwasów humusowych z leonardytów jest 5 krotnie wyższa 
od kwasów humusowych pochodzących z innych źródeł (obornik, kompost). Wy-

nika to z faktu, że substancja orga-
niczna jest już całkowicie rozłożona. 
Natomiast substancja organiczna 
w kompoście czy oborniku jest 
szybko mineralizowana bez tworze-
nia żyznego humusu. Zawartość 
kwasów humusowych w 1 kg Rosa-
humusu odpowiada ilości kwasów 
humusowych w około 30 tonach 
obornika.

Zastosowania i dawkowanie
Warzywa – Nawóz należy stoso-
wać przed siewem lub sadzeniem 
rozsady w formie oprysku dogle-
bowego w dawce 3 kg/ha w 300 – 
500 l wody.
Na glebach piaszczystych, o słabym 
nawożeniu organicznym lub nawo-
żeniu warzyw o dużych potrzebach 
pokarmowych nawóz należy sto-
sować w dawce 3-6 kg/ha w 300-
500 l wody. Po oprysku nawóz naj-
lepiej wymieszać z glebą.
Uprawy polowe – nawóz należy 
stosować przed siewem nasion, 
sadzeniem ziemniaków w formie 
oprysku doglebowego w dawce 
3-6 kg/ha w 300-500 l wody. Na-
wóz najlepiej wymieszać z glebą.
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Uprawy sadownicze:
• przed założeniem sadu, plantacji krzewów jagodowych nawóz stosować 

w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnię plantacji w dawce 3-6 
kg/ha w 300-500 l wody. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. 
Wyższą dawkę nawozu stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę;

• w sadach, na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w for-
mie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na 
wilgotną glebę w rzędy drzew, krzewów jagodowych w dawce 3-6 kg/ha 
w 300-500 l wody.

Rośliny ozdobne:
• sadzenie krzewów i drzew iglastych – pierwszy raz należy zastosować na-

wóz przed sadzeniem, następnie należy podlać rośliny za 3-4 tygodnie oraz 
w październiku nawozem w dawce 10 g/l wody zużywając 300-600 ml roz-
tworu nawozowego na roślinę;

• rosnące krzewy i drzewa należy podlewać pierwszy raz bardzo wczesną 
wiosną po ruszeniu wegetacji, drugi raz w maju, czerwcu oraz w paździer-
niku nawozem w dawce 10 g/l wody zużywając 300-600 ml roztworu na-
wozowego na roślinę;

• rośliny balkonowe – pelargonia, surfinia, itp. – pierwszy raz nawóz należy 
zastosować bezpośrednio po posadzeniu roślin, następnie należy podlewać 
rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie nawozem w dawce 1 g/l wody zużywając 200-
500 ml roztworu nawozowego na roślinę;

• rośliny rabatowe – kanna, itp. – pierwszy raz nawóz należy zastosować przed 
sadzeniem roślin, następnie należy podlewać rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie 
nawozem w dawce 1 g/l wody zużywając na 1 roślinę 100-300 ml roztworu 
nawozowego w zależności od wielkości roślin.

Kompost
Przyspieszenie humifikacji resztek roślinnych na kompostowniku – polać kompo-
stowany materiał nawozem w dawce 20 g nawozu /2 l wody/ 100-200 l kompostu. 
Zabieg powtórzyć po każdym dołożeniu na kompostownik większej partii roślin.

Przygotowanie cieczy roboczej
Nawóz poprawiający żyzność gleb Rosahumus może być stosowany w na dwa 
sposoby. Rekomendujemy formę oprysku doglebowego. Alternatywnym sposo-
bem może być podlanie roślin konewką z rozpuszczonym nawozem.
Aby rozpuścić Rosahumus w wodzie, należy wlać do naczynia (np. wiadra) wodę, 
a następnie wsypać do niej pożądaną ilość nawozu. Rosahumus rozpuści się sa-
moczynnie w krótkim czasie bez konieczności mieszania. UWAGA: nie należy za-
lewać Rosahumusu wodą. Tak przygotowany koncentrat rozpuszczamy następnie 
w docelowej ilości wody. Opryskujemy lub polewamy nawożoną glebę.

1. Wlej do 
naczynia wodę.

2. Wsyp 
przygotowaną ilość
Rosahumusu do
wody.

3. Poczekaj aż
nawóz samoczynnie
rozpuści się w
wodzie. Nie mieszaj.

4. Wlej gotowy roztwór do
opryskiwacza lub konewki.
Następnie wlej docelową
ilość wody.

5. Opryskaj lub
podlej nawozem
glebę.

Produkt 

wyróżniony 

na targach 

AGROTECH 2011 

w Kielcach
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• Rosahumus do roślin zielonych
• Rosahumus do storczyków
• Rosahumus do warzyw
• Rosahumus do roślin kwitnących

ROSAHUMUS PŁYNNY to organiczny kondycjoner gleby, do aplikowania 
doglebowego
SKŁAD CHEMICZNY:
Liqhumus 18 - Kwasy humusowe-  18%, Tlenek potasu (K2O) – 2,5%, Żelazo (Fe) 
– 0,2%
Nawóz w 100% rozpuszczalny w wodzie
KORZYŚCI STOSOWANIA:

• Poprawia strukturę gleby i jej pojemność wodną.
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i wzrost roślin.
• Zwiększa ilość i stymuluje aktywność korzystnych mikroorganizmów 

glebowych.  
• Ogranicza wymywanie składników odżywczych, zwłaszcza azotu.  
• Zwiększa zdolność kiełkowania nasion i wschody roślin
• Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne (zimno, 

gorąco) i glebowe (susza, nadmierne zasolenie gleby, nadmiar wody)

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA:
• Rosahumus do roślin zielonych -   

sporządzić roztwór 2 ml/ 1 L wody,  
podlewać 2 – 5 razy w sezonie w zależności od wielkości   
i  kondycji roślin

• Rosahumus do storczyków 
sporządzić roztwór 1 ml/ 1 L wody,  
podlewać 2 – 5 razy w sezonie w zależności od wielkości   
i  kondycji roślin

• Rosahumus do warzyw
DOGLEBOWO -  sporządzić roztwór 2 - 4 ml/ 1 L wody,  

podlewać 2 – 5 razy w sezonie w zależności 
od wielkości i kondycji roślin

DOLISTNIE -  sporządzić roztwór 1  ml/ 1 L wody, 
Rośliny opryskiwać 1 – 3 razy w początkowym 
okresie wzrostu i sytuacjach stresowych.

• Rosahumus do roślin kwitnących 
sporządzić roztwór 2 ml/ 1 L wody,  
podlewać 2 – 5 razy w sezonie w zależności od wielkości   
i  kondycji roślin

Ekologiczny

Kwasy 

humusowe z  

leonardytów
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ROSAHUMUS DUO (aplikator 20 ml)

• Rosahumus do storczyków
• Rosahumus do roślin zielonych
• Rosahumus do roślin kwitnących

Rosahumus  Duo to gotowy do użycia aplikator
2 w 1: kwasy humusowe z leonardytów i nawóz mineralny 
Skład: wodny roztwór NPK, wodny roztwór Rosahumusu, stabilizator, barwnik.

Jak działają kwasy humusowe z leonardytów?
Leonardyty to minerały bogate w kwasy humusowe – główny składnik próch-
nicy glebowej. Nawożenie roślin kwasami humusowymi z leonardytów pozwala 
na szybkie wzbogacenie gleby w składniki organiczne, co pozwala na poprawę 
struktury gleby, lepsze zatrzymywanie i wykorzystanie przez rośliny cennych mi-
nerałów i wody. W rezultacie rośliny szybciej rosną i rozwijają się oraz są zdrowsze.  

Jak działa Odżywka ROSAHUMUS Duo ?
Innowacyjny preparat Odżywka ROSAHUMUS Duo przeznaczony do wzmacnia-
nia i regeneracji wszystkich gatunków kwiatów. Dzięki specjalnej formule łączącej 
kwasy humusowe z leonardytów i nawozy mineralne z mikroelementami, znacząco 
poprawia kondycję roślin, poprawia strukturę gleby, wzmacnia system korzeniowy 
i pobudza do kwitnienia, wzrostu. Regularne stosowanie Odżywki ROSAHUMUS 
zapewnia pełne wigoru, sprężyste i soczyście zielone liście oraz długotrwałe kwit-
nienie. Preparat jest w postaci gotowych do użycia aplikatorów bez konieczności 
dawkowania, co zapewnia łatwe i komfortowe stosowanie.

ZALECENIA DAWKI I TERMINY STOSOWANIA:
Odżywkę ROSAHUMUS można stosować przez cały sezon, co 1-2 miesiące. Na 
każdą roślinę należy stosować jeden aplikator. 
1 Odetnij końcówkę aplikatora w zaznaczonym miejscu. 
2 Włóż końcówkę aplikatora w podłoże tak, aby roztwór swobodnie wypływał. 
Roztwór wypływa z aplikatora przez około 48h. 
3 Po opróżnieniu aplikator można usunąć z podłoża.
Roztwór, który przedostał się do podłoża przy odpowiednim podlewaniu działa 
około 4 tygodni.
3 aplikatory = 90 dni nawożenia

Kwasy 

humusowe z  

leonardytów

Nowość
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• Rosahumus do stroczyków
• Rosahumus do roślin kwitnących
• Rosahumus do kwiatów zielonych 
• Rosahumus do owoców i warzyw
• Rosahumus power 

SKŁAD CHEMICZNY:
-wodny roztwór NPK, wodny roztwór Rosahumusu, stabilizator
Rosahumus power: wodny roztwór NPK, wodny roztwór Rosahumusu, stabilizator, 
wodny roztwór nawozu Mikrostar Complex
Rola mikroelementów:
Bor - stymuluje kwitnienie i owocowanie
Miedź - wzmacnia ściany komórkowe
Mangan - intensyfikuje fotosyntezę
Molibden - zwiększa produkcję witamin
Kobalt – zwiększa wykorzystanie azotu
Żelazo – zapobiega żółknięciu liści
Cynk - poprawia syntezę białek i witamin
UWAGA: Niedobory mikroelementów w roślinie prowadzą do osłabienia jej od-
porności, a następnie do spowolnienia wzrostu i pogorszenia plonów!

Jak działają kwasy humusowe z leonardytów?
Leonardyty to minerały bogate w kwasy humusowe – główny składnik próch-
nicy glebowej. Nawożenie roślin kwasami humusowymi z leonardytów pozwala 
na szybkie wzbogacenie gleby w składniki organiczne, co pozwala na poprawę 
struktury gleby, lepsze zatrzymywanie i wykorzystanie przez rośliny cennych mi-
nerałów i wody. W rezultacie rośliny szybciej rosną i rozwijają się oraz są zdrowsze.  

Jak działa Odżywka ROSAHUMUS Spray ?
Innowacyjny preparat ROSAHUMUS Spray przeznaczony do wzmacniania i re-
generacji wszystkich gatunków orchidei / kwiatów / warzyw i owoców. Dzięki 
specjalnej formule zawierającej kwasy humusowe z leonardytów, znacząco po-
prawia kondycję roślin, poprawia strukturę gleby, wzmacnia system korzeniowy 
i pobudza rośliny. Dawka mikroelementów (bor, miedź, kobalt, żelazo, mangan, 
molibden, cynk) jest niezbędna dla prawidłowego, intensywnego wzrostu i roz-
woju roślin. Regularne stosowanie odżywki ROSAHUMUS zapewnia pełne wigoru, 
sprężyste i soczyście zielone liście oraz długotrwałe kwitnienie. Preparat jest 
w postaci gotowej do użycia bez konieczności dawkowania, co zapewnia łatwe 
i komfortowe stosowanie.

ZALECENIA DAWKI I TERMINY STOSOWANIA:
Preparat ROSAHUMUS można stosować przez cały sezon, co 2-3 tygodnie. 
Przechowywać w temperaturze nie mniejszej niż 6°C i nie większej niż 35°C w miej-
scu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Chronić przed słońcem. Okres przydatności 
do użycia: 5 lat. Data produkcji na opakowaniu jednostkowym.

Kwasy 

humusowe z  

leonardytów

Nowość
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EMICROSTAR PZ (150 g)

Microstar PZ to profesjonalny nawóz w postaci mikrogranulatu przeznaczony 
do startowego nawożenia warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz krzewów 
ozdobnych. Odpowiednio dobrane proporcje składników pokarmowych – wysoka 
zawartość fosforu oraz azotu, siarki i cynku – zapewniają silny rozwój systemu 
korzeniowego oraz bujny wzrost i obfite kwitnienie i owocowanie nawożonych ro-
ślin. Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych dzięki czemu 
jest dla nawożonych roślin dostępny praktycznie w 100% niezależnie od odczynu 
gleby. Wszystkie składniki pokarmowe zawarte w nawozie są całkowicie i szybko 
rozpuszczalne w wodzie co zapewnia maksymalną skuteczność nawozu.

Zastosowanie:
Warzywa (cebula, marchew, pietruszka, ogórek, buraki czerwone):
Nawóz stosować wraz z siewem nasion w rządek siewny nasion w dawce 3-4 g/m2. 
Najlepiej najpierw wysiać nasiona warzyw a następnie na nasiona nawóz.

Warzywa sadzone z rozsady – pomidor, kapusta, kalafior, brokuł, por:
Nawóz stosować przed sadzeniem rozsady w dołek w, który będzie sadzona rozsada 
w dawce 3-4 g/m2.

Drzewa i krzewy owocowe i ozdobne:
- przed sadzeniem – nawóz stosować w dołek w który będą sadzone rośliny w dawce 
15-40 g nawozu/sadzonkę. Wyższe dawki nawozu stosować w przypadku sadze-
nia roślin o wysokości powyżej 1m.
Kolejne lata uprawy:
Nawóz najlepiej zastosować bardzo wczesną wiosną w dawce 5-30 g/roślinę.

W uprawie roślin kwitnących – róże, hortensje, azalie, rododendrony, magnolie, 
forsycje, lawenda itp. oraz w uprawie drzew i krzewów owocowych (borówka, 
żurawina, malina, truskawka, czereśnia, winorośl, jabłoń, grusza, czereśnia, wi-
śnia, śliwa, morela, brzoskwinia) nawóz należy zastosować drugi raz na początku 
wytwarzania pąków kwiatowych w dawce 5-30 g/roślinę. Nawóz rozsiać równo-
miernie w promieniu wyznaczonym przez koronę rośliny.
W uprawie roślin wymagających kwaśnego podłoża (azalie, hortensje, ro-
dodendrony oraz borówka i żurawina wykonać dodatkowe nawożenie w pełni 
kwitnienia w dawce 5-20 g/roślinę.
Fosfor jest mało ruchliwy w glebie – może być pobierany tylko w bezpośrednim 
sąsiedztwie systemu korzeniowego. Dlatego warto poddać go bezpośrednio 
pod korzeń rośliny.

ZEBA SP (100  g, 1 kg)

Superabsorbent na bazie skrobi.
Zawartość substancji czynnej: Skrobia zmodyfikowana podstawionymi łancu-
chami bocznymi kopolimerów propenamidu i kwasu akrylowego w formie soli po-
tasowych – 88%

Całkowicie biodegradowalny superabsorbent w formie mikrogranul oparty na bazie 
polimeru skrobi, przeznaczony do stosowania w uprawach rolnych, ogrodniczych i le-
śnictwie. ZEBA pochłania wodę z gleby w okresie jej dużego nawilgocenia i oddaje w 
czasie okresowych niedoborów wody w glebie. Mikrogranule preparatu szybko wchła-
niają nadmiar wody tworząc miękki hydrożel, z którego rośliny mogą ją pobierać w 
okresach niedoboru wody. ZEBA zapewnia dostępność wody wraz z rozpuszczonymi 
w niej składnikami pokarmowymi w strefie kiełkujących nasion oraz korzeni roślin.
ZEBA poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie, co jest szczególnie ważne dla 
rozwoju korzeni kiełkujących roślin i młodych sadzonek.
Zastosowanie:
Roślinny ozdobne.

Średnica bryły korzeniowej Dawka ZEBA

do 30 cm 10,75 – 32,25 g (22,75 – 68,25 ml)

31-46 cm 39-117 g (83-249 ml)

47-61 cm 84,8 – 254,4 g (179,3 – 537,8 ml)

Nawóz 

startowy

Naturalne 

składniki
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Nawóz do pelargonii, surfinii, begonii, fuksji, sundewilii, hortensji, azalii, róż i innych 
roślin ozdobnych kwitnących jest nawozem zawierającym wszystkie makro i mi-
kroelementy gwarantujące silny rozwój pąków kwiatowych i intensywną barwę 
kwiatów. Regularne stosowanie nawozu zapewnia obfite i długie kwitnienie.

Zastosowanie:
Nawóz należy stosować w dawce 1-1,5 g/1 l wody co 3-7 dni (pelargonie, surfinie, 
begonie, fuksje, róże) od wytworzenia pierwszych pąków kwiatowych do końca 
kwitnienia. Nawóz ten polecamy także do nawożenia roślin ozdobnych kwitnących 
w domu (lilie, storczyki, azalie itp.) w dawce 1 g/l wody co 7-14 dni. Pierwszy raz 
nawozimy po wytworzeniu pędów kwiatowych.
Płaska miarka nawozu wystarcza na 5 l wody. 
Opakowanie nawozu wystarcza na 200-300 l wody. 

Kalendarz nawożenia roślin ozdobnych kwitnących nawozami z serii „Twój ogród”:

Nawóz do kwiatów zielonych (300 g)

Nawóz do kwiatów zielonych jest nawozem o zrównoważonym składzie, zawie-
rającym wszystkie makro i mikroelementy gwarantujące silny rozwój systemu 
korzeniowego, bujny wzrost i zdrowy wygląd roślin o ozdobnych liściach. Re-
gularne stosowanie nawozu zapewnia intensywną zieleń  liści oraz silne przy-
rosty nowych pędów.

Zastosowanie:
Nawóz należy stosować w dawce 1 g/1 l wody co 7-10 dni, od marca do końca 
września. Nawóz ten polecamy także do nawożenia roślin ozdobnych kwitnących 
w okresie wzrostu wegetatywnego przed wytworzeniem pąków kwiatowych.
Płaska miarka nawozu wystarcza na 5 l wody. 
Opakowanie nawozu wystarcza na 300 l wody.

Kalendarz nawożenia kwiatów o ozdobnych liściach nawozami z serii „Twój ogród”:
 

Nawóz do kwiatów na balkonie (3- pak)

Zestaw 3 nawozów w jednym opakowaniu. Zawiera Rosahumus – ekologiczny 
nawóz poprawiający żyzność gleb (200 g), Nawóz do pelargonii i surfinii (300 g) 
i Nawóz do kwiatów zielonych (300 g).
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Nawóz do róż, to profesjonalna kompozycja makro i mikroskładników pokarmowych 
dostosowana do potrzeb pokarmowych róż. Odpowiednio dobrane proporcje 
składników pokarmowych zapewniają silny wzrost roślin, dużą ilość pąków 
kwiatowych oraz długie i obfite kwitnienie, aż do pierwszych przymrozków. 
Wysoka zawartość potasu wpływa pozytywnie na intensywną barwę kwiatów. 

Zastosowanie:
Nawóz należy stosować wczesną wiosną, po ruszeniu wegetacji w dawce 20-30 g/m2. 
Następnie róże nawozimy 2-3 razy w odstępach 3-4 tygodni w dawce 10-15 g/m2. 
Zaciśnięta garść to 40-60 g nawozu.
Jeden kilogram wystarcza na około 100 m2. 
Kalendarz nawożenia róż nawozami z serii „Twój ogród”: 

Polecamy także:
W celu zapewnienia dobrego rozwoju systemu korzeniowego, silnego wzrostu roślin 
i zwiększenia odporności na suszę polecamy zastosować wczesną wiosną nawóz: 
„Twój ogród - Rosahumus - nawóz poprawiający żyzność gleb”. Nawóz ten 
stosujemy w formie oprysku doglebowego (można tez podlać konewką) w dawce 
3-6g/10 m2  w 0,3-0,5 l wody.
 

Nawóz do truskawek i malin (1 kg)

Nawóz do malin i truskawek jest nawozem o składzie idealnie dopasowanym 
do wymagań pokarmowych truskawek i malin. Zawiera wszystkie makro 
i mikroelementy gwarantując silny rozwój systemu korzeniowego, bujny wzrost 
roślin, obfite kwitnienie i owocowanie malin i truskawek.

Zastosowanie:
Truskawka: Nawóz należy stosować posypowo wczesną wiosną, po ruszeniu 
wegetacji w dawce  200-300 g /10 m2  plantacji. 
Malina letnia: Nawóz należy stosować w rzędy krzewów wczesną wiosną, po 
ruszeniu wegetacji w dawce 200-300 g /10 m2 plantacji. 
Malina jesienna: Nawóz należy stosować w rzędy krzewów wczesną wiosną, po 
ruszeniu wegetacji w dawce 200-300 g/10 m2 plantacji. Nawożenie powtórzyć za 
4 tygodnie. Zamknięta garść zawiera 40-60 g nawozu.
Jeden kilogram wystarcza na około 50 m2.
Kalendarz nawożenia malin i truskawek nawozami z serii „Twój ogród”:

Polecamy także:
W celu zapewnienia dobrego rozwoju systemu korzeniowego, silnego wzrostu 
roślin i zwiększenia odporności na suszę polecamy zastosować wczesną wiosną 
nawóz „Twój ogród - ROSAHUMUS - nawóz poprawiający żyzność gleb”. Nawóz ten 
stosujemy w formie oprysku doglebowego (można tez podlać konewką) w dawce 
3-6 g/10 m2 plantacji w 0,3-0,5 L wody.
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Profesjonalny kompleksowy nawóz przeznaczony do wiosennego nawożenia 
każdego rodzaju trawnika. Dostarcza roślinom wszystkich potrzebnych składników 
pokarmowych stymulujących krzewienie i ukorzenianie się roślin, zapewniając 
regenerację trawnika po zimie i jego równomierny wzrost. Każda granula zawiera 
zestaw wszystkich potrzebnych makro i mikroelementów zapewniając równomierne 
odżywienie wszystkich roślin. Pozwala to uniknąć miejscowego nadmiaru lub braku 
jakiegoś składnika dając efekt wyrównanej wzrostem i barwą darni.

Zastosowanie:
1 kg nawozu wystarczy na ok. 40 m2 trawnika tzn. stosujemy ok. 20-25 g/m2 (zamknięta 
garść zawiera od 40-60 g nawozu). Jeden kilogram wystarcza na około 40 m2.

Kalendarz nawożenia:
Pierwszy raz nawozimy po ruszeniu wegetacji, z reguły w marcu. Następnie nawóz 
stosujemy co 2-3 tygodnie, najlepiej  po skoszeniu trawnika, do połowy lipca.

Polecamy także:
Na glebach słabych, zbitych, dawno nie zasilanych materią organiczną, proponujemy 
wczesną wiosną dodatkowo podlać lub opryskać trawnik nawozem Rosahumus 
zwiększającym zawartość próchnicy w glebie, co zdecydowanie poprawia jej 
żyzność, spulchnia jednocześnie zwiększając zdolność do zatrzymywania wody 
oraz ułatwia roślinom pobieranie składników pokarmowych znajdujących się 
w glebie i dostarczanych z nawozami. Rośliny głębiej się korzenią, zaczynają bujniej 
rosnąć, są zdrowsze i piękniejsze.

Nawóz do trawników ANTYMECH  
(1 kg, 5 kg, 10 kg)

„Twój Ogród - nawóz do trawników Antymech” jest nowoczesnym, mineralnym 
nawozem ogrodniczym przeznaczonym do ochrony trawnika przed występowa-
niem mchu. Dzięki odpowiedniej granulacji jest łatwy w stosowaniu. Doskonale 
dobrany skład pokarmowy tego nawozu z jednej strony powoduje ograniczenie 
występowania w trawnikach mchu, a z drugiej zapewnia zdrowotność oraz piękne, 
soczyste barwy pielęgnowanego trawnika.

Zastosowanie:
„Twój Ogród - nawóz do trawników Antymech” może być stosowany interwencyj-
nie na występujący w trawniku mech, jak również zapobiegawczo. W przypadku 
stosowania interwencyjnego, zaleca się rozsiewać nawóz w miejscach występo-
wania mchu w dawce 150-200 g/m2, a następnie podlać te miejsca odpowiednią 
ilością wody. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć po upływie około 30 dni. 
W przypadku stosowania zapobiegawczego, zaleca się równomierne rozsiewa-
nie nawozu na całej powierzchni trawnika w dawce 60-80 g/m2, co 7-8 tygodni 
w trakcie okresu wegetacji. Zamknięta garść zawiera od 40-60 g nawozu. Jeden 
kilogram wystarcza na około 16 m2.
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Profesjonalny kompleksowy nawóz służący do nawożenia roślin iglastych. 
Dostarcza roślinom wszystkich potrzebnych składników pokarmowych 
stymulujących wzrost i krzewienie roślin jednocześnie wzmacniając odporność 
na choroby. Każda granula zawiera pełny zestaw potrzebnych iglakom makro 
i mikroskładników zapewniając prawidłowy rozwój systemu korzeniowego 
i intensywny wzrost roślin. Nawóz ma odpowiednio dobrane proporcje składników 
pokarmowych do wymagań roślin iglastych. Pozwala to uniknąć nadmiaru lub 
braku jakiegoś składnika dając efekt wyrównanego wzrostu, połysku i pięknego 
wybarwienia igieł.

Zastosowanie:
W zależności od rodzaju i wielkości rośliny: małe do 1 m wys. 30-40g/m2; 
1-2 m wys. 40-50 g/m2 wyższe 60-70 g/m2. Zamknięta garść zawiera 40-60 g 
nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie w odstępach ok. 4-6 tygodni 
od ruszenia wegetacji do końca lipca. Nawóz rozsypać równomiernie w promieniu 
wyznaczonym przez koronę rośliny.
Jeden kilogram wystarcza na około 30 m2.

Nawóz do iglaków przeciw 
brązowieniu igieł (1 kg)

Wszystkie iglaki są bardzo wrażliwe na brak magnezu, jest on podstawowym 
składnikiem chlorofilu. Jego brak powoduje zaburzenia w syntezie chlorofilu i gorszą 
fotosyntezę w następstwie czego rośliny gorzej rosną, tracą zielona barwę igieł 
i żółkną. Przy silnym braku magnezu usychają. „Twój ogród - nawóz do iglaków przeciw 
brązowieniu igieł” zapewnia piękną zieloną barwę igieł, oraz wysoką aktywność 
fotosyntezy w następstwie czego rośliny są silne, zdrowe i pięknie rosną.

Zastosowanie: „Twój ogród - nawóz przeciw brązowieniu igieł” można stosować 
do tuj, świerków, sosny, jodły, jałowca.

Profilaktycznie - wczesną wiosną, szczególnie w okresie wiosennych chłodów 
wykonać 1-2 opryski nawozem w ilości 10-30 g/l wody. Na glebach ubogich 
w magnez nawóz rozsiać na glebę w ilości zależnej od rodzaju i wielkości rośliny: 
małe do 1 m wys. 15-20 g/m2; 1-2 m wysokości 20-25 g/m2, wyższe 30-40 g/m2. 

Interwencyjnie - jeżeli wystąpią pierwsze objawy braku magnezu, blednięcie 
i żółknięcie igieł należy wykonać 1-4 oprysków w ilości 10-30 g/l wody. Rośliny 
należy mocno zwilżyć szczególnie wewnątrz korony. Zabiegi należy powtarzać co 
7-10 dni aż do ustąpienia objawów. 

Pozostałe rośliny ozdobne - w celu zapewnienia zielonej intensywnej barwy 
liści, wykonać 1-2 opryski wczesną wiosną w dawce 10-30 g/l wody, a trawniki 
w dawce 50 g/l. Płaska miarka zawiera 5 g nawozu. Jeden kilogram wystarcza 
na około 50 m2.

Kalendarz nawożenia iglaków nawozem „Twój ogród - nawóz przeciw brązowieniu igieł”:
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Piękny zielony trawnik, soczysta zieleń, bukszpanów, długo kwitnące intensywnymi 
kolorami róże, azalie i hortensje oraz piękne wszystkie pozostałe rośliny w ogródku. 
Aby w przyszłym roku tak było w Państwa ogródku polecamy zastosować 
jesienią nawóz „Twój ogród – Nawóz jesienny do ogrodu”. Odpowiednio dobrane 
proporcje składników pokarmowych, niska zawartość azotu, wysoka zawartość 
fosforu i potasu w formie siarczanowej oraz dodatek magnezu i mikroelementów 
gwarantują dobre przezimowanie nawożonych roślin oraz ich intensywny rozwój 
wiosną następnego roku. Każda granula zawiera zestaw wszystkich makro- 
i mikroskładników potrzebnych do dobrego przezimowania roślin. Pozwala to 
uniknąć nadmiaru lub braku jakiegoś składnika dając efekt równomiernego wzrostu.

Zastosowanie: Nawóz należy stosować jednorazowo jesienią w okresie wrzesień-
październik w następujących dawkach:
Trawniki – 20-25g/ m2.
Iglaki, azalia, hortensja, róża, bukszpan, klon, dereń, berberys, weigela, rododendron, 
irga, ognik, judaszowiec, katalpa, lawenda, itp. – w zależności od rodzaju i wielkości 
rośliny: małe – do 1 m wysokości – 30-40 g/m2; 1-2 m wysokości – 40-50 g/m2.; 
wyższe – 60-70 g/m2. Nawóz rozsypać równomiernie w promieniu wyznaczonym 
przez koronę rośliny.
Drzewa i krzewy owocowe – w zależności od wielkości rośliny stosujemy 
30-50 g/ m2. Nawóz należy rozsypać równomiernie w promieniu wyznaczonym 
przez koronę rośliny.
Zamknięta garść zawiera 40-60 g nawozu. Jeżeli nawóz nie został zastosowany 
jesienią, można zastosować go bardzo wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji.

Siarczan amonu (5 kg)

Zastosowanie:
Siarczan amonu zawiera azot w formie amonowej i łatwo dostępną siarkę, wobec 
czego nadaje się pod rośliny wymagające dobrego zaopatrzenia w te składniki 
pokarmowe. Siarczan amonu wykazuje powolne działanie i jest typowym nawozem 
przedsiewnym. 
Z uwagi na fizjologicznie kwaśną reakcję siarczanu amonu, stosować go należy 
przede wszystkim na glebach słabo kwaśnych zgodnie z zaleceniami nawozowymi, 
siarczan amonu stosować pod uprawy wymagające takich warunków.
Siarczan amonu można stosować jako dodatek wspomagający działanie środków 
chwastobójczych (herbicydów).

Dawkowanie: iglaki, borówki, rododendrony (azalie, różaneczniki) 15 g / m2 przed 
ruszeniem wegetacji i na początku czerwca.

Roślina Dawka Siarczanu 
Amonu wg / m2 Termin stosowania

iglaki, borówki, 
rododendrony (azalie, 

różaneczniki)
30 1/2 przed ruszeniem wegetacji

1/2 na początku czerwca
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DICOTEX 202 SL (100 ml, 200 ml, 500 ml)

Zawartość substancji czynnych: 
• 2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej kwasu (2,4 dichlorofenoksy)

octowego (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g (7,13 %) w 1 litrze środka. 
• MCPA w postaci soli kwasu (4-chloro-2-metylofenoksy)octowego (związek 

z grupy fenoksykwasów) – 70 g (6,98%) w 1 litrze środka.  
• mekoprop-P w postaci soli kwasu (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy 

propionowego (związek z grupy fenoksykwasów ) – 42 g (4,35%) w 1 litrze 
środka.

• dikamba w postaci soli kwasu 2,5 dichloro-6-metoksybenzoesowego 
(związek z grupy fenoksykwasów) - 20 g (2,2%) w 1 litrze środka. 

Dicotex 202 SL to nowy herbicyd do zwalczania jednorocznych i wieloletnich 
chwastów na trawnikach, boiskach sportowych i innych terenach rekreacyjnych.
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie 
zamieranie. Efekty widoczne są po kilku dniach po oprysku, a obumieranie 
następuje po ok. tygodniu.

TAIFUN 360 SL (100 ml, 250 ml, 500 ml)

Substancja aktywna: glifosat

Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz 
innych uciążliwych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych 
i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w roślinach sadowniczych. Działa totalnie 
niszcząc wszystkie rośliny zielone. Przydatny w przygotowaniu stanowiska pod  
uprawy i tereny zieleni.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ZAKRES STOSOWANIA CHWASTY DAWKA

TRAWNIKI Bylica pospolita, jaskier rozłogowy, 
koniczyna biała, mniszek lekarski, rdest 
ptasi, stokrotka polna, szczaw tępolistny, 
tasznik pospolity, babka zwyczajna, 
bodziszek drobny, krwawnik pospolity.

200 ml 
w 10 L wody 
na 200 m2 
powierzchni

BOISKA SPORTOWE

POLA GOLFOWE

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Chwasty Dawka

Zboża chwasty wrażliwe - gwiazdnica pospolita, komosa 
biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, 
stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina 
roczna, jasnota purpurowa, mniszek pospolity, 
perz właściwy, 
chwasty średniowrażliwe - ślaz zaniedbany, 
wierzbownica gruczołowata

100 ml w 3,75 – 7,5 L 
wody /333 m2

Rośliny 
sadownicze

100 ml w 6,66 – 10 L 
wody /333 m2

Chwastobójcze
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Chwasty Dawka

Ziemniak
cebula

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jedno-
stronna, miotła zbożowa, perz właściwy,
samosiewy zbóż.
Chwasty odporne : rośliny dwuliścienne.

100 ml w 26 – 39 L 
wody / 1333 m2

Rośliny 
sadownicze

LEOPARD EXTRA 05 EC (100 ml)

Substancja aktywna: chizalofop-P-etylowy

Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego 
zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej, 
miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich 
wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie 
wegetacji.

Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do 
korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie 
środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych 
liści i jest widoczne już po upływie 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny 
jest po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost 
chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie 
środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego 
skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie wpływają 
na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są 
najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, 
chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

STOMP 330 EC (100 ml, 250 ml)

Substancja aktywna: pendimetalina

Środek chwastobójczy dostępny w formie koncentratu do sporządzenia emulsji 
wodnej. Stosowany jest doglebowo i dolistnie do zwalczania jednorocznych 
chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach ziemniaka, cebuli i kapusty.
Środek najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. 
Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego 
liścia. Dwuliścienne natomiast do fazy dwóch liści właściwych. Najbardziej 
wrażliwymi chwastami są: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota 
różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, 
rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne.

ROŚLINA DAWKA

ZIEMNIAK 35 – 50 ml/ 100 m2

CEBULA Z SIEWU
- bezpośrednio po siewie

- po wschodach

30 – 50 ml/100 m2

30 – 40 ml/100 m2

CEBULA Z DYMKI
- 5 dni po posadzeniu dymki

- po wschodach

40 – 50 ml/100 m2

40 ml/100 m2

KAPUSTA GŁOWIASTA Z ROZSADY 30 – 40 ml/100 m2
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MISTRAL 70 WG (100 g)

Substancja aktywna: metrybuzyna

MISTRAL 70 WG jest środkiem chwastobójczym, w formie granul do sporządzania 
zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania 
chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomi-
dora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

ORKAN 350 SL (100 ml, 250 ml, 500 ml)

Substancja aktywna: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 90 g/l (7,87%)
glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) - 260 g/l (22,75%)

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roz-
tworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych 
i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach drzew ziarn-
kowych i pestkowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opry-
skiwaczy ręcznych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Roślina Chwasty Dawka

Ziemniak – przed 
wschodami roślin 
ziemniaka

Chwasty wrażliwe: chaber bława-
tek, chwastnica jednostronna, gor-
czyca polna, gwiazdnica pospolita, 
fiołek polny, komosa biała, prze-
tacznik perski, rdest powojowaty.
Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica 
drobnokwiatowa.

100 ml w 26,6 – 40 L 
wody / 1333 m2

Ziemniak – w czasie lub 
po wschodach roślin 
ziemniaka.
Pomidor – uprawiany w 
gruncie (przed sadzeniem 
oraz po sadzeniu w fazie 
4-6  liści właściwych)

100 ml w 40 – 60 L 
wody / 2000 m2

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Roślina Chwasty Dawka

jabłoń, grusza, 
wiśnia, 
czereśnia, śliwa, 
brzoskwinia, 
morela

Chwasty wrażliwe w dawce 50 ml/100 m2:
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospo-
lita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik 
pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty wrażliwe w dawce 70-80 ml/100 m2:
bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz 
właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp 
polny,
ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata.

50 – 80 ml w 3 L/ 
100 m2
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Szkodnik Dawka

Rośliny sadow-nicze: 
drzewa owocowe

Pasynek jabłonik, owocówki, kwieciak jabł-
kowiec, misecznik śliwowy i inne owady 
uszkadzające liście i owoce

20 ml 
w 13,5-20 l wody

Rośliny jagodowe Kwieciaki, pryszczarki, kostnik malinowiec, 
krzywiki, przezierniki i inne owady uszka-
dzające liście i owoce

20 ml  
w 17-30 l wody

Rośliny warzywne 
(w gruncie): pomidor

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 20 ml 
w 13,5-40 l wody

BULLDOCK 025 EC (5 ml, 20 ml)

Substancja aktywna: beta-cyflutryna

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do 
zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych, 
sadowniczych, zielarskich oraz w leśnictwie. Na roślinie działa powierzchniowo. 
Zwalcza gąsienice motyli, chrząszcze, mszyce, skoczki, wciornastki, zmieniki 
i inne owady szkodliwe. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) 
zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użyt-
kową. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W  celu ochrony 
pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.

Owadobójcze

KOHINOR 200 SL (2,5 ml, 25 ml)

Substancja aktywna: imidachlopryd

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do 
zwalczania szkodników ssących (mszyce, wciornastki) i gryzących w kapuście 
głowiastej, w pomidorze i ogórku (pod osłonami) i w roślinach ozdobnych 
(pod osłonami). W roślinie działa systemicznie.  Stosować po wystąpieniu szkod-
nika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. W celu ochrony 
pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Szkodnik Dawka

Kapusta głowiasta Mszyca kapuściana 25 ml środka w 100 li-
trach wody (podlewa-
nie rozsady)

Pomidor, ogórek 
(pod osłonami)

Mączlik szklarniowy (formy dorosłe 
i larwy)

7,5 ml środka w 10 l 
wody na 100 m2

Rośliny ozdobne Wełnowiec cytrus owiec, wciornastek za-
chodni, mączlik szklarniowy, larwy wcior-
nastka kwiatowca, larwy wciornastka 
zachodniego, mszyca smugowa, mszyca 
ziemniaczana,

40-125 ml środka 
w 100 litrach wody
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Roślina Szkodnik Dawka

Róża Mszyca, 
Mszyca 
różano-szczeciowa

Zabieg wykonać z odległości nie mniejszej niż 
30 cm, krótkotrwałymi strumieniami trwającymi 
maksymalnie 
2 sekundy. Opryskiwać dokładnie roślinę tak, aby 
była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające 
krople. 
Pokryć równomiernie również dolną stronę liści.

FLORIS FORTE AEROZOL
Substancja aktywna: cypermetryna (0,05%)

Środek  mszycobójczy  w  formie  dyspensera  aerozolowego,  o  działaniu 
kontaktowym  i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc w amatorskiej 
uprawie róż w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek użyty do 
jednorazowego opryskiwania róż skutecznie niszczy kolonie mszycy na roślinach 
do 14 dni po zabiegu. Na roślinie działa powierzchniowo.

MAGUS 200 SC  (100 ml)

Substancja aktywna: fenazachina (związek z grupy chinazolin) - 200 g/l (18,28 %)

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńcza-
nia wodą. Środek o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędzior-
ków w roślinach ozdobnych. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. 
Na roślinie działa powierzchniowo. Środek do stosowania wyłącznie pod osłonami 
typu szklarnia, tj. w szklarniach izolowanych od środowiska i zabezpieczających 
przed niekontrolowanym uwalnianiem się środków ochrony roślin do środowiska.
 

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA CHOROBA DAWKA

ROŚLINY OZDOBNE przędziorek chmielowiec 1,25 l/ha (0,125% = 125 ml

BI 58 NOWY (150 ML, 250 ML)

Substancja aktywna: dimetoat (związek z grupy fosfoorganicznych) - 400 g/l 
(37,38%)

Bi 58 Nowy 400 EC jest środkiem owadobójczym, koncentratem do sporządza-
nia emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do 
zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych - pszenicy 
ozimej i jęczmieniu jarym. W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony 
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA CHOROBA DAWKA

Pszenica ozima, Jęczmień jary Mszyce, skrzypionki 100 ml środka  
w 60 l wody/ 2 000 m2
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Roślina Szkodnik Dawka

Ziemniak stonka ziemniaczana 4 g w 10-20 l wody

Jabłoń, grusza, czereśnia, 
śliwa

mszyce 4 g w 16-28 l wody

Jabłoń, grusza owocówka jabłkóweczka, 4 g w 10-18 l wody

owocnica jabłkowa 4 g w 16-28 l wody

Wiśnia, czereśnia nasionnica trześniówka 4 g w 16-28 l wody

Truskawka opuchlaki 4 g w 7-12 l wody

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Roślina Szkodnik Dawka

Drzewa ziarnkowe przędziorek owocowiec

2% (2 l środka 
w 100 l wody)

Śliwa misecznik śliwowy, pordzewiacz śliwowy

Grusza miodówka gruszowa

Jabłoń mszyca jabłoniowa

Porzeczki wielkopąkowiec porzeczkowy

Leszczyna szpeciele

Świerk przędziorek sosnowiec

Modrzew ochojnik świerkowo-modrzewiowy

Cis pospolity misecznik Cisowiec

MOSPILAN 20 SP (2 g, 4 g)

Substancja aktywna: acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotyno-
idów – 20%.

Mospilan 20 SP to środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wo-
dzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szko-
dników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie 
działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek polecany do zwalczania uciążliwych szkodników roślin ozdobnych.

CONTIGOL 95 EC (250 ml, 1 l)
ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY

Adiuwant do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków ochrony roślin 
w uprawach sadowniczych.
CONTIGOL 95 EC powoduje zwiększenie działania środka owadobójczego lub 
przędziorkobójczego poprzez zwiększenie przyczepności do powierzchni liści, 
zapobiega również zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny; 
ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej zmniejszając znoszenie 
preparatu na sąsiednie uprawy.
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SYLLIT 65 WP (5 g, 10 g, 50 g)

Substancja aktywna: dodyna

Środek o działaniu kontaktowym stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie i wy-
niszczająco. Zwalczane choroby to parch jabłoni i gruszy, drobna plamistość, 
kędzierzawość liści brzoskwini, torbiel śliw. Zastosowanie: jabłoń, grusza, 
wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, śliwa. Środka nie stosować w temperaturze poni-
żej 6°C oraz nie używać do sporządzania cieczy użytkowej bardzo zimnej wody. 
Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.

Nowa rejestracja dla użytkowników nieprofesjonalnych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Choroba Dawka

Jabłoń, 
grusza

Parch Zapobiegawczo: przed kwitnieniem 50 g w 25-33 l 
wody, po kwitnieniu 50 g w 38-50 l wody
Wyniszczająco (po pojawieniu się plam parcha): 50 g 
w 17-22 l wody.
(stosować 7,5-10 l wody na 100 m2 powierzchni sadu)

Wiśnia, 
czereśnia

Drobna plamis-
-tość liści drzew 
pestkowych

50 g w 25-33 l wody
(stosować 7,5-10 l wody na 100 m2 powierzchni sadu)

Brzoskwinia Kędzierzawość 
liści

50 g w 5-6,5 l wody
(stosować 7,5-10 l wody na 100 m2 powierzchni sadu)

Śliwa Torbiel 50 g w 5-6,5 l wody
(okres bezlistny)

Grzybobójcze

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ZAKRES STOSOWANIA DAWKA

ZAPRAWIANIE NASION 50 ml-100 ml rozpuścić w 50 L wody następnie 
nasiona moczyć przez 15 minut

PRODUKCJA SADZONEK 50 ml rozpuścić w 33 L wody; stosować 3 L roz-
tworu na 1 m² powierzchni uprawnej

UPRAWA ROŚLIN DONICZKOWYCH 
I NA KWIATY CIĘTE

50 ml rozpuścić w 33 L wody

SEPTOVITAL 200 (50 ml, 100 ml)

Substancja aktywna:  wyciąg z grejpfruta.

Septovital 200 to stymulator wzrostu w formie koncentratu  uzyskiwany z eks-
traktu z grejpfrutów. Służy do zaprawiania nasion, podlewania oraz opryskiwania 
roślin ozdobnych. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze dzięki 
zawartości takich składników jak cytrynian, limonen, glikozydy oraz witamina C. 
Wzmacnia system obronny roślin. 
Na naszym rynku były już produkty zawierające wyciąg z grejpfruta był nim mię-
dzy innymi Grevit 200 SL.
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Choroba Dawka

Rośliny 
ozdobne 
(pod 
osłonami)

Fytoftoroza, 
zgorzel 
zgnilakowa

Rośliny podlewać bezpośrednio po posadzeniu (profi-
laktycznie) celem zabezpieczenia korzeni i podstawy 
pędu przed infekcją przez patogeny glebowe lub inter-
wencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów 
chorobowych
Zalecane stężenie: 0,15-0,3% (150-300 ml środka w 100 
litrach wody).
Środek w stężeniu 0,3% stosować przy większym nasi-
leniu chorób.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-4 l/m2.

Mączniak 
rzekomy

Środek stosować interwencyjnie po pojawieniu się 
pierwszych objawów chorób. Następne 2-3 zabiegi wy-
konać w odstępach co 7 dni.
Zalecane stężenie: 0,15-0,3% (150-300 ml środka w 100 
litrach wody).
Środek w stężeniu 0,3% stosować w warunkach więk-
szego nasilenia objawów chorobowych na liściach 
i kwiatostanach.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Uprawa Choroba Dawka

Jabłoń Mączniak 
prawdziwy

5 ml w 2-3 l wody

Truskawka 5 ml w 1-1,5 l wody

Pomidor, ogórek (pod osłonami) 5 ml w 10 l wody

Rośliny ozdobne 5 ml w 2 l wody

NIMROD 25 EC (100  ml)

Substancja aktywna: bupirymat

Środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych 
i leśnych przed mączniakami prawdziwymi. Zastosowanie: agrest, porzeczka, ja-
błoń, truskawka, rośliny ozdobne. Zwalczanie: amerykański mączniak agrestu, 
mączniak prawdziwy.

PROPLANT 722 SL (5 ml, 100 ml, 250 ml)

Substancja aktywna: propamokarb

Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi. Do stosowania 
w roślinach ozdobnych.
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Choroba Dawka

Ziemniak
Alternarioza

100 g w 8-16 litrach wody (w przy-
padku silnego zagrożenia chorobą za-
bieg można powtórzyć po 7 dniach)

Zaraza ziemniaka 100 g w 10-20 litrach wody

Pomidor Zaraza ziemniaka 100 g w 31-36 litrach wody

Cebula Mączniak rzekomy 100 g w 28 litrach wody

Ogórek Mączniak rzekomy dyniowatych 100 g w 28-32 litrach wody

ARMETIL M 72 WP (50 g, 100 g)

Substancja aktywna: metalaksyl (8%) i mankozeb (64%)

ARMETIL M 72 WP jest środkiem grzybobójczym w postaci proszku do sporzą-
dzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym i kontaktowym do stosowania 
zapobiegawczego w ochronie ziemniaka i roślin warzywnych przed chorobami  
grzybowymi.
Uwaga: preparatu nie stosować na 2-3 godziny przed spodziewanym deszczem.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Choroba Dawka

TRUSKAWKA szara pleśń 25 ml w 5-7 l wody/100 m2

JABŁOŃ, GRUSZA parch jabłoni, parch gruszy 10-15 ml w 5-7,5 l wody/100 m2

MALINA szara pleśń, zamieranie pędów 25 ml w 10 l wody/100 m2

MYTHOS 300 SC (10 ml, 25 ml)

Substancja aktywna: pirymetanil

Środek grzybobójczy, w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczenia 
wodą  o działaniu kontaktowym. Stosowany jest do zapobiegania i interwencji 
w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem, truskawek przed szarą pleśnią, a ma-
lin przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów. Preparat jest odporny na zmywanie 
przez deszcz.
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PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Choroba Dawka

ROŚLINY OZDOBNE
(W GRUNCIE I POD 
OSŁONAMI)

plamistość liści, rdza, zgorzel zgnil-
nikowa sadzonek

20 g w 10 l wody

ZIEMNIAK zaraza ziemniaka 15-18 g w 2-4 l wody/100 m2

JABŁOŃ, GRUSZA parch jabłoni, parch gruszy 30-45 g w 5-7,5 l 
wody/100m2

AGREST, 
PORZECZKI

opadzina liści porzeczki,  
biała plamistość liści, rdza 
wejmutkowo-porzeczkowa

45 g w 5-9l wody/100 m2

POMIDOR
(W GRUNCIE)

zaraza ziemniaka, alternarioza, sep-
torioza, brunatna plamistość liści

12-18 g w 6-7 l wody/100 m2

KAPUSTNE
(ROZSADY)

mączniak rzekomy, zgorzel siewek 12 g w 4l wody/100 m2

CEBULA mączniak rzekomy 20 g w 6-7 l wody/100 m2

SELER septorioza 20 g w 7 l wody/100 m2

ROŚLINY LEŚNE rdza, osutka sosny 12 g/100 m2

POLYRAM 70 WG (6 g, 25 g, 100 g)

Substancja aktywna: metiram 70%

Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych, rolniczych, warzywniczych, 
ozdobnych oraz leśnych przed chorobami grzybowymi. Można stosować go w for-
mie oprysku lub podlewając rośliny. Obowiązuje okres karencji po zastosowaniu 
preparatu: ziemniak – 14 dni; jabłka, gruszki – 35 dni; pomidor, cebula, seler – 5 dni

ACROBAT MZ 69 WG (50 g, 100 g)

Substancja aktywna: 9% dimetomorof i 60% mankozeb

Środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym i wgłębnym stosowany do zapo-
biegawczego i interwencyjnego zwalczania zarazy ziemniaka i antraknozy ziem-
niaka oraz innych chorób grzybowych roślin warzywnych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Choroba Dawka

ZIEMNIAK zaraza ziemniaka
alternarioza

20 g w 2-4 l 
wody/100 m2

POMIDOR 
(W GRUNCIE) zaraza ziemniaka 25 g w 7-8 l 

wody/100 m2

POMIDOR 
(POD OSŁONAMI) zaraza ziemniaka 30 g w 10 l wody

OGÓREK
(W GRUNCIE) mączniak rzekomy dyniowatych 20-30 g w 7 l 

wody/100 m2

CEBULA mączniak rzekomy cebuli 20-25 g w 7 l 
wody/100 m2
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DISCUS 500 WG (3 g, 6 g (2*3g))

Substancja aktywna: krezoksym metylu

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzenia zawiesimy widnej. Sub-
stancja aktywna preparatu wykazuje działanie quasi-systemiczne polegające na 
rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na 
liściach. Stosowany jest zapobiegawczo i interwencyjne w ochronie roślin sa-
downiczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Preparat jest odporny na 
zmywanie, a jego działanie nie jest uzależnione od temperatury.

SIGNUM 33 WG (2 g, 20 g, 50 g)

Substancja aktywna: 6,7% piraklostrobina i 26,7% boskalid

Środek o działaniu systemicznym stosowany do zapobiegania i interwencji w zwal-
czaniu chorób grzybowych roślin warzywnych i truskawki. Okres karencji po za-
stosowaniu środka wynosi: cebula – 14 dni; kapusta głowiasta – 14 dni; marchew 
- 28 dni; pomidor, truskawka, maliny i czarna porzeczka – 3 dni; wiśnia – 7 dni.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Choroba Dawka

ROŚLINY OZDOBNE rdza, mączniak prawdziwy, mączniak 
rzekomy, plamistość liści 3 g w 10 l wody

JABŁOŃ parch jabłoni, mączniak jabłoni 2 g w 2,5-7,5 l 
wody/100 m2

GRUSZA parch gruszy 2 g w 2,5-7,5 l 
wody/100 m2

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Choroba Dawka

TRUSKAWKA szara pleśń, biała plamistość liści, 
mączniak prawdziwy

18 g w 5-7,5 l 
wody/100m2

MALINA szara pleśń, przypąkowe zamieranie 
pędów maliny 18 g w 6-7 l wody/100 m2

CZARNA 
PORZECZKA

antraknoza liści porzeczki, rdza 
wejmutkowo-porzeczkowa 18 g w 6-8 l wody/100 m2

WIŚNIA brunatna zgnilizna drzew pestkowych 7,5-10g w 5-7,5 l 
wody/100m2

CEBULA mączniak rzekomy alternarioza 10g w 6-8l wody/100m2

KAPUSTA 
GŁOWIASTA czerń krzyżowych, szara pleśń 7,5-10 g w 6-8 l 

wody/100 m2

MARCHEW alternarioza nasi, mączniak 
prawdziwy

7,5-10 g w 6-8 l 
wody/100 m2

POMIDOR
(W GRUNCIE) zaraza ziemniaka, alternarioza 10-15 g w 6-8 l 

wody/100 m2

POMIDOR
(POD OSŁONAMI) zaraza ziemniaka, alternarioza 20 g w 10 l wody
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MIEDZIAN 50 WP (10 g, 50 g, 100 g)

Substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedz - 50% (500 g/kg)

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o dzia-
łaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed cho-
robami,  w amatorskiej  uprawie  drzew  owocowych  niskopiennych  i  roślin  wa-
rzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Rośliny należy opryskiwać 
punktowo w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na 
nich krople.

MIEDZIAN EXTRA 350 SC (50 ml)

Substancja aktywna:  miedź ( w postaci tlenochlorku miedzi ) – 350 g/l (23,77%)

Środek  grzybobójczy,  koncentrat  w  postaci  stężonej zawiesiny  do  rozcieńczania  
wodą o działaniu  powierzchniowym,  do  stosowania zapobiegawczego w ochronie 
przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin 
warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
ROŚLINA Szkodnik DAWKA

Jabłoń, grusza parch jabłoni, parch gruszy 1,5 g/10 m2

Jabłoń, grusza Zaraza ogniowa 1,5 g/10 m2

Wiśnia, czereśnia Rak bakteryjny drzew pestkowych 1,5 g - 3,0 g/10 m2

Brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 1% (10 g środka w 1 l wody)

Pomidor 
(w uprawie polowej)

bakteryjna cętkowatość, 
zaraza ziemniaka

2,5 g/10 m2 – 3,0 g/10 m2

Pomidor 
(pod osłonami)

bakteryjna cętkowatość, 
zaraza ziemniaka

0,3% (3 g środka w 1l wody)

Ogórek 
(w uprawie polowej)

bakteryjna kanciasta plamistość, 
mączniak rzekomy dyniowatych

2,5 g/10 m2 – 3,0 g/10 m2

Fasola bakterioza obwódkowa, antraknoza, 
szara pleśń

3,0 g/10 m2

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
ROŚLINA Szkodnik DAWKA

Jabłoń, grusza parch jabłoni, parch gruszy 1,5 ml/10 m2

Grusza Zaraza ogniowa 0,75 ml - 1,5 ml/ 10 m2

Wiśnia, czereśnia Rak bakteryjny drzew 
pestkowych

1,5 ml - 3,0 ml/10 m2

Brzoskwinia kędzierzawość liści 
brzoskwini

1% (10 ml środka w 1 l wody)

Pomidor  
(w uprawie polowej)

bakteryjna cętkowatość, 
zaraza ziemniaka

2,5 ml/10 m2 – 3,0 g/10 m2

Pomidor (pod osłonami) bakteryjna cętkowatość, 
zaraza ziemniaka

0,3% (3 ml środka w 1 l 
wody)

Ogórek  
(w uprawie polowej)

bakteryjna kanciasta 
plamistość,

2,5 ml/10 m2

Fasola szparagowa bakterioza obwódkowa, 
antraknoza, szara pleśń

2,5 ml/10 m2

Ekologiczny

Ekologiczny
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MIEDŹ PLUS 50 WP (10 g, 50 g, 100 g) 
NAWÓZ WE

Substancja aktywna:  Tlenochlorek miedzi .
Skład chemiczny w % (m/m):
50%  Miedzi (Cu) całkowitej .
Miedź plus 50 WP jest nawozem stałym ,pylistym do sporządzania zawiesiny wodnej, 
przeznaczonym do nawożenia dolistnego  i likwidacji niedoborów miedzi. Miedź wy-
stępuje w postaci zmikronizowanych cząsteczek tlenochlorku miedzi. Dodatek natu-
ralnego adiuwanta zapewnia bardzo dobrą przyczepność i dokładne pokrycie pędów 
i liści stanowiąc rezerwuar do długotrwałego odżywiania roślin.
 Miedź 50 plus WP  pełni podwójną funkcję na uprawach:
-  działa jak silny środek odżywczy uzupełniający niedobory  miedzi, 
- zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne i siedliskowe, 
stymuluje mechanizmy obronne roślin.

Uprawa Termin Dawki

Jabłonie, grusze -  Po ruszeniu wegetacji 
wiosennej do początku 
kwitnienia- 1-2 zabiegi

- po zbiorach owoców 

1,5 kg/ha  w 500-750 L wody

1,5 kg/ha w  500-750 L wody

Wiśnie, czereśnie, -  Po ruszeniu wegetacji 
wiosennej

- w okresie kwitnienia
- po zbiorach owoców 

3 kg/ha  w 500-750 L wody
1,5-3 kg/ha w 500-700 L/
wody
3 kg/ha w 500-700 L wody

Śliwy - po ruszeniu wegetacji wiosennej  
do początku kwitnienia 

- w okresie opadania liści 

2 kg/ha  w 500-700 L wody

2-3 kg/ha w 500-700 L wody.

Brzoskwinie -  bardzo wczesną wiosną 
w momencie ruszenia wegetacji.

-   jesienią , przed opadnięciem 
liści

5-7 kg/ha w 500-700 L wody

Chmiel -  po naprowadzeniu chmielu na 
przewodniki

-  po osiągnięciu przez chmiel 
2/3 konstrukcji nośnej

-  w czasie kwitnienia 
i zawiązywania szyszek 

3-5 kg/ha w 600-1000 L 
wody           .
-7,5-10kg/ha w 1500-2000 L 
wody
- 12,5-15 kg/ha w 2500-
3000 L wody 

Buraki  cukrowe -  po zwarciu międzyrzędzi, 
następnie 10-14 dni później 

5 kg /ha w 200-400 L wody

Ziemniaki -  po wytworzeniu pokroju krzaka 
i 14  dni później

2,5-3 kg /ha w 200- 400 L 
wody

Zboża W fazie  początek krzewienia  0,5-1 kg/ha w 200- 300 L 
wody

Pomidor, 
papryka,

2 tygodnie po wysadzeniu 
rozsady, następnie 1-3 zabiegi w 
odstępach 14 dni.

2-2,5 kg/ha w 500 L wody 

Ogórek Po wytworzeniu 6 liści, następnie 
1-3 zabiegi w odstępach 14 dni

2,5-3 kg/ha  w 500 L wody

Pozostałe uprawy W okresie intensywnego wzrostu  0,5-1 kg/ha w 500L wody

Ekologiczny

Nowość
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CABRIO DUO 112 EC (10 ml, 100 ml)

Substancja aktywna: dimetomorf - 72 g, piraklostrobina - 40 g

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji  wodnej,  
o działaniu  wgłębnym (dimetomorf)  oraz  lokalnie  układowym i  translaminar-
nym (piraklostrobina)  przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz in-
terwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora. Środek 
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DOMARK 100 EC (5 ml, 100 ml)

Substancja aktywna:  tetrakonazol - 100 g

Środek  grzybobójczy  w  formie  koncentratu  do  sporządzania  emulsji  wodnej  
o  działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wy-
niszczającego w ochro-nie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed choro-
bami powodowanymi przez grzyby. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą 
wystąpienia pierwszych objawów chorób.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
ROŚLINA Szkodnik DAWKA

Ziemniak Zaraza ziemniaka, Alternarioza 20 - 25 ml/100 m2

Ogórek Mączniak rzekomy 20 - 25 ml/100 m2

Sałata Mączniak rzekomy 20 - 25 ml/100 m2

Cebula Mączniak rzekomy 20 - 25 ml/100 m2

Pomidor Zaraza ziemniaka,
Alternarioza, Antraknoza

20 - 25 ml/100 m2

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
ROŚLINA Szkodnik DAWKA

Jabłoń Parch Jabłoni,
Mączniak prawdziwy

4 ml/100 m2

Truskawka mączniak prawdziwy, biała 
plamistość liści

6 ml/100 m2

Róże (w gruncie) mączniak prawdziwy 0,05 % (5 ml środka w 10 l wody)

Róże (pod osłonami) czarna plamistość róż 0,05 % (5 ml środka w 10 l wody)

Chryzantema 
(pod osłonami)

plamistość pierścieniowa 0,05 % (5 ml środka w 10 l wody)

ROVRAL AQUAFLO 500 SC (10 ml, 50 ml)

Substancja aktywna: iprodion

Środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą, o dzia-
łaniu kontaktowym. Stosowany jest do zapobiegania w ochronie kapusty głowia-
stej oraz maliny przed chorobami grzybowymi. Należy zachować okres karencji po 
zastosowaniu preparatu: kapusta głowiasta – 14 dni, a malina – 10 dni.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA CHOROBA DAWKA

KAPUSTA GŁOWIASTA czerń krzyżowych 7-10 ml w 7 l wody/100 m2

MALINA szara pleśń, zamieranie pędów 15-20 ml w 6 l wody/100 m2
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TOPSIN M 500 SC (5 ml, 50 ml, 100 ml)

Substancja aktywna:  tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidazoli) - 500 
g w 1 litrze środka (41,91%).

Topsin 500 SC to  środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych 
przed chorobami grzybowymi. Przeznaczony do opryskiwania roślin, zaprawia-
nia nasion, cebul i do odkażania podłoża. Środek stosowany przy użyciu opryski-
waczy ręcznych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA CHOROBA DAWKA

JABŁOŃ rak drzew, zgorzel kory 15 ml w 5 -7 L wody 
na 100 m2

ŚLIWA brunatna zgnilizna drzew pestkowych 15 ml w 5-7 L wody 
na 100 m2

WIŚNIA brunatna zgnilizna drzew pestkowych, 
drobna plamistość liści

15 ml w 5-7 L wody 
na 100 m2

OGÓREK 
(POD OSŁONAMI) antraknoza dyniowatych 15 ml w 10 L wody

POMIDOR 
(POD OSŁONAMI) brunatna plamistość liści 15 ml w 10 L wody

KAPUSTA BIAŁA 
(POD OSŁONAMI)

czerń krzyżowych, zgnilizna 
twardzikowa 
i szara pleśń

10 ml w 3-7 L wody

NIECIERPEK 
(POD OSŁONAMI) plamistość opierścieniowa 10 ml w 10 L wody

GOŹDZIK 
(POD OSŁONAMI) fuzarioza naczyniowa 10 ml w 10 L wody

ARMICARB SP (50 g, 250 g)

Substancja aktywna: wodorowęglan potasu - 850 g/kg (85%). 

ARMICARB SP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wo-
dzie o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego przed parchem 
jabłoni  w ochronie jabłoni, przed mączniakiem prawdziwym w ochronie porzeczki czar-
nej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, maliny oraz uprawianych w gruncie 
i pod osłonami truskawki, pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona i dyni.  

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA CHOROBA DAWKA

Jabłoń parch jabłoni 50 g środka w 5 – 
7,5 L wody/100 m2

Porzeczka czarna, porzeczka czer-
wona, porzeczka biała, agrest, malina

mączniak 
prawdziwy

50 g środka w 4 – 
15 L wody/100 m2

Truskawka uprawiana w gruncie lub 
pod osłonami

30 g środka w 6 – 
15 L wody/100 m2

Pomidor, bakłażan, papryka upra-
wiane w gruncie oraz pod osłonami.

30 g środka w 4 – 
15 L wody/100 m2

Ogórek, cukinia, melon, dynia upra-
wiane w gruncie oraz pod osłonami.

30 g środka w 6 – 
15 L wody/100 m2

Ekologiczny
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MRÓWKOZOL Granulat (100 g)

Granulowany preparat owadobójczy przeznaczony do zwalczania mrówek przy-
chodzących do budynków oraz w ich bezpośrednim otoczeniu (fundamenty, opaski, 
chodniki, ścieżki ogrodowe, place, podjazdy, parkingi). Zwalcza również mrówki 
faraona.

Sposób użycia:
Na gnieździe lub ścieżce wędrówki owadów należy wysypać widoczną warstwę 
granulek w ilości około 10 g. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Preparaty biobójcze

METAREX M 2,5 RB (250 g, 1 kg)

W składzie Metarex M 2,5 RB znajdują się 2 substancje poprawiające bezpieczeń-
stwo stosowania. Pierwsza z nich to repelent odstraszający psy i koty – jego nie-
wielka ilość sprawia, że te zwierzęta nie będą zainteresowane granulami prepa-
ratu. Natomiast Bitrex® to gorzka substancja, która zapobiega przypadkowemu 
spożyciu Metarexu przez dzieci. Obie substancje znacznie zmniejszają ryzyko 
przypadkowego zatrucia, jednak w przypadku środków ochrony roślin zawsze 
należy zachowywać wszelkie środki ostrożności, jak np. równomierne rozpro-
wadzenie granul po chronionej powierzchni, zachowanie właściwych dawek oraz 
przechowywanie produktu w bezpiecznym miejscu. Ślimaki to trudny przeciwnik 
w ogrodzie. W laboratoriach francuskiej firmy Liphatech przez wiele lat poszuki-
wano najlepszych substancji wabiących ślimaki. Rezultatem tych badań jest tech-
nologia ColzActif, zawierająca ekstrakty z rzepaku które, jak się okazało w czasie 
badań, są ulubionym pokarmem tych szkodników. Metarex M 2,5 RB jest nowym 
preparatem ślimakobójczym, który zawiera te składniki. Granule tego środka są 
zjadane przez ślimaki chętniej niż rośliny.

Ślimakobójcze

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

ROŚLINA Szkodnik

ZIEMNIAK, KAPUSTA GŁOWIASTA,
KALAFIOR, BROKUŁ, KAPUSTA 
BRUKSELSKA,
BRUKIEW, SAŁATA, SZPINAK, SELER 
NACIOWY

ślimaki nagie
(środek ogranicza występowanie ślinika 
zmiennego)
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Tabela do obliczania ilości preparatu potrzebnej 
do przygotowania roztworu

Ilość wody w litrachStężenie 
środka [%]

Ilość preparatu w gramach lub mililitrach na podaną ilość wody w litrach
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QUICKPHOS PELLETS 56 GE 
ZWALCZANIE: SZKODNIKI MAGAZYNOWE ZIARNA ZBÓŻ, KRET I KARCZOWNIK

Substancja aktywna:  fosforek glinu - 56% (560 g/kg) 

Zalecana dawka: zwalczanie kreta i karczownika 5-10 peletek/norę
Zwalczanie szkodników  magazynowych: 20-25 peletek/t lub m3

Maksymalna liczba zabiegów: 1 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie 
w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

OPIS DZIAŁANIA:
Środek owadobójczy i gryzoniobójczy w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, 
o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, 
pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach, przechowal-
niach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach, w ładowniach statków oraz w kontenerach. 

Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca 
grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołka ryżowego, spichrzela 
surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie 
w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

QUICKPHOS TABLETS 56 GE 
ZWALCZANIE: SZKODNIKI MAGAZYNOWE ZIARNA ZBÓŻ, KRET I KARCZOWNIK

Substancja aktywna:  fosforek glinu - 56% (560 g/kg) 

Zalecana dawka; zwalczanie kreta i karczownika 1-2 tabletek/norę
Zwalczanie szkodników magazynowych: 4-5 tabletek/t lub m3

Maksymalna liczba zabiegów: 1 

OPIS DZIAŁANIA:
Środek owadobójczy i gryzoniobójczy w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, 
o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, 
pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach, przechowal-
niach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach, w ładowniach statków oraz w kontenerach. 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli 
szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.
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Substancja aktywna:  Difetialon – 25 mg/kg difetialonu 
(0,0025%) (CAS 104653-34-1). Zawiera Bitrex, substancję 
gorzką zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem 
przez ludzi. Nie stosować produktu z innymi produktami 
biobójczymi.

OKRES TRWAŁOŚCI:
3 lata od daty produkcji, w temperaturze pokojowej

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania 
profesjonalnego

POSTAĆ PRODUKTU:
Gotowa do użycia przynęta w postaci bloczków do stosowania 
profesjonalnego w zwalczaniu i monitoringu szczurów i myszy 
wewnątrz i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych.

OPIS DZIAŁANIA:
Przeznaczony do stosowania przeciwko szczurom (śniadym 
i wędrownym) oraz myszom domowym, wewnątrz i wokół 
budynków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłącze-
niem miejsc przechowywania produktów roślinnych). Do sto-
sowania przeciwko szczurom w kanałach ściekowych. Pro-
dukt działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu przez gryzonia. 
Pojedyncza, niska dawka jest wystarczająca do uśmiercenia 
gryzoni. Opóźnienie od pobrania do śmierci wynika z mechani-
zmu działania antykoagulantu i zapobiegania powstaniu 
nieufności innych gryzoni, dzięki czemu 
kontynuują konsumowanie produktu. 
Nie należy długoterminowo stoso-
wać na danym terenie środków 
gryzoniobójczych opartych na 
antykoagulantach

GENERATION® BLOCZKI 
ZWALCZANIE: SZCZURY, MYSZY

Substancja aktywna: Bromadiolon (związek z grupy an-
tykoagulantow) 0,05 g/kg
Postać produktu: saszetki z pastą koloru czerwonego.

OKRES TRWAŁOŚCI:
20 miesięcy od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

OPAKOWANIE: 
karton - 10 kg.

OPIS DZIAŁANIA:
Gotową do użycia przynętą w postaci pasty, do zwalcza-
nia szczurów (Szczur wędrowny) i myszy (Mysz domowa), 
zawie-rającą bromadiolon, antykoagulant drugiejgenera-
cji. GARDENTOP® PASTA jest skuteczny w zwalczaniu 

szczurów i myszy już po pobraniu przez nie 
pojedynczej dawki. Gryzonie giną po kilku 
dniach (3-5) od pobrania preparatu.Preparat 
zawiera kompozycję składników pokarmo-
wych, które zachęcają gryzonie do jej pobrania 
oraz substancję o gorzkim smaku (Benzoesan 
denatonium), zabezpieczającą przed przy-
padkowym spożyciem przez człowieka.
GARDENTOP® PASTA jest odpowiedni 
do zwalczania myszy i szczurów w do-
mach mieszkalnych i innych budynkach, 
takich jak szpitale, hodowla zwierząt, ma-
gazyny, obiekty przemysłu spożywczego itp.  
i  wokół nich.

GARDENTOP® PASTA 
ZWALCZANIE: SZCZURY, MYSZY

Substancja aktywna: Difetialon – 25 mg/kg difetialonu 
(0.0025%) (CAS 104653-34-1)
Zawiera Bitrex, substancję gorzką zabezpieczającą przed 
przypadkowym spożyciem przez ludzi

OKRES TRWAŁOŚCI:
5 lat od daty produkcji, w temperaturze pokojowej.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

POSTAĆ PRODUKTU:
Gotowa do użycia przynęta w postaci zatrutego ziarna do 
stosowania profesjonalnego w zwalczaniu i monitoringu 
szczurów i myszy wewnątrz i wokół budynków.
OPIS DZIAŁANIA:
GENERATION® ZATRUTA PSZENICA przeznaczony jest do  
stosowania przeciwko szczurom (szczur śniady i wędrowny) 
oraz myszom (mysz domowa) wewnątrz i wokół budyn-
ków prywatnych, publicznych i rolniczych (z wyłączeniem 
miejsc przechowywania produktów roślinnych). Produkt 

działa w ciągu 3 do 5 dni po pobraniu. Pojedyncza, niska 
dawka jest wystarczająca do uśmiercenia gryzoni. Opóźnie-
nie od pobrania do śmierci wynika z mechanizmu działania 
i zapobiegania powstaniu nieufności innych gryzoni, dzięki 
czemu kontynuują konsumowanie produktu.
W zwalczaniu gryzoni należy wyeliminować – o ile jest to 
możliwe – alternatywne źródła pożywienia przed zastoso-
waniem produktu.

GENERATION® ZATRUTA PSZENICA 
ZWALCZANIE: SZCZURY, MYSZY
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A FOCUS GRANULAT 
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY SZCZURY I MYSZY

Substancja aktywna:  bromadiolon
Nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów, którego substancją bio-
bójczą jest bromadiolon.
Forma granulatu jest najbardziej rozpowszechniona wśród użytkowników nieprofesjo-
nalnych. Może być podawane bezpośrednio do nor gryzoni. Granulat jest ekonomicznym 
rozwiązaniem w zwalczaniu gryzoni.

FOCUS PASTA 
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY SZCZURY I MYSZY

Substancja aktywna:  bromadiolon
Nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów, którego substancją bio-
bójczą jest bromadiolon.
Działanie kumulujące trucizny niweluje nieufność u gryzoni. Forma pasty jest najbardziej atrakcyjną przynętą pobieraną 
przez gryzonie dlatego należy zalecać ją do stosowania tam gdzie wystepuje duża atrakcyjność pokarmów (wysypiska 
śmieci, zwierzętarnie, paszarnie, obiekty gastronomioczne itp.). Focus pasta jest najszybciej pobierana przez gryzoni.

FOCUS KOSTKA 
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY SZCZURY I MYSZY

Substancja aktywna:  difetialon
Nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów, którego substancją biobójczą jest difetialon
Kostka ma kształt sześcianu, z frezowanymi bokami oraz wydrążonym kanałem do zawieszenia na drucie w karmiku dera-
tyzacyjnym. Ta forma jest bardziej trwała w stosunku do granulatu i ziarna. W przeprowadzonych testach wykazano wy-
soką oporność na wilgoć dlatego też może być stosowana w kontakcie z wilgocią (np. studzienki kanalizacyjne). Difetialon 
nie działa natychmiastowo, dzięki czemu eliminowany jest efekt nieufności u szczurów, a wyłożona przynęta jest chętnie 
pobierana. Zaletą kostki jest możliwość prowadzenia bieżącej kontroli pobierania przynęty, częstotliwości i jej ilości. Należy 
przy tym pamiętać, że żaden z rodentycydów nie może być wyłożony luzem. Wszystkie postacie muszą być podane w kar-
miku deratyzacyjnym lub bezpośrednio do kanału wydrążonego przez gryzonie.

FOCUS ZATRUTA PSZENICA 
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY SZCZURY I MYSZY

Substancja aktywna: difetialon
Nowoczesny preparat  należący do II generacji rodentycydów, którego substancją biobój-
czą jest difetialon.
Focus ziarno zatrute (pszenica drum) działa w odmienny sposób. Zawarty bromadiolon powoduje zaburzenie krzepnięcia 
krwi, co skutkuje krwotokami wewnętrznymi i śmiercią gryzonia. Efekt biobójczy zachodzi w przedziale 2-5 dni w zależ-
ności od ilości pobranej trucizny.
Zwalczanie plagi szczurów jest problematyczne, ponieważ gwałtowne upadki po pobraniu przynęty powodują niechęć 
u pozostałych szczurów do pobierania trutki. Zawarty w Focus ziarno difetialon nie działa natychmiastowo, dzięki czemu 
eliminowany jest efekt nieufności u szczurów, a wyłożona przynęta jest chętnie pobierana.
Zalety formy ziarna: łatwe podanie bezpośrednio do nory gryzonia, ziarno zabezpieczone przed kiełkowaniem i wilgocią.

ZAREJESTROWANE UPRAWY I DAWKI
uprawa: budynki i otoczenie

agrofag: szczur (wędrowny, śniady) mysz

dawka: 100 g/punkt 50 g/punkt

sposób aplikacji: – niska infestacja: co 10 m
– wysoka infestacja: co 5 m

– niska infestacja: co 5 m
– wysoka infestacja: co 2 m

ZAREJESTROWANE UPRAWY I DAWKI
uprawa: budynki i otoczenie

agrofag: szczur (wędrowny, śniady) i mysz

dawka: szczur: 60-100g / 100m2

mysz: 40g / 100 m2

sposób aplikacji: wyłożenie w karmnikach deratyzacyjnych



35

D
EZ

Y
N

SE
K

CJ
AFocus Bombex Perm 25 CS (1 l)

Substancja aktywna:  permetryna 250 g/l
Środek owadobójczy w formie zawiesiny mikrokapsuł do rozcieńczania wodą, 
zawiera 50% małych i 50% dużych mikrokapsuł. Działa natychmiastowo 
i posiada wydłużone działanie do 60 dni.Preparat o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym.

FOCUS BOMBEX PERM 25 CS przeznaczony jest do zwalczania:
owadów biegających, takich jak: mrówka, karaczan wschodni, karaczan pru-
sak, skorek, pchła (osobniki dorosłe i larwy), skórnik kolczatek, rybik cukrowy, 
kleszcz, ptaszyniec kurzy (czerwone roztocza), pleśniakowiec lśniący; owadów 
latających, takich jak: mucha domowa, komar brzęczący i tygrysi, mól włosien-
niczek, spożywcze mole magazynowe (omacnica spichrzanka, mklik mączny)
szkodników magazynowych, takich jak: wołek zbożowy, trojszyk gryzący, 
trojszyk ulec, spichrzel surinamski, 

Oprysk powierzchni (liczna populacja)dawka: 125 mg/m2, roztwór proporcje 
50 ml/5l wody, ilość cieczy roboczej: 5 l na 100m2  
Oprysk powierzchni (mała populacja) dawka: 62,5 mg/m2, roztwór proporcje: 
50 ml na 5 l wody, ilość cieczy roboczej: 5 l na 100 m2, 
Oprysk przestrzeni (zamgławianie na zimno, ULV):dawka: 50 mg/m3, roztwór 
proporcje: 50 ml/na 5l wody, ilość cieczy roboczej: 500 m3. Oprysk przestrzeni 
(zamgławianie na gorąco):dawka: 50 mg/m3, roztwór proporcje: 100 ml, ilość 
cieczy roboczej: 500 m3.

Focus spray (550 ml)

• Focus na pająki KARAKILL
• Focus na rybiki cukrowe KARAKILL
• Focus na karaluch KARAKILL
• Focus na pluskwy KARAKILL
• Focus na mrówki KARAKILL

Substancja aktywna: cyfenotryna 2,5 g/dm3

Preparat przeznaczony do zwalczania pająków w higienie sanitarnej w formie 
mikrokapsułek zawieszonych w roztworze wodnym - gotowy do użycia. Może 
być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, 
biurowych, magazynowych i innych, przy ścisłym zachowaniu zalecanych 
środków ostrożności.
Jeden pojemnik (550 ml) wystarcza na opryskanie 11 m2 powierzchni

Focus (0,25 l, 50 ml)

• Focus na owady biegające
• Focus na komary 
• Focus na muchy 

Substancja aktywna:  permetryna 250 g/l

Środek owadobójczy w formie zawiesiny mikrokapsuł do rozcieńczania wodą. 
Preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwal-
czania komarów w higienie sanitarnej w pomieszczeniach mieszkalnych, 
biurowych, fabrycznych, użyteczności publicznej, barach, restauracjach, 
hotelach, pustych magazynach, zakładach przetwórstwa spożywczego, pie-
karniach, mleczarniach itp.
Opryskiwanie: W przypadku dużego nasilenia szkodników i pasożytów roz-
cieńczyć 50 ml preparatu w 5 l wody. Stosować w ilości 5 l na 100 m2 chronio-
nej powierzchni. W przypadku niskiego lub średniego nasilenia szkodników 
i pasożytów rozcieńczyć 25 ml preparatu w 5 l wody. Stosować w ilości 5 l 
roztworu na 100 m2 chronionej powierzchni
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ZWALCZANIE: OWADY LATAJĄCE, OWADY BIEGAJĄCE oraz PCHŁY i GNIAZDA OS

Substancja aktywna:  Cypermetryna - środek owadobójczy z grupy pyretroidów) - 100 ml/ 1 l (10%)

OPAKOWANIE:   30 ml, 100 ml, 1000 ml

OKRES WAŻNOŚCI:  3  lata  od  daty produkcji

OPIS DZIAŁANIA:
Preparat przeznaczony do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy 
itd.), biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.) oraz pcheł i gniazd os.
Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach (w obsza-
rach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, restaura-
cjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków, w wiatach, 
budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, 
mleczarnie i dojarniach) oraz na zewnątrz budynków i na terenach przyległych - na ścieżkach, 
przy pojemnikach na odpady.

EXIT WP 
ZWALCZANIE: OWADY LATAJĄCE, OWADY BIEGAJĄCE oraz PCHŁY i GNIAZDA OS

Substancja aktywna:  Cypermetryna - środek owadobójczy z grupy pyretroidów) - 100 g/kg (10%)

OPAKOWANIE:  pojemnik  PE  1 kg

OKRES WAŻNOŚCI:  3  lata  od  daty  produkcji

OPIS  DZIAŁANIA:
Preparat przeznaczony do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy 
itd.), biegających (rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.) oraz pcheł i gniazd os.
Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach (w obsza-
rach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, restaura-
cjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków, w wiatach, 
budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, 
mleczarnie i dojarniach) oraz na zewnątrz budynków i na terenach przyległych - na ścieżkach, 
przy pojemnikach na odpady.
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Produkty VILMORIN GARDEN 
Nasiona warzyw, ziół i roślin ozdobnych, cebulki kwiatowe.

Więcej informacji udzielamy pod nr. telefonu (48) 66-80-885, (48) 66-80-842, (48) 66-80-884.
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ANGIELSKA MURAWA
Mieszanka z dużą odpornością na wydeptywanie (indeksy 23327, 23421, 23422, 
23275, 23420)
Dzięki zastosowaniu odmian traw o szybkim odroście początkowym mieszanka za-
pewnia uzyskanie ładnego, zielonego trawnika w krótkim czasie. Polecana jest na 
trawniki o intensywnym użytkowaniu z uwagi na zdolność do szybkiej regeneracji.

EKO-LAND
Mieszanka o bardzo wysokiej wartości estetycznej do zadarniania terenów trudnych 
(21657, 17662, 21655, 17664, 21658)
Mieszanka tworzy murawę o bardzo wysokiej wartości estetycznej. Dzięki odpowied-
nio dobranym składnikom bardzo dobrze zagęszcza podłoże w ciągu całego sezonu 
wegetatywnego tworząc zwartą i silną darń o stosunkowo małym przyroście masy 
zielonej. Wykazuje odporność na okresowe niedobory wody. Wszystkie wymienione 
zalety powodują zmniejszone koszty utrzymania trawnika, co przyczynia się do ochrony 
zasobów środowiska naturalnego.

BABILON
Specjalna mieszanka na tereny suche i piaszczyste (11924, 11922, 3133, 11923)
Mieszanka tworzy mocną i zieloną darń na glebach suchych i piaszczystych. Wy-
soki udział kostrzewy trzcinowej zapewnia wytrzymałość na długie okresy posuchy. 
Tradycyjną wiechlinę łąkową zastąpiła w BABILONIE wiechlina spłaszczona, która 
tworzy gęstą murawę w miejscach suchych i nasłonecznionych, a mannica odstająca 
znakomicie toleruje solne gleby.

ELITA
Mieszanka gazonowa dekoracyjna – ekskluzywna (11929, 11927, 17656, 3129, 11928)
Mieszanka traw wybitnie ozdobna, intensywnie zielona, tworzy zwartą i piękną ko-
lorystycznie darń, która charakteryzuje powolny odrost odporność na wymarzanie 
i suszę. W mieszance wykorzystano odmiany o wąskim pokroju liścia, co daje gwa-
rancję uzyskania trawnika o dużych walorach estetycznych. Trawnik wymaga sta-
rannej pielęgnacji.

HERKULES
Superwytrzymała mieszanka traw darniowych (11912, 11905, 3136, 3135, 11911)
Zapewnia mocną i trwałą darń odporną na wyrywanie i wydeptywanie. Jest odporna na 
wysychanie i nie wymaga częstego podlewania. Polecana na tereny pochyłe i skarpy. 
Posiada małe wymagania glebowe.

Hobby
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STADION
Mieszanka traw na obiekty sportowe (11918, 11916, 12161, 3140, 11917)
Mieszanka gwarantuje dobrą jakość i trwałość trawnika sportowego oraz dużą wy-
trzymałość darni na wydeptywanie i wyrywanie. Zapewnia szybką instalację roślin 
po zasiewie. Tworzy estetyczną, zwartą darń.

DIANA
Mieszanka dekoracyjno – sportowa (11915, 11913, 13256, 8242, 11914)
Trawniki odznaczają się ładną kolorystyką. Znoszą lekkie użytkowanie sportowe. Nie 
mają dużych wymagań pielęgnacyjnych i nie wymagają częstego koszenia. Zastoso-
wane w mieszance odmiany dobrze znoszą okresowe niedobory wody.
Wysiew: 1 kg/40 m2

WEEKEND
Mieszanka nasion najlepszych odmian traw – dekoracyjna (11921, 11919, 8246, 11920)
Tworzy gęsty i trwały trawnik, mieniący się piękną kolorystyką i drobnym ulist-
nieniem. Łatwo adaptuje się do zmiennych warunków środowiskowych. 
Wysiew: 1 kg/40 m2

SZMARAGD
Mieszanka gazonowa cieniolubna (26365, 11925, 11926, 8245)
Zapewnia wysoką jakość i dekoracyjność trawnika również w miejscach mało nasło-
necznionych lub częściowo zacienionych.
Wysiew: 1 kg/44 m2

RENOWACJA
Mieszanka nasion traw do regeneracji trawników (11931, 17663, 11933, 17554, 3134, 
17665)
Mieszanka doskonała do renowacji uszkodzonego trawnika. Dzięki zastosowaniu 
odmian traw o szybkim odroście początkowym zapewnia szybką regeneracje po po-
wstałych ubytkach w trawniku. Cechy te powodują, że głównie nadaje się do renowacji 
terenów intensywnie użytkowanych i rowów melioracyjnych.
Wysiew: 1 kg/40 m2

SAD
Specjalna mieszanka do obsiewu międzyrzędzi w sadach z dodatkiem koniczyny Bia-
łej (11930, 11934, 11936, 12002)
Mieszanka do zadarniania stanowisk na glebach średnich i suchych. W jej skład wcho-
dzi koniczyna biała, która wiążąc azot atmosferyczny ogranicza potrzebę nawożenia 
azotem mineralnym. Wiechlina łąkowa stanowi silną osnowę darni, a miejsca wolne 
między rozłogami wypełnia kostrzewa czerwonia i trzcinowa.
Wysiew 1 kg/200 m2
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Konewki 
(indeksy: 15087, 15197, 8406, 15090, 8509)
Pojemność: 2 l, 6 l, 10 l, 12 l, 14 l

Węże do zraszania SHARK (system NTS)
Dostępne w opcjach:
½” 20 m (in. 26009)
½” 30 m (in. 26010)
½” 50 m (in. 26011)
¾” 20 m (in. 26153)
¾” 30 m (in. 26152)
¾” 50 m (in. 26151)
Węże EcoGreen tradycyjne

Agrowłóknina wiosenna
Do okrywania na przymrozki: osłaniają i zabezpieczają przed przymrozkami, pa-
lącym słońcem, porywistym wiatrem, gradobiciem i insektami. Zwiększają tem-
peraturę i wilgotność pod okrywą  zapewniając optymalne warunki kiełkowania, 
wzrostu i rozwoju. Gwarantują w ten sposób roślinom właściwe warunki rozwoju 
i wegetacji. Agrowłóknina wiosenna może być stosowana na sadzonkach, lub na 
wysianych nasionach warzyw i kwiatów. Agrowłóknina wiosenna Agrimpex ma 
szerokie spektrum zastosowań a jej ochronne właściwości można wykorzystywać 
w uprawie: warzyw, owoców, traw, ziół  i kwiatów. Wyjątkowa elastyczność Agro-
włóknin Agrimpex umożliwia swobodny wzrost roślin pod okrywą. Wszystkie nasze 
Agrowłókniny są stabilizowane na szkodliwe działanie promieni UV

Agrowłóknina brązowo-czarna
Do ściółkowania: Agrowłóknina ściółkująca/przeciw chwastom dwustronna 
brązowo-czarna zapobiega rozwojowi chwastów. Materiał przepuszcza wodę 
i powietrze. Agrowłóknina ściółkująca przyspiesza wegetację i wzmacnia sys-
tem korzeniowy roślin. Skutecznie chroni rośliny przed chwastami na długie 
lata. Może być używana dowolną stroną, sami decydujemy, który kolor bar-
dziej nam odpowiada, właściwości ściółkujące są takie same z obydwu stron. 
Czarna strona na działkę rekreacyjną 
Polecana do ściółkowania truskawek, borówek, ogórków, pomidorów oraz innych 
warzyw i krzewów owocowych.
Brązowa strona do ogrodu
Agrowłóknina brązowa współgra z kolorem kory i ziemi dzięki czemu idealnie 
maskuje w przyszłości ubytki kory i komponuje się z naturalnym krajobrazem. 
Rekomendowana do ściółkowania krzewów ozdobnych, żywopłotów, kwiatów.

Agrowłóknina zimowa
Osłania i chroni rośliny przed niskimi temperaturami i wysuszającym wiatrem 
szczególnie w bezśnieżne zimy. Nasza agrowłóknina przeciwdziała uszkodze-
niom i zapewnia prawidłowy przebieg zimowej wegetacji. Agrowłóknina zimowa 
Agrimpex ma szerokie spektrum zastosowań – jej ochronne właściwości można 
wykorzystywać w uprawie rododendronów, iglaków, róż, winorośli, wrzośców oraz 
innych odmian nieodpornych na działanie zimy. Porowata struktura agrowłóknin 
umożliwia swobodny przepływ powietrza a jej lekkość nie ingeruje w prawidłowy 
rozwój roślin.

NOWOŚĆ!!!
Nowa linia węży do 

zraszania SHARK
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Deszczomierz wbijany i z sumatorem 
opadów 
(in. 18566, in. 10162) 
Deszczomierz posiada wskaźniki, umożliwia rejestrację dzienną, miesięczną lub 
nawet roczną.
Po odczycie opadu (na pionowej skali) należy przesunąć wskaźnik na poziomej 
skali o tyle kresek ile wskazywał odczyt.
Po zaznaczeniu wylać wodę.

 

Jędrnościomierz
indeks 2683
Urządzenie do pomiaru ekstraktu w owocach.
Pomaga ocenić stopień dojrzałości owoców, przydatności do spożycia oraz 
przetwórstwa.
                                                                              
                                        

Refraktometr 
indeks 2684

Kwasomierz glebowy + płyn heliga 
(in. 3724) 
Kwasomierz glebowy typu Helliga wraz z płytką ceramiczną do przeprowadza-
nia pomiarów. 
Kwasomierz charakteryzuje się dużą precyzją oraz szybkością uzyskania wyniku.
Odczyn gleby ma również duży wpływ na przyswajalność przez rośliny poszcze-
gólnych mikroelementów – zakwaszenie gleby powoduje silny spadek przyswa-
jalności większości mikroelementów.

Miarki do środków ochrony roślin BOTT
Szeroki wybór miarek oraz kubków do mierzenia i mieszania środków ochrony 
roślin.
Pojemność: 30 ml, 150 ml, 350 ml, 500 ml, 1 l, 1,8 l, 2 l, 5 l, 0,5 l

Inne
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Mikroskop ręczny x40 
z podświetleniem LED 
(in. 9658)
Układ optyczny składa się z dwóch soczewek oraz pokrętła do regulacji ostro-
ści. Mikroskop idealnie nadaje się do kontroli połączeń na płytkach PCB czy 
kontroli druku, a także w sytuacjach wymagających dużego powiększenia. 
 
Dane Techniczne:
Podświetlenie: LED
Ilość diod: 1
Powiększenie (obraz odwrócony): ×40
Długość: 132 mm
Pole widzenia: 4 mm
Źródło zasilania: 2 baterie typu AA ( R6 )
Masa: 56 g
W zestawie pokrowiec

Program ochrony roślin sadowniczych 
Program ochrony warzyw 
Program ochrony truskawek i malin

Termometry zewnętrzne, wewnętrzne, 
stacje pogody, higrometry

Wiadra plastikowe 
Pojemność: 12 l, 16 l, 20 l
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Siekiera rozłupująca X11 - mała (S)
Do małych pieńków o średnicy < 20 cm. Może być używana jedną ręką. Idealna 
do rozłupywania drewna na podpałkę. Stanowi doskonałe uzupełnienie do więk-
szych siekier X21 i X25.
in. 15298

Siekiera rozłupująca X17 - średnia (M) 
Do średniej wielkości pieńków o średnicy > 20 cm. Poręczna, idealna do rozłupy-
wania mniejszych ilości świeżego drewna lub do okazjonalnego użytku.
in. 15296

 

Siekiera rozłupująca X21 - duża (L) 
Perfekcyjnie zbalansowana pod względem ciężaru i długości. Przeznaczona do 
rozłupywania średniej wielkości pieńków o średnicy 20-30 cm. Idealna do róż-
norodnych zadań. Może rozłupywać także większe pieńki o średnicy > 30 cm.            
in. 24779 
 

Siekiera rozłupująca X25  
- bardzo duża (XL) 
Do rozłupywania dużych pni o średnicy > 30 cm. Wytrzymałe ostrze daje możli-
wość rozłupywania nawet bardzo dużych pni. 
in. 24778

Siekiera rozłupująca X27  
- bardzo duża (XXL) 
Do rozłupywania bardzo dużych pni o średnicy > 30 cm. Bardzo wytrzymały model 
o najdłuższym trzonku gwarantuje maksymalną siłę uderzenia. Wraz z modelem 
X21 lub X25 doskonale poradzi sobie z największymi pniami i kłodami.
in 24777

Narzędzia
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Fiskars Solid™
Gama funkcjonalnych narzędzi charakteryzujących się trwałością i wytrzyma-
łością, uniwersalnym zastosowaniem oraz jakością Fiskars. Narzędzia posiadają 
głowicę z hartowanej stali oraz wygodną rączkę z tworzywa w kształcie litery D.

 

Fiskars ERGO
Gwarantuje prawidłową postawę podczas pracy. Nawet długotrwałe, monotonne 
wykonywanie jednej czynności nie powoduje zmęczenia. Wygięty pod kątem trzo-
nek minimalizuje napięcie mięśni pleców i gwarantuje naturalną pozycję ciała. Kąt 
nachylenia uchwytu 17° naśladuje naturalny ruch dłoni. Głowice są hartowane, co 
zapewnia wytrzymałość narzędzi

 
    

Grabie
INDEKS NAZWA
23976 FISKARS*GRABIE 12-ZĘBNE L12/135751/1014811
17186 FISKARS*GRABIE 16 ZĘBNE L16
18166 FISKARS*GRABIE DO LIŚCI ERGO/135410/1002177
21819 FISKARS*GRABIE DO LIŚCI L23/135022/1014812
13208 FISKARS*GRABIE DO LIŚCI LEKKIE/135510/1000652
25612 FISKARS*GRABIE DO LIŚCI M/135715/1016036
18901 FISKARS*GRABIE DO LIŚCI SOLID M/135026/1003464
17816 FISKARS*GRABIE DO LIŚCI/135591/
18635 FISKARS*GRABIE DUŻE 135570/1000660
14085 FISKARS*GRABIE PLASTIKOWE 135560/1001582
21825 FISKARS*GRABIE-GŁ-LIŚCIE-SOLID*M/135024/1014914

INDEKS NAZWA
18903 FISKARS*SZCZOTKA SOLID 135541
18904 FISKARS*SZPADEL OSTRY SOLID 131413
18905 FISKARS*SZPADEL PROSTY SOLID 131403
20996 FISKARS*SZUFLA SOLID/132403/
20917 FISKARS*WIDŁY DO KOMPOSTU SOLID/133433/
20916 FISKARS*WIDŁY DO KOPANIA SOLID/133423/1003458

INDEKS NAZWA
2471 FISKARS*SZPADEL ERGO 131400/2001/1001411PROSTY
2472 FISKARS*SZPADEL ERGO 131410/2002/1001568 OSTRY
3932 FISKARS*SZUFLA ERGO 132400/2003 SZARA
20915 FISKARS*WIDŁY 4 ZĘBNE ERGO/133430/PW250E
2473 FISKARS*WIDŁY AMERYKAŃSKIE ERGO/133400/1001413
2474 FISKARS*WIDŁY GOSPODARCZE ERGO 250E 1001695
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Nożyce do trawy (obrotowe)
SERWO/113680/1000589 OBR
in. 4094

Inne narzędzia Fiskars
- świder doglebowy
- nożyce do żywopłotu
- grabki i inne małe narzędzia
- widły do kopania
- grabie plastikowe

INDEKS NAZWA
4075 FISKARS*MOTYKA ALUMINIOWA/136500/1000675
2500 FISKARS*SIEKIERA 122500 X27 ROZŁUPUJĄCA
24781 FISKARS*SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA X11*S* /122443/
24780 FISKARS*SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA X17*M* /122463/
15295 FISKARS*SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA X25 /122480/
15297 FISKARS*SIEKIERA UNIWERSALNA X15 /121460/
15299 FISKARS*SIEKIERA X10 /121440/
9892 FISKARS*SZPADEL ALUM.131500/4020/1000626 PROSTY
969 FISKARS*SZPADEL ALUM.131510/4010/1001573 OSTRY
25610 FISKARS*SZPADEL OSTRY CZARNY 108606
3929 FISKARS*SZPADEL SZKÓŁKARSKI 181E
7027 FISKARS*ŚWIDER 3222  /ŚREDNICA 22CM/
20917 FISKARS*WIDŁY DO KOMPOSTU SOLID/133433/

Stojak Fisk 750 
199x75x50 cm

Stojak Ergo 
165x48x35 cm

Stojak Fispo 
130x107x107 cm
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Sekator jednoręczny LÖWE 1
Stosowany prawie wszędzie, a ze względu na swoją szczególną wytrzymałość 
jest podstawowym wyposażeniem uprawy winorośli, sadownictwa i ogrodnic-
twa na całym świecie.

Löwe Original 1.104
Długość: 21 cm
Waga: 290 g
Średnica cięcia: 25mm
Dla prawo i leworęcznych 
Do dużych dłoni
Indeks: 13621

Löwe Original 1.107
Długość: 21 cm
Waga: 280 g
Średnica cięcia: 22 mm
Dla prawo i leworęcznych 
Do średnich dłoni
Indeks: 13622

Löwe Original 1.109
Długość: 21 cm
Waga: 315 g
Średnica cięcia: 25 mm
Dla prawo i leworęcznych
Do dużych dłoni.
Indeks: 21020

Mały sekator LÖWE 5
Posiada wąskie i krótkie ostrze. Bez problemu tnie konary i gałęzie o średnicy 
dochodzącej do 16 mm.
Ze względu na mały ciężar oraz na kompaktową wielkość może być wykorzysty-
wany do cięcia uzupełniającego. Układa się odpowiednio w dłoni i jest zalecany 
szczególnie dla dłoni o małym rozmiarze.
Sekator LÖWE 5 jest również dostępny ze spiczastym ostrzem dla gęsto rosnących 
roślin drzewiastych i pędów.

Löwe 5.104
Długość: 17,5 cm
Waga: 175 g
Średnica cięcia: 16 mm
Dla prawo i leworęcznych
Do małych dłoni
Indeks: 21947

Löwe 5.107
Długość: 17,5 cm
Waga: 175 g
Średnica cięcia: 16 mm
Dla  prawo i leworęcznych
Do  bardzo małych dłoni
Indeks: 13623
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Löwe 5.109
Długość: 17,5 cm
Waga: 210 g
Średnica cięcia: 16mm
Dla praworęcznych
Do małych dłoni
Indeks: 2102

Löwe 5.124
Długość: 18 cm
Waga: 175 g
Średnica cięcia: 16 mm
Do małych dłoni 
Dla prawo i leworęcznych
Indeks: 15396

Löwe 5.127
Długość: 18 cm
Waga: 175 g
Średnica cięcia: 16 mm
Do bardzo małych dłoni
Dla prawo i leworęcznych
Indeks: 13624

Sekator LÖWE 6
Nie jest konieczny demontaż całego sekatora.
• klasyczna forma sekatorów kowadełkowych
• bezstopniowa regulacja rozpiętości rękojeści
• prosta wymiana ostrza
• wąska głowica tnąca

Löwe 6.104
Długość: 20 cm
Waga: 230 g
Średnica cięcia: 25 mm
Dla średnich i dużych dłoni
Dla  prawo i leworęcznych
Indeks: 14330

Löwe 6.107
Długość: 20 cm 
Waga: 230 g
Średnica cięcia: 25 mm
DO małych, średnich i dużych dłoni
Dla prawo i leworęcznych
Indeks: 13625

Löwe 6.109
Długość: 20 cm
Waga: 260 g
Średnica cięcia: 25 mm
Dla średnich i dużych dłoni
Dla leworęcznych
Indeks: 13626
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Sekator LÖWE 7
Łączy w sobie zalety sekatora kowadełkowego i sekatora obejściowego. Ta inno-
wacyjna kombinacja o wytrzymałej budowie i wąskim, spiczastym kształcie jest 
idealnym rozwiązaniem dla każdego usunąć zastosowania - wszystko co najlep-
sze z dwóch światów.
Zalety sekatorów kowadełkowych
Dzięki ciągnącemu cięciu z dociskiem do nieruchomej podkładki:
• bardzo lekkie cięcie
• lepsza obsługa dzięki mniejszej rozpiętości rękojeści
• szczególnie nadaje się do twardego drewna
• niski koszt pielęgnacji
• brak uderzenia podczas cięcia

Löwe 7.104
Długość: 20 cm
Waga: 220 g 
Średnica cięcia: 22 mm
Do średnich i dużych dłoni
Dla prawo i leworęcznych
Indeks: 15444

Löwe 7.107
Długość: 20 cm
Waga: 250 g
Średnica cięcia: 22 mm
Do małych, średnich i dużych dłoni
Dla praworęcznych
Indeks: 21949

Löwe 7.109
Długość: 20 cm
Waga: 250 g
Średnica cięcia: 22 mm
Do średnich i dużych dłoni
Dla praworęcznych
Indeks: 15923

Sekator LÖWE 8
Kombinacja zalet sekatorów kowadełkowych i sekatorów obejściowych.
Dzięki ciągnącemu cięciu z dociskiem do nieruchomej podkładki:
• bardzo lekkie cięcie
• lepsza obsługa dzięki mniejszej rozpiętości rękojeści
• szczególnie nadaje się do twardego drewna
• niski koszt pielęgnacji
• brak uderzenia podczas cięcia
• nadaje się optymalnie do cięcia w miejscach ciężko dostępnych
• zapobiega wyślizgnięciu się ciętego materiału
• umożliwia wykonywanie cięcia blisko pnia
• bezstopniowa regulacja rozpiętości rękojeści
• prosta wymiana ostrza

Löwe 8.107
Długość: 21 cm
Waga: 230 g
Średnica cięcia: 25 mm
Dla małych, średnich i dużych dłoni
Dla prawo i leworęcznych
Indeks: 14329

Löwe 8.109
Długość: 21 cm
Waga: 260 g
Średnica cięcia: 25 mm
Dla średnich i dużych dłoni
Dla praworęcznych
Indeks: 21022
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Sekator LÖWE 14
Kompaktowy sekator z geometrią obejściową
Kompaktowa konstrukcja, kształt smukły i spiczasty
Lekki, dobrze wyważony (nie obciąża dłoni ciężarem ostrzy)
Ostrze z obcinaczem drutu.
Zminimalizowany wpływ cięcia na dłoń za pomocą podwójnych amortyzatorów 
zamontowanych na rączkach.

Löwe 14.104
Długość: 19 cm
Waga: 180 g
Średnica cięcia: 22 mm
Do średnich dłoni 
Dla praworęcznych
Indeks: 23003
                                    

Löwe 14.107
Długość: 19 cm
Waga: 180 g
Średnica cięcia: 22 mm
Do małych dłoni
Dla praworęcznych
Indeks: 23004

Sekator Löwe 15
Kompaktowy sekator kowadełkowy z wygiętym ostrzem.
Kompaktowa konstrukcja, kształt smukły i spiczasty.
Lekki, dobrze wyważony (nie obciąża dłoni ciężarem ostrzy).
Rygiel blokujący pozwala na zamknięcie sekatora gdy nie jest używany oraz za-
pobiega zużyciu ostrza i kowadełka.
Łączy zalety sekatora kowadełkowego z sekatorem obejściowym:
• Kształt ostrza zapobiega wysunięciu się ciętej gałęzi
• Niezwykle łatwe cięcie

Löwe 15.104
Długość: 19 cm
Waga: 190 g
Średnica cięcia: 25 mm
Dla średnich dłoni
Do praworęcznych i leworęcznych
Indeks: 23005

Löwe 15.107
Długość: 19 cm
Waga: 190 g
Średnica cięcia: 25 mm
Do małych dłoni
Dla praworęcznych i leworęcznych
Indeks: 23006

Sekator Löwe 16

Sekatory z funkcją „Tnij i trzymaj” do stosowania w uprawach róż oraz innych 
kwiatów ogrodowych. Łączą w sobie precyzję cięcia z funkcją przytrzymania 
uciętego pędu po cięciu.
Stabilne szczęki zaciskowe z parą zakrzywionych wsporników przytrzymują ło-
dygę kwiatu po ścięciu przez co ułatwiają wyjęcie go z grządki czy krzaka i umiej-
scowienie w opakowaniu.
Bardzo pomocne przy uprawie róż.
Dostępny w dwóch wersjach rozmiarów rączek: większe – tzw. regular, oraz mniej-
sze dla drobniejszych dłoni.

Löwe 16.104
Długość: 19 cm
Waga: 200g
Średnica cięcia:12 mm
Do średnich dłoni
Dla praworęcznych 

Löwe 16.107
Długość: 19 cm
Waga: 200 g
Średnica cięcia:12mm
Do małych dłoni
Dla praworęcznych i leworęcznych
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Löwe 20.065
Długość: 65 cm 
Waga: 990 g
Średnica cięcia: 45 mm
Indeks: 13633

Löwe 20.080
Długość: 80 cm
Waga: 1.120 g
Średnica cięcia: 45 mm
Indeks: 13634

 

Löwe 20.100
Długość: 100 cm
Waga: 1.300 g
Średnica cięcia: 45 mm
Indeks: 13635

LÖWE 22 – wygięte kowadełko
Löwe 22.065
Długość: 65 cm
Waga: 1.020 g
Średnica cięcia: 45 mm
Indeks: 15504

Löwe 22.080
Długość: 80 cm
Waga: 1.160 g
Średnica cięcia: 45 mm
Indeks: 15505
 

Löwe 22.100
Długość: 100 cm
Waga: 1.350 g
Średnica cięcia: 45 mm
Indeks: 15506
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Sekator sadowniczy, ostrze wykonane z nierdzewnej stali japońskiej, ergonomia 
rączek , solidność wykonania oraz wszystkie dostępne części zamienne zadowolą 
każdego profesjonalistę.

Sekator F1 Profesjonalny
Długość: 21 cm
Waga: 248 g
Średnica cięcia: 2,5 cm

Sekator F2 Profesjonalny
Długość: c 21 m
Waga: 275 g
Średnica cięcia: 2,2 cm

Sekator T1 Uniwersalny
Uniwersalny sekator ogrodowy, ostrze pokryte teflonem, ergonomiczna rączka.

Długość: 21 cm
Waga: 213 g
Średnica cięcia: 1,8 cm

Sekator Uniwersalny
Ergonomiczne narzędzie sadownicze , trwałe ostrza wykonane ze stali japońskiej, 
dostępne wszystkie części zamienne. 

Sekator G2 Uniwersalny 
Długość: 20.5 cm
Waga: 194 g
Średnica cięcia: 1,8 cm

Sekator G1 Uniwersalny
Długość: 22.5 cm
Waga: 256 g
Średnica cięcia: 2,5 cm

Sekator Z1 Prosty Do Zawiązków
Dzięki precyzyjnie szlifowanym ostrzom zapewniają szybkie i łatwe cięcie. Przezna-
czone do cięcia żywych gałęzi nie przekraczających średnicy 5 mm, zwłaszcza do 
przerzedzania zawiązków owoców. Ostrze wykonane z japońskiej stali nierdzewnej. 
Mocna sprężyna otwierająca nożyczki, trwałe i łatwe w użyciu zamknięcie narzędzia.

Długość: 18.5 cm
Waga: 99 g
Średnica cięcia: 0,6 cm

Sekator Z2 Wygięty Do Zawiązków
Dzięki precyzyjnie szlifowanym ostrzom zapewniają szybkie i łatwe cięcie. Przezna-
czone do cięcia żywych gałęzi nie przekraczających średnicy 5 mm, zwłaszcza do 
przerzedzania zawiązków owoców. Ostrze wykonane z japońskiej stali nierdzewnej. 
Mocna sprężyna otwierająca nożyczki, trwałe i łatwe w użyciu zamknięcie narzędzia.

Długość: 18.5 cm
Waga: 99 g
Średnica cięcia: 0,6 cm

Długość: cm
Waga: g
Średnica cięcia: cm
Indeks:
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Nożyce T1.73 Do Gałęzi (73 cm) 
Uniwersalny
Uniwersalne nożyce ogrodowe, ostrze zabezpieczone teflonem.

Długość: 73 cm
Waga: 1063 g
Średnica cięcia: 3,5 cm

Nożyce Sadownicze Profesjonalne
Profesjonalne nożyce sadownicze, ostrze wykonane z nierdzewnej stali japoń-
skiej, wymienne wszystkie części użytkowe. Solidne wykonanie pozwoli na dłu-
gotrwałe użytkowanie.

Nożyce B1.75 Sadownicze (75 cm) Profesjonalne
Długość: 75 cm
Waga: 1091 g
Średnica cięcia: 4,0 cm

Nożyce B1.90 Sadownicze (90 cm) Profesjonalne
Długość: 90 cm
Waga: 1236 g
Średnica cięcia: 4,0 cm

Ostrzałka A1 Z Oliwiarką
Kieszonkowa ostrzałka z urządzeniem do smarowania narzędzi. Do ostrzenia noży, 
nożyczek, sekatorów, siekier i innych narzędzi tnących.

Długość: 12 cm
Waga: 18,4 g

Nóż N3.1 Okulizak Z Piętką 
Nóż ogrodniczy do okulizacji, ostrze wykonane z nierdzewnej stali japońskiej, so-
lidna , ergonomiczna drewniana rączka . Narzędzie składane.

Długość: 16.5 cm
Waga: 73,6 g

Nóż N3.2 Szczepako-Sierpak
Nóż ogrodniczy do szczepienia i innych prac , ostrze wykonane z nierdzewnej 
stali japońskiej, solidna , ergonomiczna drewniana rączka . Narzędzie składane.

Długość: 16.5 cm
Waga: 75,4 g

Nóż N4.4 Okulizak Z Kostką 
Nóż ogrodniczy do okulizacji , ostrze wykonane ze standardowego stopu stali , 
kostka umożliwia delikatne i precyzyjne podważanie. Rączka wykonana z trwa-
łego tworzywa. Narzędzie składane.

Długość: 18,5 cm
Waga: 37,2 g
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Nóż N4.3 Okulizak Z Piętką I Kostką
Nóż ogrodniczy do okulizacji , ostrze wykonane ze standardowego stopu stali, 
wyposażony w przydatną „piętkę i kostkę” do podważania. Rączka wykonana 
z trwałego tworzywa. Narzędzie składane.

Długość: 19,5 cm
Waga: 52,8 g

Nóż N4.2 Sierpak
Nóż do przeszczepiania o kształcie sierpaka. Uchwyt z twardego tworzywa w er-
gonomicznym kształcie. Ostrze ze stali nierdzewnej, sfazowane z jednej strony, 
lekko zakrzywione. Narzędzie składane.

Długość: 17.5 cm
Waga: 66,4 g

Nóż N4.1 Sierpak-Scyzoryk
Nóż do przeszczepiania o kształcie sierpaka. Uchwyt z twardego tworzywa w er-
gonomicznym kształcie. Ostrze ze stali nierdzewnej, sfazowane z jednej strony, 
lekko zakrzywione. Narzędzie składane.

Długość: 17.5 cm
Waga: 52 g

Nóż N2.1 Wielofunkcyjny
Wielofunkcyjny nóż ogrodniczy z lekkiej stali nierdzewnej z kaburą z tworzywa. 
Klinga posiada następujące funkcje: proste ostrze, piłę, przyrząd do przecinania 
sznurka lub wężyka, zakończenie w kształcie litery V do wyrywania chwastów, 
podważania.

Długość: 20.5 cm
Waga: 73,8 g

Sekator X1 do szczepienia
Narzędzie do szczepienia z sekatorem. Urządzenie pozwala na łatwe szczepienie 
różnego rodzaju drzewek i krzewów. Zrazy i podkładki wykonane narzędziem do 
szczepienia bardzo dobrze do siebie pasują. Wbudowany sekator pozwala na cię-
cie niedużych gałęzi. 

Długość: 21 cm
Waga: 289 g

Nożyce N1.1 do trawy
Uniwersalne nożyce do trawy, ostrze teflonowe, ergonomiczny uchwyt.

Długość: 34.5 cm
Waga: 333 g
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Kabura A2 skórzana
Skórzana kabura na sekator jednoręczny. Posiada metalowy klips do przypina-
nia do paska.

Długość: 23 cm
Waga: 82,4 g

Kleszcze Tapener A3 do wężyków
Profesjonalne narzędzie do zszywania i odcinania wężyków - zastępuje cza-
sochłonne wiązanie. Kleszcze sprawdzają się zarówno w sadownictwie jak 
i szkółkarstwie. 

Długość: 18.5 cm
Waga: 316 g

Klamry A3.1
Klamry do zszywania wężyków (uzupełnienie do tapenera A3)
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Piła sadownicza K1.24 SHARK
(in. 24297)
Długość ostrza: 24 cm
Idealna do szybkiego cięcia nawet grubych gałęzi.
Wysokiej jakości stalowe ostrze (spełnia standardy ANSI, DIN oraz JIS).
Wysoka odporność na rdzewienie dzięki pokryciu chromem.
Uzębienie japońskie wzmacniane impulsowo.
Diamentowy szlif.
Możliwa wymiana ostrzy.
W zestawie plastikowa kabura.

Piła sadownicza K1.30 SHARK
(in. 24298)
Długość ostrza: 30 cm
Idealna do szybkiego cięcia nawet grubych gałęzi.
Wysokiej jakości stalowe ostrze (spełnia standardy ANSI, DIN oraz JIS).
Wysoka odporność na rdzewienie dzięki pokryciu chromem.
Uzębienie japońskie wzmacniane impulsowo.
Diamentowy szlif.
Możliwa wymiana ostrzy.
W zestawie plastikowa kabura.

Piła sadownicza składana S1.18 SHARK
(in. 24295)
Długość ostrza: 18 cm
Idealna do prześwietlania drzew owocowych.
Wysokiej jakości stalowe ostrze (spełnia standardy ANSI, DIN oraz JIS).
Wysoka odporność na rdzewienie dzięki pokryciu chromem.
Stalowa rączka z wygodnym gumowym uchwytem absorbującym drgania pod-
czas pracy.
Uzębienie japońskie wzmacniane impulsowo.
Diamentowy szlif.
Możliwa wymiana ostrzy.
W zestawie plastikowa kabura.

Piła sadownicza składana S1.21  SHARK
(in. 24296)
Długość ostrza: 21 cm
Idealna do prześwietlania drzew owocowych.
Wysokiej jakości stalowe ostrze (spełnia standardy ANSI, DIN oraz JIS).
Wysoka odporność na rdzewienie dzięki pokryciu chromem.
Stalowa rączka z wygodnym gumowym uchwytem absorbującym drgania pod-
czas pracy.
Uzębienie japońskie wzmacniane impulsowo.
Diamentowy szlif.
Możliwa wymiana ostrzy.
W zestawie plastikowa kabura.

Ostrza wymienne do każdej z pił SHARK
(indeksy 24301,24302,24299,24300)
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Noże Frost służą do chirurgii, 
czyszczenia ran drzew
Dostępne trzy rodzaje:
- nr 162 (in. 2726)
- nr 163 (in. 2727)
- nr 164 (in. 7783)

Narzędzia ogrodnicze Madera
grabie– oprawione wykonane z rurki i zębów stalowych
indeksy 10096, 10097, 10098, 10099
motyczki– wszystkie wykonane ze stali NCV 
indeksy 2972, 2973, 2974, 2975
trzonek 150 cm (in. 917)

Odzież przeciwdeszczowa
KOMPLETY P/
DESZCZOWE

GUMA NYLON 
PODGUMOWANY

NYLON
PODGUMOWANY

SYMBOL CY031 CY039 CY99

C.ZIELEŃ 
XL, XXL

MORO
XL
XXL
XXXL
XXXXL

GRANAT
XL, XXL

GRANAT
XXXL, XXXXL

C.ZIELEŃ
XXXL, XXXXL

PŁASZCZE P/DESZCZOWE

PCV
/LEKKI/

GUMA
/GRUBA/

GUMA NYLON
PODGUMOWANY

CY615 CY616 CY611 CY604 CY608

ŻÓŁTY-XL
GRANAT
XXL, XXXL, 
XXXXL

ŻÓŁTY-XL
GRANAT
XXL, 
XXXL, 
XXXXL

GRANAT
XL, XXL
C.ZIELONY
XXXL, 
XXXXL

MORO
XL, XXL, 
XXXL,XXXXL

POMARAŃ-
CZOWY
L, XL,, XXL
C.ZIELONY
XXXL, XXXXL

Odzież ochronna 



57

A
K

CE
SO

R
IA

Półmaska wielokrotnego użytku 3M 
6000
indeks: 25059
Półmaska wielokrotnego użytku 3M 6000 (dostępna w rozmiarze M)
Półmaski wielokrotnego użytku z serii 6000 są ekonomiczne, wymagają zaledwie 
niewielkiej konserwacji, są proste w obsłudze i wyjątkowo lekkie. Dostępne w 3 roz-
miarach, wyposażone w system złącza bagnetowego 3M pozwalający na podłą-
czanie do szerokiego asortymentu podwójnych elementów oczyszczających chro-
niących przed gazami, parami i pyłami w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Półmaska wielokrotnego użytku 3M 
seria 6500
indeks: 25058
Półmaska wielokrotnego użytku 3M z serii 6500 ( dostępne dwie wersje 6501QL 
oraz 6502QL) Zostały zaprojektowane z myślą o trudnych i brudnych warunkach 
pracy. Seria 6500 zapewnia wysoki poziom wygody, trwałości i stabilności, dzięki 
miękkiemu, ale też pewnemu uszczelnianiu twarzy.

Elementy oczyszczające do masek 
wielokrotnego użytku

Półmaska  jednorazowa  
filtrująca 3M Aura
indeks: 24110
Półmaska  jednorazowa filtrująca 3M Aura ( dostępna z zaworem model 9312)
Cechy tej półmaski to: technologia filtracyjna gwarantująca niskie opory oddy-
chania (ułatwia oddychanie przez całą zmianę) tłoczony panel górny (redukuje 
parowanie okularów), wyprofilowane krawędzie (poprawiają dostosowanie oku-
larów) oraz innowacyjna patka podbródkowa (ułatwia dopasowanie do twarzy).

Półmaska filtrująca 3M K100
indeks: 24109
Półmaski jednorazowe filtrujące 3M (dostępne w wersji z zaworem: K111 oraz K112)
Seria półmasek filtrujących 3M K100 zapewnia ochronę układu oddechowego przed 
cząstkami stałymi i ciekłymi. Konstrukcja półmaski ułatwia jej złożenie, a także 
przechowywanie, gdy nie jest ona używana. Część przednia półmaski zapewnia 
utrzymanie jej właściwego kształtu w trakcie noszenia, bez efektu zapadania się 
półmaski podczas wdechu. Miękki materiał półmaski gwarantuje dobre przyle-
ganie do twarzy, a blaszki nosowe, oznaczone odpowiednim kolorem, pozwalają 
łatwo rozpoznać klasę ochrony danej półmaski.
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Ochronniki słuchu Peltor Optime I 
indeks: 23906
Ochronniki słuchu Peltor Optime I zapewniają wszechstronną i lekką ochronę słu-
chu o zwiększonym komforcie dla użytkownika. Szerokie, wygodne pierścienie 
uszczelniające zostały wypełnione wyjątkowym połączeniem płynu i pianki, co 
zapewnia optymalne uszczelnienie i jednocześnie niski nacisk podczas kontaktu. 
Ochronniki te są idealne do zastosowania zarówno w wielu środowiskach pracy 
o umiarkowanym hałasie przemysłowym, takich jak lekki przemysł inżynieryjny, 
przemysł samochodowy, obróbka arkuszy metalowych, jak również podczas zajęć 
wykonywanych na świeżym powietrzu. 

Nauszniki 3M™ 1426
indeks: 24293
Nauszniki 3M™ 1426, dostępne tylko w wersji z pałąkiem nagłownym, zapewniają 
doskonałe tłumienie hałasu spełniając wymagania dla większości zastosowań prze-
mysłowych. Prawidłowo dobrane i noszone przez cały czas pomagają ograniczyć 
narażenie na niebezpieczne poziomy hałasu oraz głośne dźwięki.

Kombinezon ochronny 3M 4510 
indeksy: 24011, 23905, 24012
Kombinezon ten jest ekonomicznym rozwiązaniem gwarantującym ochronę przed 
ograniczonym rozpryskiem płynnych substancji chemicznych, takich jak przy 
malowaniu natryskowym. Zapewnia ochronę zgodną z kategorią III w ramach dy-
rektywy dotyczącą środków ochrony indywidualnej, typ ochrony 5/6. Mikroporo-
waty materiał pozwala na uwolnienie powietrza ze środka kombinezonu, chroniąc 
jednocześnie przed zagrożeniem z zewnątrz. 

Kombinezon ochronny 3M 4515 
indeksy: 23903, 24153, 23904
Kombinezon ten jest ekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym ochronę przed 
niebezpiecznymi pyłami. Kombinezon ściśle ochrania z zewnątrz, a oddychający 
materiał przepuszcza powietrze, zmniejszając narastające poczucie ciepła oraz 
dyskomfortu. Zapewnia ochronę zgodna z kategorią III, typ 5/6 – ochrona przed 
niebezpiecznym pyłem i rozbryzgami cieczy.

Kombinezon ochronny 3M 4570 
indeks: 24154
Kombinezon ten jest wysoce zaawansowanym strojem chroniącym przed sub-
stancjami chemicznymi. Zapewnia ochronę zgodnie z kategorią III (typ ochrony 
3/4/5/6) co oznacza, że jest odpowiedni do ochrony przed wszelakimi natryskami 
i strumieniami ciekłych chemikaliów. Dzięki swym dodatkowym właściwościom, 
jak np. duże suwaki lub pętelki na kciuki, podwójny system zapinania z przodu oraz 
osłona podbródka, zwiększa wygodę użytkowania bez szwanku dla jakości ochrony.
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Półmaska Climax+filtr 
indeks: 13135
Wykonana z gumy, wyposażona w jeden pochłaniacz oraz dwa zawory wydechowe. 
W standardzie dostarczana z jednym pochłaniaczem. 
Wysoki komfort pracy dzięki zastosowaniu taśmy nagłowia i taśmy na szyję.

Gogle ochronne 3M 2890  
indeksy: 23935, 23934, 23901, 26363, 23899, 23900, 23933
Okulary ochronne w różnych opcjach ! m.in. żółte, niebieskie, przydymione, 
bezbarwne 

Maska pełna 6800
indeks: 25176
Maski pełne wielokrotnego użytku z serii 6000 są proste w obsłudze i wygodne 
w noszeniu. Nowy zawór wydechowy zwiększa wytrzymałość i jest łatwy do utrzy-
mania w czystości. Wszystkie maski są dostępne w trzech rozmiarach i zostały 
wyposażone w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączanie 
szerokiego asortymentu lekkich, podwójnych elementów oczyszczających chro-
niących przed gazami, parami i pyłami, w zależności od indywidualnych potrzeb.
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Rękawice 
Rękawice pomarańczowe rozmiar 9-L
(12 szt. w opakowaniu)
Indeks: 18036

Rękawice szaro-fioletowe rozmiary:
10-XL, 9-L,8-M
(12 szt. w opakowaniu)
Indeks: 18043, 18045, 18044

Rękawice szaro-niebieskie rozmiary:
10-XL, 9-L, 8-M
(12 szt. w opakowaniu)
Indeks: 18039, 18037, 18038

Rękawice czarne rozmiary:
10-XL, 9-L, 8-M
(12 szt. w opakowaniu)
Indeks: 18042, 18040, 18041

Rękawice czerwone, skóra zamszowa /CB304K/
Rozmiary: 10-XL,9-L,8-M,7-S
12 szt. w opakowaniu
Indeks: 16449, 16448, 16447, 16450

Rękawice seledynowe wzmacniane skórą /PA7139/
Rozmiary: 10-XL,9-L,8-M,7-S
12 szt. w opakowaniu
Indeks: 16441, 16440, 16439, 16442

Rękawice czerwone wzmacniane skórą /PA7272/
Rozmiary: 10-XL, 9-L, 8-M, 7-S
12 szt. w opakowaniu
Indeks: 16460, 16459, 16461

Rękawice zielone wzmacniane skórą /PA7606/
Rozmiary: 10-XL, 9-L, 8-M, 7-S
12 szt. w opakowaniu 
indeks: 16426, 16425, 16424

Rękawice czarne Eko skóra /PU7455/
Rozmiary: 10-XL, 9-L, 8-M, 7-S
12 szt. w opakowaniu
Indeks: 16437, 16436, 16435, 16438

Rękawice zielone skóra zamszowa /PS7246/
Rozmiary: 10-XL, 9-L, 8-M, 7-S
12 szt. w opakowaniu
Indeks: 16433, 16432, 16431

Rękawice szare podgumowane
Rozmiary: 10-XL, 9-L, 8-M, 7-S
12 szt. w opakowaniu
Indeks: 16457, 16456, 16455, 16458
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Opryskiwacze KWAZAR
Szeroki wybór opryskiwaczy ręcznych i plecakowych oraz części zamiennych.

indeks nazwa

15177 KWAZAR-DYSZA /LUZ/

5015 KWAZAR-DYSZA BIAŁA+NAKRĘTKA (KPL) BLISTER

5006 KWAZAR-DYSZE DO ORIONA (KPL) BLISTER

6147 KWAZAR-GRZYBEK POMPKI ORION VITON

5024 KWAZAR-KOŃCÓWKA PRZEGUBOWA DO VENUS BLISTER

8601 KWAZAR-LANCA ‚’ALEX’’ /150/3825/

12114 KWAZAR-LANCA 1.2M BEZ RĄCZKI STANDARD/BLISTER/

931 KWAZAR-LANCA 3M Z RĄCZKĄ TELESKOPOWA BLISTER

5016 KWAZAR-LANCA MINI BLISTER

5004 KWAZAR-LANCA MINI-MINI BLISTER

11898 KWAZAR-LANCA TELESKOPOWA 5M BLISTER

17212 KWAZAR-NAKRĘTKA KOŃCÓWKI LANCY CZARNA

15017 KWAZAR-OPRYSKIWACZ ELEKTRYCZNY V-15L ZEUS PRO+

13506 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-0,5L TWISTER

5001 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-0.5L MERKURY

11897 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-0.8L APOLLO

12989 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-1,5L WULKAN

2922 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-1.5L VENUS KOMPRESYJNY

103 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-12L ORION

23949 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-12L PRO SUPER NEW

12988 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-1L WULKAN

953 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-1L MERKURY

13507 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-1L TWISTER

1549 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-1L VENUS KOMPRESYJNY

11901 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-2.8L GAJA

1550 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-2L VENUS KOMPRESYJNY

12990 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-2L WULKAN

23857 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-3L PRO SUPER NEW

101 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-6L ORION

23828 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-6L PRO SURER NEW

102 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-9L ORION

10644 KWAZAR-OPRYSKIWACZ V-9L PRO SUPER NEW

105 KWAZAR-OPRYSKIWACZ VP-15L NEPTUNE

Opryskiwacze
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15175 KWAZAR-ORING 46*4 /LUZ/

5013 KWAZAR-OSŁONA HERBICYDOWA KPL.

5026 KWAZAR-POMPKA DO ‚’ORION’’ BLISTER

5011 KWAZAR-PRZEDŁUŻENIE DO LANCY BLISTER

5017 KWAZAR-PRZYŁACZE BANANOWE BLISTER

5019 KWAZAR-PRZYŁĄCZE 3-DYSZOWE BLISTER

5021 KWAZAR-PRZYŁĄCZE 5-DYSZOWE BLISTER

6298 KWAZAR-RĄCZKA DO LANCY Z ZAWOREM TŁOCZKOWYM BLIS

5005 KWAZAR-RĄCZKA Z MANOMETREM BLISTER

6364 KWAZAR-USZCZELKA ORING 33,7*3,77 TŁOK DO NEPTUNA

6363 KWAZAR-USZCZELKA ORING/80*5/ NA GŁOWICE

5014 KWAZAR-WĘŻYK DO OPRYSKIWACZA 4,5 M BLISTER

5022 KWAZAR-WĘŻYK DO OPRYSKIWACZA MAŁY 1.5M BLISTER

5020 KWAZAR-ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO ORIONA BLISTER

5025 KWAZAR-ZESPÓŁ KOŃCÓWKI LANCY BLISTER

15457 KWAZAR-ZESTAW SERWISOWY NEPTUN/USZCZ,OLEJ,ZAPIN

18246 KWAZAR-ZESTAW SERWISOWY ORION SUPER BLISTER

Opryskiwacze MAROLEX
Szeroki wybór opryskiwaczy ciśnieniowych oraz plecakowych oraz części 
wymiennych 

indeks nazwa

11502 MAROLEX-LANCA 3-DYSZOWA PIONOWA /R03MR/60SP/

11169 MAROLEX-LANCA 3-RZĘDOWA KWASOODPORNA /R03MR/60SK

11501 MAROLEX-LANCA 5-RZĘDOWA /R05MR/60SK

11504 MAROLEX-LANCA DOGLEBOWA KPL 100CM /RSG100K/

11173 MAROLEX-LANCA TELESKOP B/RĄCZKI 135CM/R01MX-H/

11171 MAROLEX-LANCA TELESKOP B/RĄCZKI 3MB /R03MX-H

11172 MAROLEX-LANCA TELESKOP Z RĄCZKĄ 135CM/R010MX-H/

11707 MAROLEX-LANCA TELESKOPOWA Z RĄCZKĄ 3M /R030MX/

11503 MAROLEX-LANCA ŁUKOWA 3-DYSZOWA-H /RSL60/

11205 MAROLEX-OSŁONA HERBICYDOWA /M82-H/

15632 MAROLEX-POMPA KPL.TITAN 12.16.20-II/T5C-H/

14999 MAROLEX-POMPA UNIWERSALNA 5,7,9,12 /R05D-H/

11167 MAROLEX-PRZEDŁUŻACZ DO LANC 100CM /R04MX/100-H/

11168 MAROLEX-PRZEDŁUŻACZ DO LANC 60CM /R04MX/60-H/

11207 MAROLEX-RĄCZKA /R020J-H

15187 MAROLEX-RĄCZKA BEZ ZAWORU /R88C-H/

11202 MAROLEX-SMAR SILIKONOWY /Z05-H/
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11203 MAROLEX-WĄŻ Z NAKRĘTKAMI 170 CM UNIWERS./R011D-H

11204 MAROLEX-WĄŻ Z NAKRĘTKAMI 500 CM UNIWER R011C/500

25124 MAROLEX-ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA TITAN R03DT-H

11206 MAROLEX-ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA UNIWERS. /R03D-H/

25122 MAROLEX-ZESTAW 3 DYSZ HERBICYDOWYCH Z09J3-H

11215 MAROLEX-ZESTAW 5 DYSZ /Z09J/5-H/

11217 MAROLEX-ZESTAW 7 DYSZ PROFESJONALNYCH /Z09J/7-H/

11208 MAROLEX-ZESTAW CZĘŚCI TITAN II/12,16,20//TIT37-H

11209 MAROLEX-ZESTAW KOŃCÓWEK LANCY 1.5MM /Z12/15-H/

11210 MAROLEX-ZESTAW KOŃCÓWKI LANCY /Z12/10-H/

17849 MAROLEX-ZESTAW NAKRĘTEK Z USZCZELKAMI TITAN

11212 MAROLEX-ZESTAW NAPRAWCZY LANCY /Z08B-H/

11213 MAROLEX-ZESTAW NAPRAWCZY MASTER+ /Z08MP/

18616 MAROLEX-ZESTAW NAPRAWCZY POMPY /Z08P-H/

11214 MAROLEX-ZESTAW NAPRAWCZY UNIW.PROFESSION /Z08J-H

11211 MAROLEX-ZESTAW USZCZELEK UNIWERSALNY /Z08U/

1395 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 1000 ML MINI S1000

17190 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 1000 ML MASTER PLUS/PM1000P/

11498 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 12L II TITAN P-12

1393 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 12L PROFESSION P12P

1394 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 12L PROFESSION PLUS P12/PP

11163 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 1500 ML PLUS PM1500P

11164 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 16L TITAN II P-16

2035 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 2000 ML PLUS PM2000P

1398 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 20L TITAN II

25125 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 3000 ML MASTER PLUS/PM3000P/

1396 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 500ML MINI S500

1390 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 5L PROFESSION P5P

1391 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 7L PROFESSION P7P

1392 MAROLEX-OPRYSKIWACZ 9L PROFESSION P9P

15911 MAROLEX-OPRYSKIWACZ NA KOŁACH /MX-20L/
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Folie stretch
Folie stretch są niezbędne do stabilizacji i zabezpieczenia towarów podczas trans-
portu i magazynowania. (in. 5830, 3977, 3979)

Miarki do owoców
Rozmiar:  5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9
(indeksy 4147, 4150, 2164, 2244, 2245, 2165, 2166, 2278, 4153)

Papier do pakowania 
Dostępny w trzech opcjach:
-10 kg  20*180 cm (boki) in 9281
-5 kg 20*180 cm (boki) in 6818
-10 kg 40*60 (spody) in 6351

Skrzynki plastikowe
Pojemność: 10, 12, 15, 20 kg
Indeksy: 18595, 8722, 2934, 12288

Kalibrownice
Rozmiar: 1.6-3.2, 2.5-6.0, 3.5-7.0, 5.5-9.0 
(indeksy 8709, 6312, 4209, 4210)

Sortowniki
Rozmiar: 6.5-7-7.5-8, 2.0-2.2-2.4, 3.0-3.5-4.0, 3.5-4.0-4.5-5.0 
(indeksy 6908, 10458, 10459, 12254)

Pakowanie owoców
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Wagi elektroniczne firmy SOEHNLE
Idealnym urządzeniem przydatnym przy szykowaniu owoców jest niezawodna 
waga firmy SOEHNLE która króluje na rynku europejskim od ponad 130 lat
Wagi elektroniczne firmy SOEHNLE doskonale sprawdzają się w szybkim i nie-
zawodnym ważeniu towarów nie wymagających ważenia legalizowanego. Przy 
użyciu jednego, wielofunkcyjnego przycisku odbywa się tarowanie, ważenie, do-
ważanie, odważanie.
Wymiary urządzenia  31 cm*27,5 cm*35 cm, dzięki małemu rozmiarowi platformy 
bardzo wygodna do przenoszenia np. na polu czy w przechowalni.   
Dostępne są również akcesoria takie jak podstawa i nadstawa.  Blat wykonany jest 
z trwałej blachy kwasoodpornej czyli jest odporna na działanie soków z owoców.
INDEKS: 
18678 – waga 
18680 – nadstawa
18679 – podstawa

Zaklejarka, Dyspenser

Łubianka
Indeks 4066

in. 3946 Taśma pakowa 48/66 brązowa
in. 3947 Taśma pakowa 48/66 transparentna
in. 7708 Wózek na taśmę do palet na kółkach
in. 7515 Zapinka druciana 13 mm /1000 szt./
in. 13776 Zapinka druciana 16 mm /1000 szt./

in. 4457 Dyspenser do taśm samoprzylepnych 50 mm
in. 6739 Taśma do zaklejarek 9*66
in. 6922 Zaklejarka do torebek metalowa z nożykiem
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Ziemia Ark-POL:

Specjalistyczne podłoża  
wzbogacone nawozami

Podłoża

INDEKS

10060 Ziemia*Ark-Pol* do iglaków 

23551 Ziemia*Ark-Pol* do juk,dracen,r.Zielonych 5 l

23787 Ziemia*Ark-Pol* do storczyków 5 l

14679 Ziemia*Ark-Pol* do trawników i krzewów 60 l

23465 Ziemia*Ark-Pol* do wysiewu 20 l

21391 Ziemia*Ark-Pol* kwiatowa z nawozem 10 l

9883 Ziemia*Ark-Pol* kwiatowa z nawozem 20 l

9884 Ziemia*Ark-Pol* kwiatowa z nawozem 50 l

23464 Ziemia*Ark-Pol* pelargonia 50 l

13292 Ziemia*Ark-Pol* torf kwaśny 60 l

8158 Ziemia*Ark-Pol* torf odkwaszony 60 l

23463 Ziemia*Ark-Pol* warzywna 50 l

21390 Ziemia*Ark-Pol* warzywno-kwiatowa 10 l

21389 Ziemia*Ark-Pol* warzywno-kwiatowa 5 l

5914 Ziemia*Ark-Pol* warzywno-kwiatowa 60 l

11902 Ziemia*Ark-Pol* warzywno-kwiatowa 80 l

25832 Ziemia*Ark-Pol* azalie,różaneczniki 50 l

INDEKS

26200 Ziemia*KIK*Bio do warzyw i pomidorów 50 l

26189 Ziemia*KIK*Bio uniwersalna 50 l

26192 Ziemia*KIK*do iglaków 50 l

26193 Ziemia*KIK*do pelargonii i balkonowych 50 l

26194 Ziemia*KIK*do pelargonii i balkonowych 80 l

26190 Ziemia*KIK*kompost ogrodowy 35 l

26197 Ziemia*KIK*podłoże do storczyka + doniczka

26191 Ziemia*KIK*Supermix do kwiatów 30 l

26195 Ziemia*KIK*torf kwaśny 80 l

26196 Ziemia*KIK*torf odkwaszony 50 l

26187 Ziemia*KIK*uniwersalna 50 l do kwiatów

26185 Ziemia*KIK*uniwersalna 5 l do kwiatów

26188 Ziemia*KIK*uniwersalna 80 l do kwiatów

26198 Ziemia*KIK*zrębki czerwone 50 l magic deco

26199 Ziemia*KIK*zrębki żółte 50 l magic deco



ZIEMIA UNIWERSALNA 
Z ROSAHUMUSEM I NAWOZEM 
STARTOWYM MIKROSTAR PZ
GOTOWE PODŁOŻE, które dzięki swoim właściwościom doskonale nadaje się do 
wszelkiego rodzaju roślin doniczkowych, balkonowych, prac w ogrodzie i na działce. Tak 
szerokie zastosowanie nasz produkt zawdzięcza odpowiedznio dobranym składnikom, 
do których należą: wyselekcjonowany torf wysoki, torf niski, piasek, perlit oraz dodatek 
nawozu wieloskładnikowego, nawozu rosahumus zawierajacego 85% kwasów humu-
sowych, nawozu wieloskładnikowego Microstar PZ (40% fosforu, azot 10%, trójtlenek 
siarki 11%, 2% cynk). Stosowanie naszego podłoża to wygoda uprawa roślin w żyznej 
i puszystej. Ziemi receptura zapewnia dostęp niezbędnego powietrza, wody i składni-
ków mineralnych, które są magazynowane, a następnie stopniowo oddawane roślinie.

Sposób użycia: 
Najlepszy okres przesadzania roślin to wiosna. Produkt prasowany mechanicz-
nie, przed użyciem zaleca się rozluźnić podłoże i w miarę potrzeb, jeśli jest zbyt 
suche, podlać wodą. 

Przesadzanie do doniczek – należy wybrać czystą donicę z otworami odpły-
wowymi większą od bryły korzeniowej. Wsypujemy drenaż na dno donicy np. 
Keramzyt, następnie ZIEMIĘ UNIWERSALNĄ Z ROSAHUMUSEM I NAWOZEM 
STARTOWYM MIKROSTAR PZ. Wkładamy roślinę i wypełniamy podłożem do 
2 cm poniżej krawędzi doniczki. Po przesadzeniu lekko ugniatamy ziemię i umiar-
kowanie podlewamy. 

Przesadzanie drzew i krzewów – należy wykopać otwór o około 30% większy od 
bryły korzeniowej i wypelnić go częściowo ZIEMIĄ UNIWERSALNĄ Z ROSAHU-
MUSEM I NAWOZEM STARTOWYM MIKROSTAR PZ. Następnie wsadzamy drzewo 
lub krzew z bryłą korzeniową i uzupełniamy resztę otworu ZIEMIĘ UNIWERSALNĄ 
Z ROSAHUMUSEM I NAWOZEM STARTOWYM MIKROSTAR PZ. 

Rośliny gruntowe/warzywniak – należy rozsypać ZIEMIĘ UNIWERSALNĄ Z RO-
SAHUMUSEM I NAWOZEM STARTOWYM MIKROSTAR PZ na głębokość około 15 
– 30 cm. Następnie sadzimy rośliny. Bezpośrednio po przesadzeniu umiarkowanie 
podlewamy. Zalecamy rozpocząć nawożenie po 6-8 tygodniach od  przesadzania.
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Ziemia uniwersalne z nawilżaczem
Ziemie uniwersalne z nawilżaczem (21373, 10140, 21322, 21324, 2068, 10275)
Ziemia uniwersalna to wysokowartościowe, naturalne podłoże wyprodukowane 
na bazie torfu wysokiego o różnym stopniu rozkładu w oparciu o recepturę i do-
świadczenie profesjonalnych ogrodników. Ziemia uniwersalna zawiera nawilżacz 
i nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami.
Dostępne w workach o pojemności 10 l, 20 l, 25 l, 40 l, 50 l, 80 l

Ziemia do warzyw (10275)
Gotowe do użycia uniwersalne podłoże do warzyw o drobnej strukturze, wypro-
dukowane ze specjalnie przemrożonego torfu. Spełnia wymagania takich roślin 
jak: pomidor, papryka, ogórek, sałata, kapustne i inne.
Dostępne w worku o pojemności 80 l

Ziemia do iglaków (8157)
Ziemia do iglaków Kronen z włóknami torfowymi jest gotowym do użycia podłożem 
przeznaczonym do sadzenia i przesadzania roślin iglastych w pojemniki i w glebę.
Dostępne w worku o pojemności 50 l

Ziemia do pelargonii (5828)
Jest doskonałym podłożem dla wszystkich roślin uprawianych w pomieszczeniach, 
na balkonach, tarasach, rabatach, z wyjątkiem roślin kwaśnolubnych. Wyprodu-
kowana jest na bazie wyselekcjonowanych frakcji torfu wysokiego. Podłoże jest 
przewiewne i lekkie.
Dostępne w worku o pojemności 50 l

Ziemia do rododendronów (3646)
Ziemia Kronen do rododendronów przeznaczona jest do sadzenia i przesadzania 
roślin kwaśnolubnych (wymagających niskiego pH), o niskich wymaganiach po-
karmowych takich jak: rododendrony, azalie, wrzosy, borówki, paprocie ogrodowe, 
niebieskie hortensje oraz karłowate krzewy iglaste.
Dostępne w worku o pojemności 50 l
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Torf kwaśny (PH 3,5 – 4,5)  
(in. 12433, 21992)
Ma zastosowanie w przygotowaniu podłoży ogrodniczych oraz w uprawach ro-
ślin kwaśnolubnych. Kronen® Torf może stanowić podłoże, bazę podłoża, lub być 
jego dodatkiem. Frakcja standardowa torfu mieści się w granicach od 0 do 25 mm. 
Podłoża o takiej strukturze są odpowiednie dla rozwoju i wzrostu dla większości 
gatunków roślin.
Dostępny w worku 80 l, 150 l

Torf odkwaszony (in. 21993)
Poprawia strukturę, dostarcza substancje organiczne, spulchnia i napowietrza 
glebę. Frakcja standardowa torfu mieści się w granicach 0-30 mm, odpowiada 
wymaganiom systemów korzeniowych większości roślin.
Dostępny w worku o pojemności 150 l

Ziemia do hortensji 20 l (in. 26412, 26413)
*różowych/białych 
 *niebieskich/fioletowych  
Kronen Ziemia do hortensji różowych, czerwonych i białych oraz niebieskich, 
fioletowych jest przeznaczona do sadzenia i przesadzania hortensji uprawianych 
w domach, na balkonach, tarasach i w ogrodach. Kronen Ziemia do hortensji to 
bogate w próchnicę, żyzne, naturalne podłoże.

Ziemia do borówek 50 l (in. 24021)
Specjalistyczne podłoże do sadzenia oraz przesadzania borówek oraz innych roślin 
kwaśnolubnych, takich jak rododendrony, azalie czy wrzosy.

Ziemia do warzyw i ziół 20 l, 50 l 
(in. 26414)
Wzbogacone gotowe podłoże, przeznaczone do warzyw i ziół. Polecana jest do 
upraw ekologicznych. 
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Drut Crapal
Oferujemy szeroki wybór akcesoriów do rusztowań m. in.: 
- drut Crapal niezbędny przy uprawach sadowniczych, ogrodniczych 
- złączki Gripple  

Drut Crapal 2,5 mm rolka 25 kg 650 mb top 50 – in. 33
Drut Crapal Arbolu 2,7 mm rolka 25 kg 550 mb – in. 17855 
Drut Crapal 2,8 mm rolka 25 kg 515 mb top 50 – in. 5804
Drut Crapal Arbolu 3,0 mm rolka 25 kg 450 mb – in.17856
Drut Crapal 3,15 mm rolka 25 kg 410 mb top 50 – in. 9898
Drut Crapal Arbolu 3,5 mm rolka 25 kg 325 mb – in. 21040

Złączki Gripple  
Szybkozłączka Jumbo 2.50-3.15*600 kg/rapido/- in. 8725
Szybkozłączka Medium 2.00 – 3.25*400 kg- in. 8163
Szybkozłączka duża/large/ 3.25-4.20*600 kg –in. 10572

Kleszcze metalowe /gripple/  
in.16394
Całkowicie metalowa konstrukcja zapewnia dodatkową trwałość i wytrzymałość
10:1 moc naciągania pozwala zastosować to samo napięcie, przy mniejszym wysiłku
Długie, napędzane przekładnią metalowe uchwyty dla zwiększonej siły nacisku
Szybkie uwalnianie zębatej krzywki zapewnia łatwe pozycjonowanie Kleszczy na drucie
Miękkie formowane ergonomiczne uchwyty dla większego komfortu

Kotwy sadownicze
W sadach z rusztowaniami sadowniczymi niezastąpione są kotwy sadownicze, do 
których mocowany jest drut naciągowy. Kotwy produkowane są z pręta żebrowa-
nego. Nie imituje on gwintu tylko jest gwintem a co za tym idzie nie mieli ziemi tylko 
wkręca się w nią. Pozwala to dużo łatwiej wkręcić kotwę a przede wszystkim kotwa 
jest lepiej osadzona.

*Kotwa sadownicza 15 cm*100 cm*2 mm czerwona in. 15902
*Kotwa sadownicza 20 cm*100 cm*2,5 mm zielona in. 15912
*Kotwa sadownicza 25 cm*120 cm*3 mm niebieska in. 17796

Kleszcze rapido /gripple/ 
in. 60
Do naciągu złączek samozaciskowych Gripple Small, Medium, Large. 
Narzędzie zaawansowane z precyzyjną regulacją siły naciągu.

Elementy konstrukcji sadowniczych



71

A
K

CE
SO

R
IANoże obrączkowe służą do obcinania 

wężyka, sznurka
*Nóż obrączkowy plastikowy (in. 3375)
*Nóż obrączkowy metalowy (in. 1661)
 

Osłonka ochronna na drzewka 100 cm 
in. 9213
Zabezpiecza  młode drzewka przed ogryzaniem przez zające i sarny.
Osłonki są samozaciskowe (owijają się wokół pnia) i ażurowe co zapewnia dobrą cyr-
kulację powietrza wokół pnia.
Osłonki wykonane są z tworzywa sztucznego.

Siatka typ-207 /62cm*50mb/ 
in. 2347
Osłonka do drzewek w postaci siatki z  polipropylenu (PP) stabilizowanego UV. 
Siatka znakomicie chroni młode drzewka przed gryzoniami, królikami, zającami czy 
sarnami.

Zszywacz LACO H401 
in. 9255
Zszywki LACO HK24 /6 /miedziane/  1000 szt. w opakowaniu in. 13852 

Spinka stebofix
Spinka stebofix pozwala na błyskawiczne przymocowanie drzewka do kołka.
Produkowane są z drutu sprężynowego ocynkowanego.
Jest to drut o podwyższonej wytrzymałości sprężynowej, która powoduje większą 
odporność na odkształcenia. 
Pakowane w pudełka po 900, 1200, 1500 sztuk.
Dostępne rodzaje: 13 cm i 15 cm (200 szt., 500 szt., 1500 szt.) 18 cm(200 szt., 500 szt., 
1200 szt.), 20 cm(200 szt, 500 szt., 900 szt.) 
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Wężyki
Wężyk Agrosimex 1 kg*4 mm*140 mb żółty (in. 14752)
Wężyk Agrosimex 3,5 kg*4 mm*500 mb żółty (in. 5082)
Wężyk Belgijski 1 kg*3 mm*35 cm*ciety/shark/turkusowy (in. 25981)
Wężyk Belgijski 3 kg*3 mm*255 mb turkusowy/shark/ (in. 25144)
Wężyk Belgijski 5 kg*3 mm*425 mb*turkusowy /shark/ (in. 25000)

Wężyk Bodeński 1 kg*4,4 mm*0,6 mm*85 mb pomarańczowy (in. 25169)
Wężyk Bodeński 3,5 kg*4,4 mm*0,6 mm*255 mb pomarańczowy (in. 25170)
Wężyk Bodeński 5 kg*4,4 mm*0,6 mm*425 mb pomarańczowy (in. 25171)

Wężyk Hejnał 1 kg*4 mm*35 cm* czarny /cięty/ (in. 20785)
Wężyk Hejnał 5 kg*3 mm*650 mb* czarny (in. 225)
Wężyk Hejnał 5 kg*4 mm*500 mb* czarny (in. 4014)
Wężyk Hejnał 5 kg*5 mm*400 mb* czarny (in. 12389)
Wężyk Hejnał 5 kg*6 mm*175 mb* czarny (in. 12073)

Wężyk Holenderski 1 kg*1,5 mm*90 mb czerw. /tapener/ (in. 22973)
Wężyk Holenderski Shark Tools 3 kg*4 mm*300 mb czerwony (in. 21393)
Wężyk Holenderski Shark Tools 5 kg*4 mm*500 mb czerwony (in. 21392)

Wężyk pomarańczowy 3 kg*4 mm*300 mb*Premium (in. 14218)

Wężyk Szary 2 kg*4 mm*0,5 mm*35 cm*cięty (ok. 580 szt) (in 25118)
Wężyk Szary 7 kg*4 mm*4 mm*700 mb /szpula/ (in. 25722)

Wężyk szary/ grafit 3 kg*4 mm*312 mb  (in. 10244)
Wężyk szary/grafit 5 kg*4 mm*520 mb (in. 10255)

Wężyk tyrolski/Eko 3 kg*4 mm*300 mb*czarny (in. 14209)
Wężyk tyrolski/Eko 5 kg*4 mm*500 mb czarny (in. 12551)

Wężyk krakowski 1 kg*5,2 mm*0,5 mm*85 mb czarny (in.25172)
Wężyk krakowski 3,5 kg*5,2 mm*0,5 mm*255 mb czarny (in.25173)
Wężyk krakowski 5 kg*5,2 mm*0,5 mm*425 mb czarny (in. 25174)

Wężyk zielony 3 kg*4 mm*420 mb (in. 14221)

Wężyk żółty 5 kg*4 mm*520 mb /tyrolski/ (in. 15478)
Wężyk żółty 7 kg*4 mm*700 mb /szpula/ (in. 26307)

Wężyk- taśma szara 2 kg*10 mm*170 mb (in. 13544)

Multiklpisy
Multiklips 10 cm /2-3 mm/ z kołnierzem in. 25141
Multiklips 12 cm /2-3 mm/ z kołnierzem in. 25142
Multiklips 10 cm /2-3 mm/ in. 17760
Multiklips 12 cm /3-4 mm/ in. 6276
Multiklips 16 cm /3-4 mm/ in. 11158

Dla szkółkarstwa
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Kleszcze, tapener HTB na taśmę 
(in. 2121)
Przyrząd szkółkarski do mocowania latorośli, pędów.
Klamry 604E-L (in. 2122)

Kleszcze, tapaner HRF sadowniczy 
(in. 61)

Klamry G130 5M 
(in. 62)

Taśma do tapenera
Taśma do tapenera ht-b zielona 15 mm (in. 6798)
Taśma do tapenera ht-b zielona 25 mm  (in. 6799)

Sanki sadownicze
Sanki sadownicze są wykorzystywane głównie w gospodarstwach sadowniczych 
przy zbiorze owoców, oraz przy cięciu i formowaniu korony drzew.
- SU (13697)
- SUW (13698)
- SD duże (3869)
- SDN-2 duże z nadstawką  (6219)
- SDW duże podwójne (6644)
- SCH duże ze stopniami (10391)
- SM małe (3870)
- SMW małe podwójne (6643)
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Paski do okulizacji 
25 cm (ok. 1200 szt. w opakowaniu)
30 cm (ok. 800 szt. w opakowaniu)
35 cm (ok. 700 szt. w opakowaniu)

Paski wykonane są z PCV dzięki czemu odporne są na warunki atmosferyczne. 

Poza okulizacją służą do opisywania. 
Wystarczy mazakiem wodoodpornym wykonać napis i pasek przywiązać do rośliny.

Noże ogrodnicze
– Sierpak (in. 4236)
– Okulizak (in. 2493)
– Szczepak (in. 2492)

Tyczki szkółkarskie
Długość (cm) Średnica (mm) Ilość w opakowaniu (szt)

45 /6-8/ 1000
45 /8-10/ 500
60 /6-8/ 1000
60 /8-10/ 500
60 /6-8/ 500
60 /10-12/ 500
75 /6-8/ 500
90 /8-10/ 500
90 /10-12/ 500
90 /12-14/ 250
90 /14-16/ 150
120 /12-14/ 250
120 /14-16/ 150
150 /12-14/ 250
150 /14-16/ 150
150 /16-18/ 150
180 /22-24/ 50
180 /24-26/ 50
210 /24-26/ 50

Tyczki bambusowe
Oferujemy tyczki i kije bambusowe w największym wyborze długości oraz śred-
nicy stosowane w nowoczesnym sadownictwie oraz ogrodnictwie jako podpory 
do drzew i roślin. 

Długość (cm) Średnica (mm) Ilość w opakowaniu (szt)
270 24/26 50 (indeks 4211)
270 26/28 50 (indeks 1085)
270 28/30 30 (indeks 1086)
270 32/34 25 (indeks 18494)
295 24/26 50 (indeks 1082)
295 26/28 50 (indeks 1083)
295 28/30 30 (indeks 15450)
295 30/32 30 (indeks 16242)
295 32/34 25 (indeks 12122)



Zadbaj o 

NAWODNIENIE 
   swoich upraw

•  Profesjonalne doradztwo  
w zakresie fertygacji

•  Indywidualny projekt instalacji  
nawodnieniowej

•  Dobór materiałów do renowacji  
istniejących instalacji

•  Porady z zakresu samodzielnego  
montażu instalacji

•  Szeroki asortyment części do instalacji  
nawodnieniowej

Dowiedz się więcej...
Grzegorz Głuszcz – Specjalista ds. Nawodnień i Fertygacji
tel. 885 276 276 
grzegorz.gluszcz@agrosimex.com.pl

Pytaj także 
w sklepach



Otwieramy się 
na wiele więcej


