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Właściciel marki Twój ogród to nowoczesna firma zajmująca się dystrybucją środków ochrony roślin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych, z ponad 26-letnią historią działalności na polskim rynku. Dzisiaj należy do elitarnego grona
największych w Polsce dystrybutorów środków ochrony
roślin i z sukcesami pracuje na tę pozycję w segmencie
nawozowym. Firma zlokalizowana jest w rejonie grójecko-wareckim, największym zagłębiu sadowniczym w Polsce
nazywanym także „największym sadem Europy”. Stąd też
szczególne zainteresowanie firmy segmentem upraw specjalnych, w którym jest niekwestionowanym liderem.
Śledząc bieżące potrzeby hobbystów stworzyliśmy markę
Twój ogród.
Twój ogród oferuję środki ochrony roślin, nawozy, trawy,
podłoża i środki biobójcze do stosowania na małych obszarach, w ogrodach przydomowych i na działkach.
W szerokim asortymencie znajdą Państwo produkty do
pielęgnacji i nawożenia trawnika, drzew i krzewów, roślin
ozdobnych, a także warzyw oraz drzew i krzewów owocowych. Proponujemy zarówno ekologiczne środki ochrony
roślin, jak i konwencjonalne preparaty chemiczne.
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Agrosimex zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.
Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj
zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Informacje zawarte
w katalogu mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji 25. 01. 2019 r. Ewentualne
zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.
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Środki
Ochrony
Roślin

PREPARATY EKOLOGICZNE I NATURALNE

ARMICARB SP
Substancja aktywna: wodorowęglan potasu - 850 g/kg (85%)
ARMICARB SP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego przed parchem
jabłoni w ochronie jabłoni, przed mączniakiem prawdziwym w ochronie porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, maliny oraz uprawianych w gruncie
i pod osłonami truskawki, pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona i dyni.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHOROBA

jabłoń

parch jabłoni

porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina
truskawka uprawiana w gruncie lub
pod osłonami
pomidor, bakłażan, papryka uprawiane w gruncie oraz pod osłonami
ogórek, cukinia, melon, dynia uprawiane w gruncie oraz pod osłonami

mączniak
prawdziwy

Ilość zbiorcza: 12 szt.

50 g

DAWKA
50 g środka w 5–
7,5 l wody/100 m2
5,0 g/10 m2 w 0,4-1,5 l
wody/10 m2
3,0 g/10 m2 w 0,6-1,5 l
wody/10 m2
3,0 g/10 m2 w 0,4-1,5 l
wody/10 m2
3,0 g/10 m2 w 0,6-1,5 l
wody/10m2
Ilość zbiorcza: 12 szt.

5900644531913

250 g

5900644531890

MIEDZIAN 50 WP
Substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedz - 50% (500 g/kg)
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie
przed chorobami w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych
i roślin warzywnych.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

SZKODNIK

DAWKA

jabłoń, grusza

parch jabłoni, parch gruszy

1,5 g/10 m2
w 0,5-0,75 l wody na 10 m2

jabłoń, grusza

zaraza ogniowa

0,75 g/10 m2
w 0,5-0,75 l wody/10 m2

wiśnia, czereśnia

rak bakteryjny drzew pestkowych

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

brzoskwinia

kędzierzawość liści brzoskwini

7,0 ml/10 m2

pomidor
(w uprawie polowej)

bakteryjna cętkowatość,
zaraza ziemniaka

2,5-3,0 g/10 m2 w 0,7 l
wody na 10 m2

pomidor
(pod osłonami)

bakteryjna cętkowatość,
zaraza ziemniaka

0,3% (3 g środka w 1 l
wody)

ogórek
(w uprawie polowej)

bakteryjna kanciasta plamistość,
mączniak rzekomy dyniowatych

2,5-3,0 g/10 m2 w 0,7 l
wody/10 m2

fasola szparagowa

bakterioza obwódkowa, antraknoza,
szara pleśń

3,0 g/10 m2

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE
winorośl

mączniak rzekomy winorośli

2,5 g/10 m2
w 0,5-0,9 l wody/10 m2

porzeczka czarna

antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści

3,0 g/10 m2
w 0,7 l wody/10 m2

Szczegółowe zastosowanie znajdą Państwo w etykiecie rejestracyjnej produktu.
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10 g

Ilość zbiorcza: 18 szt.

Ilość zbiorcza: 18 szt.

5900644531760

5900644531777

50 g

Ilość zbiorcza: 18 szt.

100 g

5900644531784

PREPARATY EKOLOGICZNE I NATURALNE

NEXT PRO KONCENTRAT
Preparat w formie koncentratu do rozcieńczania w wodzie. Przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów i roztoczy żerujących na roślinach uprawnych. Działa
na szkodniki interwencyjnie, w sposób fizyczny. Po oprysku preparat tworzy na
powierzchni rośliny oraz ciałach szkodników powłokę uniemożliwiającą poruszanie się szkodników, co powoduje zaprzestanie ich żerowania i w rezultacie śmierć.
NEXT-PRO jest mieszaniną związków silikonowych.
STOSOWANIE
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE
mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczanie liczebności miodówek
i wielkopąkowca porzeczkowego
Zalecane stężenie: 0,1%-0,2% (10-20 ml na 10 l wody)
WARZYWA (ogórek, cebula, kapusta głowiasta, burak ćwikłowy)
mszyce, przędziorki, ograniczanie występowania wciornastków.
Zalecane stężenie: 0,1%-0,2% (10-20 ml na 10 l wody)
ROŚLINY OZDOBNE
mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczanie liczebności wciornastków
i mączlika szklarniowego
Zalecane stężenie: 0,1%-0,2% (10-20 ml na 10 l wody)
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5 ml

5900644534082

Ilość zbiorcza: 16 szt.

25 ml

5900644534099

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1l

5900644533313

Czy wiesz że.. Biedronki są pożyteczne.

Drapieżne biedronki oraz ich larwy żywią
się głównie mszycami i czerwcami. Jedna
larwa biedronki w ciągu swego rozwoju
zjada około 600 mszyc.
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PREPARATY EKOLOGICZNE I NATURALNE

MIEDZIAN EXTRA 350 SC
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
UPRAWA

SZKODNIK

DAWKA

jabłoń, grusza

parch jabłoni, parch gruszy

1,5 ml/10 m2
w 0,5-0,75 l wody/10 m2

grusza

zaraza ogniowa

0,75 ml - 1,5 ml/ 10 m2
w 0,5-0,75 l wody/10 m2

wiśnia, czereśnia

rak bakteryjny drzew
pestkowych

1,5 ml - 3,0 ml/10 m2
w 0,5-0,75 l wody/10 m2

brzoskwinia

kędzierzawość liści
brzoskwini

0,7 l wody/10 m2

pomidor
(w uprawie polowej)

bakteryjna cętkowatość,
zaraza ziemniaka

2,0-2,5 ml/10 m2
w 0,7 l wody/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
w 0,7 l wody/10 m2

fasola szparagowa

bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń

2,0 ml/10 m2
w 0,7 l wody na 10 m2

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE
winorośl

mączniak rzekomy winorośli

3,0 ml/10 m2
w 0,5-0,9 l wody/10 m2

porzeczka czarna

antraknoza, rdza
wejmutkowo-porzeczkowa,
biała plamistość liści

3,0 ml/10 m2
w 0,7 l wody/10 m2

zatrwian tatarski

mączniak rzekomy

stężenie 0,2% (2ml środka
w 1 l wody)

orzech włoski, orzech
laskowy

antraknoza, bakteryjna
zgorzel

2,0 ml-3,0 ml /10 m2
w 0,8-1 l wody/10 m2

Ilość zbiorcza: 18 szt.

50 ml
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5900644531791

PREPARATY EKOLOGICZNE I NATURALNE

MIEDŹ PLUS 50 WP

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 występuje w postaci zmikronizowanych cząsteczek tlenochlorku miedzi. Dodatek naturalnego 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

jabłonie, grusze

wiśnie, czereśnie,

DAWKI

po ruszeniu wegetacji wiosennej
do początku kwitnienia 1-2
zabiegi

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

w okresie kwitnienia
w okresie wzrostu owoców
po zbiorach owoców

1,5 kg/ha w 500-750 l wody
0,75 kg/ha w 500-750 l wody
2 kg/ha w 500-750 l wody

po ruszeniu wegetacji wiosennej
w okresie kwitnienia

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

po zbiorach owoców
śliwy

 o ruszeniu wegetacji wiosennej
p
do początku kwitnienia
w okresie opadania liści

brzoskwinie

 ardzo wczesną wiosną
b
w momencie ruszenia wegetacji.
jesienią , przed opadnięciem liści

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

chmiel

 o naprowadzeniu chmielu na
p
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 500 l wody

Ilość zbiorcza: 12 szt.

10 g

5900644532040

Ilość zbiorcza: 12 szt.

50 g

5900644532064

2 kg/ha w 500-700 l wody
2-3 kg/ha w 500-700 l wody

Ilość zbiorcza: 12 szt.

100 g

5900644532057
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PREPARATY OWADOBÓJCZE

BULLDOCK 025 EC
Substancja aktywna: beta-cyflutryna 25 g w 1 litrze środka
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 użytkową. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej
20°C. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

SZKODNIK

DAWKA

ziemniak

larwy i chrząszcze stonki
ziemniaczanej

0,2-0,3 l/ha w 150-400 l
wody/ha
0,2-0,3 l/ha

kapusta głowiasta biała
uprawiana w gruncie

gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice
tantnisia krzyżowiaczka
0,3-0,4 l/ha
piętnówka kapustnica
0,3 l/ha
mszyca kapuściana
w 200-600 l wody/ha

cebula

wciornastek tytoniowiec

0,2 l/ha
w 200-600 l wody/ha

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE
czosnek

wciornastki

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

por

wciornastki, wgryzka szczypiorka,
chowacz szczypiorak

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

pomidor

stonka ziemniaczana

papryka

stonka ziemniaczana, mszyce

ogórek

wciornastki, zmienniki

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

brokuł, kalafior,
kapusta brukselska

mszyca kapuściana, bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś
krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, wciornastki

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

kapusta włoska

mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica,
bielinek kapustnik, wciornastki

0,2 l/ha
w 200-600 l wody/ha

sałata

mszyce

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

groch zwyczajny

zmienniki, oprzędziki, pachówka
strąkóweczka, wciornastki, mszyca
grochowa

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

fasola

zmienniki

peluszka

mszyca grochowa, pachówka
strąkóweczka, oprzędziki

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha
0,25-0,3 l/ha
w 200-600 l wody/ha

bobik

mszyca trzmielinowo-burakowa,
oprzędziki, strąkowiec bobowy

0,25-0,3 l/ha
w 200-600 l wody/ha

len włóknisty, len
oleisty

pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka, wciornastek kalarepowiec,
wciornastek lnowiec

0,3 l/ha
w 150-400 l wody/ha

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

5 ml
10

5900644530046

0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha
0,2-0,4 l/ha
w 200-600 l wody/ha

20 ml

5900644530039

PREPARATY OWADOBÓJCZE

CONTIGOL 95 EC

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.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

SZKODNIK

drzewa ziarnkowe

przędziorek owocowiec

DAWKA

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
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

250 ml

2% (2 l środka
w 100 l wody)

5900644531753

1l

5900644530022

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.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

róża

SZKODNIK

mszycaróżano-szczeciowa

DAWKA
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.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

300 ml

5900644531630
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PREPARATY OWADOBÓJCZE

KOHINOR 200 SL

Substancja aktywna: imidachlopryd 200 g w 1 litrze środka
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 szkodnika. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. W celu ochrony
pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHWASTY

DAWKA

pomidor i ogórek uprawiane
w szklarniach trwałych

mączlik szklarniowy
(formy dorosłe i larwy)

stężenie: 0,075% (75 ml
środka w 100 litrach wody)

kawa arabska uprawiana
w szklarniach trwałych

wełnowiec cytrusowiec

stężenie: 0,125% (125 ml
środka w 100 litrach wody)

gerbera uprawiana w
szklarniach trwałych

wciornastek zachodni,
mączlik szklarniowy

stężenie: 0,08% (80 ml
środka w 100 litrach wody)

cyklamen perski uprawiany
w szklarniach trwałych

larwy wciornastka
kwiatowca

stężenie: 0,075%-0,125%
(75-125 ml środka w 100 litrach wody)

sępolia fiołkowa uprawiana
w szklarniach trwałych

larwy wciornastka
zachodniego

stężenie: 0,08% (80 ml
środka w 100 litrach wody)

róża uprawiana w szklarniach trwałych

mszyca smugowa

stężenie: 0,04% (40 ml
środka w 100 litrach wody)

fuksja, anturium uprawiane
w szklarniach trwałych

mszyca ziemniaczana

stężenie: 0,04% (40 ml
środka w 100 litrach wody)

Ilość zbiorcza: 16 szt.

2,5 ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

5900644530114

25 ml

5900644530121

MAGUS 200 SC
Substancja aktywna: fenazachina (związek z grupy chinazolin) - 200 g/l (18,28%)
Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków 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
UPRAWA
Rośliny ozdobne w uprawie
pod osłonami typu szklarnia
(chryzantema, gerbera, róża,
oleander, tuberoza bulwiasta,
żarnowiec)

CHOROBA
przędziorek chmielowiec, przędziorek
owocowiec

Ilość zbiorcza: 16 szt.

100 ml
12

5900644531746

DAWKA
1,25 l/ha (0,125% = 100 ml)
środka w 100 litrach wody)

PREPARATY OWADOBÓJCZE

MOSPILAN 20 SP
Substancja aktywna: acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów – 20%.
Mospilan 20 SP to środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa
powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA
ziemniak

jabłoń

SZKODNIK

DAWKA

larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

0,8 g/100 m2 w 2-4 l
wody/100 m2

mszyce, toczyk gruszowiaczek,
owocnica jabłkowa

1,25 g/100 m2

owocówka jabłkóweczka, pryszczarek
jabłoniak, ogrodnica niszczylistka,
bawełnica korówka

2,0 g/100 m2

wiśnia i czereśnia

nasionnica trześniówka, mszyce

1,25 g/100 m2

grusza

owocówka jabłkóweczka
mszyce

2,0 g/100 m2
1,25 g/100 m2

śliwa

mszyce, owocnice śliwowe
owocówka śliwkóweczka

1,25 g/100 m2
2,0 g/100 m2

truskawka

opuchlaki

3 g/100 m2

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE

grusza

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode gąsienice
zjadające liście, miodówka gruszowa
plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta
śluzownica ciemna, kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec

śliwa

wiśnia i czereśnia

Ilość zbiorcza: 30 szt.

2g

5900644531067

morela,
brzoskwinia

Ilość zbiorcza: 30 szt.

4g

5900644531074

winorośl

stosować łącznie
z adiuwantem Slippa
w dawce 2,0 g/100 m2

2,0 g/100 m2

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode gąsienice
zjadające liście

stosować łącznie
z adiuwantem Slippa
w dawce 2,0 g/100 m2

misecznik śliwkowy

2,0 g/100 m2

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

stosować łącznie
z adiuwantem Slippa
w dawce 2,0 g/100 m2

śluzownica ciemna, licinek tarniniaczek, kwieciak pestkowiec

2,0 g/100 m2

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce

stosować łącznie
z adiuwantem Slippa
w dawce 2,0 g/100 m2

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne
zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce

stosować łącznie
z adiuwantem Slippa
w dawce 2,0 g/100 m2

ogrodnica niszczylistka

2,0 g/100 m2

Szczegółowe zastosowanie znajdą Państwo w etykiecie rejestracyjnej produktu.
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PREPARATY OWADOBÓJCZE

NISSORUN STRONG 250 SC
Substancja aktywna: heksytiazoks (związek z grupy tiazolidyn) - 250 g/l (23,15%)
Środek przędziorkobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony
do zwalczania przędziorków w uprawie jabłoni, gruszy, truskawki oraz w uprawianych pod osłonami pomidorze, papryce i ogórku. Zwalcza wszystkie stadia
rozwojowe przędziorków z wyjątkiem osobników dorosłych. Na roślinie działa
powierzchniowo. Przeznaczony do użycia przy pomocy opryskiwaczy ręcznych.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

SZKODNIK
przędziorek chmielowiec,
przędziorek owocowiec

jabłoń

DAWKA
4 ml/100 m2
w 5,0-10,0 l wody/100 m2

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE
grusza, truskawka

przędziorek chmielowiec

4 ml/100 m2
w 5,0-10,0 l wody/100 m2

pomidor uprawiany pod
osłonami

przędziorek chmielowiec,
przędziorek owocowiec

4 ml/100 m2
w 2,0-10,0 l wody/100 m2

papryka, ogórek uprawiane
pod osłonami

przędziorek chmielowiec

4 ml/100 m2
w 2,0-10,0 l wody/100 m2

Ilość zbiorcza: 14 szt.

4 ml

5900644534112

Czy wiesz że...

Dobroczynek gruszowiec jest żarłoczny – jedna samica
może dziennie wysysać nawet około
8 dorosłych przędziorków lub 320 szpecieli. Drapieżne są również larwy. Dobroczynek zimuje i rozwija się na roślinach utrzymując szkodniki na niskim
poziomie.
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PREPARATY ŚLIMAKOBÓJCZE

METAREX M 2,5 RB
W składzie Metarex M 2,5 RB znajdują się 2 substancje poprawiające bezpieczeństwo stosowania. Pierwsza z nich to repelent odstraszający psy i koty – jego niewielka ilość sprawia, że te zwierzęta nie będą zainteresowane granulami preparatu. 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 rozprowadzenie 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 poszukiwano najlepszych substancji wabiących ślimaki. Rezultatem tych badań jest technologia 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.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA
ziemniak, kapusta głowiasta,
kalafior, brokuł, kapusta brukselska,
brukiew, sałata, szpinak, seler naciowy

Szkodnik
ślimaki nagie
(środek ogranicza występowanie ślinika
zmiennego), dawka: 0,5 g/m2
Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

250 g

5900644530015

1 kg

5900644530008

Czy wiesz że...

Ślimaki lubią wilgotną
i pochmurną aurę, ogrody pełne cienistych
zakątków i zakamarków, wysoką trawę i rozkładające się roślinne resztki. Niszczą rośliny
i korzenie, zostawiając wszędzie charakterystyczny śluz. Ich naturalnymi wrogami
są jeże, ropuchy, ptaki i jaszczurki.
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PREPARATY GRZYBOBÓJCZE

ARMETIL M 72 WP
Substancja aktywna: mankozeb - 640 g/kg (64%), metalaksyl - 80 g/kg (8%)
Środek przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego lub w ochronie winorośli, pomidora, oberżyny, ziemniaka i tytoniu przed chorobami. Fungicyd
o działaniu układowym i powierzchniowym
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHOROBA

DAWKA
2,5 kg/ha w 400-1000 l wody/ha

pomidor, oberżyna
w uprawie polowej
i pod osłonami

mączniak rzekomy
winorośli
zaraza ziemniaka

2,5 kg/ha w 400-1000 l wody/ha

ziemniak

zaraza ziemniaka

2,5 kg/ha w 400-1000 l wody/ha

tytoń

mączniak rzekomy tytoniu

2,5 kg/ha w 400-1000 l wody/ha

winorośl

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

5900644531012

50 g

100 g

5900644530886

DOMARK 100 EC
Substancja aktywna: tetrakonazol - 100 g/l (10,59%)
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami
powodowanymi przez grzyby. Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

SZKODNIK

DAWKA

jabłoń

parch Jabłoni,
mączniak prawdziwy

4 ml/100 m2
w 5-7,5 l wody/100 m2

truskawka

mączniak prawdziwy, biała
plamistość liści

6 ml/100 m2 w 6 l wody/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)
Ilość zbiorcza: 25 szt.

Ilość zbiorcza: 25 szt.

10 ml
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5900644532873

20 ml

5900644532880

PREPARATY GRZYBOBÓJCZE

NIMROD 250 EC
Substancja aktywna: bupirymat - 250g/l (26,9%)
Środek grzybobójczy o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego
i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych
i leśnych przed mączniakami prawdziwymi. Zastosowanie: agrest, porzeczka, jabłoń, truskawka, rośliny ozdobne. Zwalczanie: amerykański mączniak agrestu,
mączniak prawdziwy.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHOROBA

Dawka

jabłoń

mączniak prawdziwy

0,7-0,9 l/ha
w 500-700 l wody/ha

truskawka

mączniak prawdziwy

1,0 l/ha
w 2,0-5,0 l wody/100 m2

czarna porzeczka, agrest

amerykański
mączniak agrestu

0,75-1,5 l/ha
w 500-700 l wody/ha

pietruszka

mączniak prawdziwy

0,3-0,4 l/ha
w 500-700 l wody/ha

pomidor uprawiany pod osłonami,
ogórek uprawiany pod osłonami

mączniak prawdziwy

50 ml/100 l wody

róża w uprawie polowej
i pod osłonami

mączniak prawdziwy

100-200 ml/100 l wody

ZASTOSOWANIE MAŁÓOBSZAROWE
bazylia, estragon, lubczyk ogrodowy, kolendra siewna, melisa,
mięta, mięta polna, seler naciowy,
szałwia, szczypiorek, tymianek,
oregano, majeranek ogrodowy,
rozmaryn, trybula ogrodowa,
wawrzyn szlachetny (drzewo
laurowe)

mączniak prawdziwy

0,3-0,4 l/ha
w 500-700 l wody/ha

dynia uprawiana pod osłonami,
bakłażan uprawiany pod osłonami

mączniak prawdziwy

50 ml/100 l wody

grusza, pigwa

mączniak prawdziwy

0,7-0,9 l/ha
w 500-700 l wody/ha

rośliny ozdobne w uprawie polowej
i pod osłonami

mączniak prawdziwy

100-200 ml/100 l wody

szkółki drzew lesnych

mączniak prawdziwy

160-200 ml/100 l wody

Ilość zbiorcza: 16 szt.

100 ml

5900644531739
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PREPARATY GRZYBOBÓJCZE

PROPLANT 722 SL
Substancja aktywna: propamokarb - 722 g/l (66,91%)
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi. Do stosowania
w roślinach warzywnych i ozdobnych.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHOROBA

DAWKA

ogórek i pomidor pod
osłonami (podlewanie)

fytoftoroza, zgorzel
zgnilakowa

0,15% (15 ml środka
w 10 litrach wody)

sałata pod osłonami
(podlewanie)

fytoftoroza

0,15% (15 ml środka
w 10 litrach wody)

kapusta głowiasta pod
osłonami (podlewanie)

mączniak rzekomy

0,15% (15 ml środka
w 10 litrach wody)

sałata pod osłonami
(opryskiwanie)

mączniak rzekomy

0,15% (15 ml środka
w 10 litrach wody)

ogórek pod osłonami
(opryskiwanie)

mączniak rzekomy

0,3% (30 ml środka
w 10 litrach wody)

sałata w uprawie polowej
(opryskiwanie)

mączniak rzekomy

15 ml/100 m2

ogórek w uprawie polowej
(opryskiwanie)

mączniak rzekomy

15-30 ml/100 m2

gerbera pod osłonami,
cyprysik Lawsona pod
osłonami (podlewanie)

fytoftoroza

0,3% (30 ml środka
w 10 litrach wody)

Szczegółowe zastosowanie znajdą Państwo w etykiecie rejestracyjnej produktu.
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5 ml

5900644532118

Ilość zbiorcza: 40 szt.

100 ml

5900644530190

SYLLIT 65 WP
Substancja aktywna: dodyna - 65%
Środek o działaniu kontaktowym stosuje się zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. 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 poniżej 6°C oraz nie używać do sporządzania cieczy użytkowej bardzo zimnej wody.
Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą użytkową.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHOROBA
parch jabłoni, parch gruszy

10 g/100 m w 5-15 l wody/100 m2

wiśnia

drobna plamistość liści

12 g/100 m2 w 5-15 l wody/100 m2

brzoskwinia

kędzierzawość liści brzoskwini

13 g/100 m2 w 5-15 l wody/100 m2

Ilość zbiorcza: 22 szt.

5g
18

5900644530213

DAWKA

jabłoń,
grusza

2

Ilość zbiorcza: 22 szt.

10 g

5900644531326

Ilość zbiorcza: 12 szt.

45 g

5900644530220

PREPARATY GRZYBOBÓJCZE

TIP TOP M 500 SC
Substancja aktywna: tiofanat metylowy - 500 g w litrze środa (41,91%)
Tiptop 500 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego,
interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, warzywnych
i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHOROBA

DAWKA

jabłoń

rak drzew, zgorzel kory,
gorzka zgnilizna

15 ml/100 m2
w 5,0-7,5 l wody/100 m2

śliwa

brunatna zgnilizna drzew
pestkowych

15 ml/100 m2
w 5,0-7,5 l wody/100 m2

wiśnia

brunatna zgnilizna drzew
pestkowych, drobna plamistość liści drzew pestkowych

15 ml/100 m2
w 5,0-7,5 l wody/100 m2

ogórek uprawiany
pod osłonami

antraknoza dyniowatych

stężenie 0,15% tj. 1,5 ml
środka w 1 l wody

pomidor uprawiany
pod osłonami

brunatna plamistość liści

stężenie 0,15% tj. 1,5 ml
środka w 1 l wody

kapusta głowiasta biała

czerń krzyżowych, zgnilizna
twardzikowa, szara pleśń

10 ml/100 m™ w 3-7 l
wody/100 m2

niecierpek uprawiany
pod osłonami

plamistość pierścieniowa

stężenie 0,1% tj. 1 ml środka
w 1 l wody

goździk uprawiany
pod osłonami

fuzarioza naczyniowa

stężenie 0,1% tj. 1 ml środka
w 1 l wody

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE
grusza

rak drzew, zgorzel kory oraz
inne choroby kory i drewna,
gorzka zgnilizna, brunatna
zgnilizna drzew ziarnkowych

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

śliwa

dziurkowatość liści drzew
pestkowych

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

wiśnia

dziurkowatość liści drzew
pestkowych, leukostomoza
drzew pestkowych

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

czereśnia

dziurkowatość liści drzew
pestkowych, leukostomoza
drzew pestkowych, brunatna
zgnilizna drzew pestkowych,
drobna plamistość liści drzew
pestkowych

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

brzoskwinia, morela

brunatna zgnilizna drzew
pestkowych, mączniak
prawdziwy brzoskwini, leukostomoza drzew pestkowych,
choroby kory i drewna

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

winorośl

szara pleśń, mączniak
prawdziwy winorosli

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

porzeczka czarna, czerwona, biała

amerykański mączniak
agrestu, biała plamistość liści
porzeczki, opadzina liści
porzeczki, szara pleśń

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

agrest

amerykański mączniak
opadzina liści porzeczki

15 ml/100 m2
w 5,0-9,0 l wody/100 m2

Ilość zbiorcza: 60 szt.

5 ml

5900644532958
Ilość zbiorcza: 50 szt.

50 ml

5900644532941
Ilość zbiorcza: 40 szt.

100 ml

5900644532934

Szczegółowe zastosowanie znajdą Państwo w etykiecie rejestracyjnej produktu.
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PREPARATY CHWASTOBÓJCZE

GLIFOHERB 360 SL
Substancja aktywna: glifosat - 360 g/l
Glifoherb 360 Sl jest herbicydem stosowanym nalistnie o działaniu układowym,
przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni,
śliwy, brzoskwini, moreli, agrestu, aronii, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej,
porzeczki białej, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń,
dróg dojazdowych.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą
korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części
podziemnych(korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7 – 10 dni od
zabiegu. Całkowite zamieranie następuje po upływie 2-3 tygodni.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHWASTY

DAWKA

jabłoń, agrest, aronia, porzeczka
czarna, czerwona, biała, grusza,
brzoskwinia, czereśnia, morela,
śliwa, wiśnia

perz i inne chwasty
jedno- i dwuliścienne
(roczne i wieloletnie)

30,0-80,0 ml/100 m2
w 2-3 l wody/100 m2

ogrody, działki, tereny wokół
domu, płotów, pod żywopłotami
krzewami, na drogach dojazdowych między płytami

perz i inne chwasty
jedno- i dwuliścienne
(roczne i wieloletnie)

50,0-75,0 ml/100 m2
w 2-3 l wody/100 m2

Ilość zbiorcza: 40 szt.

100 ml

5900644532781

Ilość zbiorcza: 24 szt.

250 ml

5900644532798

KONICZYNKA DICOTEX 202 SL
Substancja aktywna: 2,4-D
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie płynu
do sporządzania roztworu wodnego (SL).
Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania
wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin.
Środek najlepiej stosować gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki
do fazy 6 liści właściwych. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach, a proces
obumierania następuje po upływie 7 dni od zastosowania. Warunki sprzyjające
wzrostowi i rozwojowi roślin, tj. temperatura powyżej 12°C, odpowiednia wilgotność gleby, światło słoneczne wzmagają skuteczność działania środka. Deszcz
w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie).
Chwasty wrażliwe: jaskier rozłogowy, koniczyna biała, mniszek lekarski,
stokrotna polna
Chwasty średnio wrażliwe: babka zwyczajna
Zastosowanie: trawniki. Dawka: 75 ml środka w 10 l wody/100 m2.
Ilość zbiorcza: 40 szt.

100 ml
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5900644532101

Ilość zbiorcza: 24 szt.

200 ml

5900644531029

Ilość zbiorcza: 24 szt.

500 ml

5900644531135

PREPARATY CHWASTOBÓJCZE

LEOPARD EXTRA 05 EC
Substancja aktywna: chizalofop-P-etylowy - 50 g/l
Leopard Extra 05 EC to herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do
selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły
zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu)
w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż,
włośnice, wyczyniec polny, życica trwała
Chwasty średnio odporne: trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne

ziemniak,
fasola, groch
w strąkach,
marchew,
pietruszka
korzeniowa

DAWKA

1,0-3,0 l/ha
w 200-300 l wody/ha

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE
cebula,
kapusta
głowiasta (biała,
czerwona)

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż,
włośnice, wyczyniec polny, życica trwała
Chwasty średnio odporne: trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne

0,75-3,0 l/ha
w 200-300 l wody/ha

Ilość zbiorcza: 16 szt.

100 ml

5900644530961

MISTRAL 70 WG
Substancja aktywna: metrybuzyna - 700 g/kg (70%)
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 pomidora. Niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHWASTY

DAWKA

ziemniak - przed wschodami, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu
redlin

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna,
gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, fiołek polny, komosa
biała, przetacznik perski, rdest
powojowaty
Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica
drobnokwiatowa

0,75 kg/ha
w 200-300 l wody/ha

ziemniak - w czasie wschodów lub gdy roślina ziemniaka osiągnęła wys. 8-10 cm

0,5 kg/ha
w 200-300 l wody/ha

ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE

Ilość zbiorcza: 44 szt.

100 g

5900644531876

pomidor uprawiany
w gruncie
- przed sadzeniem
- po sadzeniu

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna,
gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, fiołek polny, komosa
biała, przetacznik perski, rdest
powojowaty
Chwasty średnio wrażliwe: żółtlica
drobnokwiatowa

0,5 kg/ha
w 200-300 l wody/ha
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PREPARATY CHWASTOBÓJCZE

NISZCZYMECH 25 WP
Substancja aktywna: chinochlamina (związek z grupy naftochinonów)
- 25% (250 g/kg)
Niszczymech 25 WP jest środkiem chwastobójczym w postaci proszku do
sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do
zwalczania mchu na trawnikach, mchu, wątrobowców i glonów w uprawie
pojemnikowej niektórych roślin ozdobnych, mchu, wątrobowców i glonów
w uprawie szklarniowej niektórych roślin ozdobnych uprawianych na kwiat cięty
i roślin ozdobnych z liści, mchu na przejściach i chodnikach w szklarniach.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHWASTY

DAWKA

trawniki

mech

drzewa i krzewy ozdobne
(uprawa kontenerowa)

mech, wątrobowce i glony

uprawa roślin ciętych
pod osłonami

mech, wątrobowce i glony

przejścia i chodniki
w szklarni

mech
Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

15 g

5900644532804

150 g w 10 l wody/100m2

150 g

5900644532811

TAIFUN HOBBY 360 SL
Substancja aktywna: glifosat- 360 g/l (30,85%)
Taifun Hobby 360 SL jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym,
stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy
i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej
części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3
tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka.
PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA
UPRAWA

CHWASTY

Ogrody działkowe i przydomowe, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem
upraw jesiennych

Chwasty wrażliwe:
babka zwyczajna,
chwastnica
jednostronna,
Drzewa owocowe i krzewy ozdobne
gwiazdnica pospolita,
komosa biała, koniczyna
Tereny przeznaczone pod przyszłą uprawę
biała, mniszek pospolity,
roślin (przed założeniem ogrodu działkoperz właściwy,
wego lub przydomowego)
przymiotno kanadyjskie,
starzec zwyczajny,
Tereny nieużytkowane rolniczo: ścieżki,
stokłosa miękka, tasznik
szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż fundamentu budynku, płotów, pospolity, wiechlina
murów i innych ogrodzeń, dróg dojazdowych, roczna, powój polny,
rumianek pospolity.
wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych

Ilość zbiorcza: 40 szt.

100 ml
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5900644532835

5900644532828

30-40 ml 3 l
wody/ 100 m²

30-62,5 ml 3 l
wody/ 100 m²

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

250 ml

DAWKA

500 ml

5900644532842

Pielęgnacja
Ogrodu

MAŚĆ OGRODNICZA

MAŚĆ OGRODNICZA
Maść ogrodnicza z olejkiem z drzewa herbacianego zabezpiecza rany drzew i krzewów, chroniąc po cięciach, szczepieniach, otarciach oraz szkodach wyrządzonych
przez dzikie zwierzęta. Stanowi mechaniczną obronę przed wnikaniem w rany
czynników powodujących choroby roślin (patogenów). Uodparnia zranione miejsca
na działanie czynników atmosferycznych przez stworzenie trwałej i elastycznej
powłoki na powierzchni rany. Chroni uszkodzone miejsca przed wyschnięciem,
przyspieszając gojenie i zabliźnianie ran. Dzięki zawartości olejku eterycznego
zapewnia ochronę przed szkodnikami, pleśnią i bakteriami.
Użyć bezpośrednio po cięciu lub zranieniu rośliny. Przed aplikacją mieszać maść
aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Maść nakładać pędzlem na uszkodzenia
oraz minimum 2 centymetry wokół niej.
Środka nie można stosować w czasie mrozów oraz opadów deszczu.
Ilość zbiorcza: 24 szt.

270 g

5900644533290

Czy wiesz że...

Ilość zbiorcza: 8 szt.

1000 g

5900644533306

W kwietniu tniemy
ozdobne krzewy zimozielone oraz róże.
Niektóre gatunki krzewów, takie jak forsycja,
tawuła wczesna i pigwowiec, już przekwitły.
Zanim w maju wypuszczą młode przyrosty, te stare z zaschniętymi kwiatami trzeba
skrócić o 1/2 lub 1/3 i nadać krzewom regularny pokrój. Dzięki temu rozkrzewią się
i na młodych przyrostach zawiążą pąki na
przyszły rok.
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Skład nawozu w % m/m:
• azot całkowity (N) – 8,5%, w tym azot amonowy – 0,7% + azot aminowy – 7,8%
• tlenek potasu K2O – 7%
Nawóz doglebowy przeznaczony do nawożenia i korekty pH gleby, stosowany
w celu jej odkwaszenia. Zabieg można wykonać przed założeniem upraw, a także
w trakcie wegetacji.
Nawóz zawiera substancje poprawiające właściwości cieczy, co w efekcie wpływa
na długość i efektywność zabiegu odkwaszania. Zalecany do stosowania w celu
przygotowania prawidłowego podłoża w uprawach roślin zasadolubnych, takich
jak rośliny warzywne, trawniki, drzewa owocowe, winorośl itp.
Nawożenie roślin – stosować doglebowo do podlewania roślin w stężeniach
0,2-0,3% (20-30 ml na 10 l wody). Zabiegi (3-4) wykonywać wczesną wiosną do
końca czerwca.
Przygotowanie preparatu – odmierzoną ilość preparatu rozpuścić w wodzie, wymieszać i zrosić glebę wokół rośliny. Dawka od 1 do 5 litrów – zależnie od wielkości
rośliny i pH podłoża.

Ilość zbiorcza: 1 szt.

100 ml

5900644533320

Korekta pH podłoża – stosować doglebowo przed założeniem upraw w stężeniach
1-2% (100-200 ml na 10 l wody).
Przygotowanie preparatu – odmierzoną ilość preparatu rozpuścić w wodzie, wymieszać i zrosić glebę na powierzchni około 10 m2. W razie potrzeby zabieg powtórzyć aż do uzyskania oczekiwanego pH gleby. Zaleca się prowadzić pomiary
pH podłoża w celu ustalenia oczekiwanego pH.

REGULATOR PH GLEBY "- "
Skład nawozu w % m/m:
• azot całkowity (N) – 10%, w tym azot amonowy – 3% + azot aminowy – 7%
• pięciotlenek fosforu P2O5 – 3,1%
• tlenek potasu K2O – 3,1%
Nawóz doglebowy przeznaczony do nawożenia i korekty pH gleby, stosowany
w celu jej zakwaszenia. Zabieg można wykonać przed założeniem upraw, a także
w trakcie wegetacji.
Zawiera substancje poprawiające właściwości cieczy, co wpływa na długość
i efektywność zabiegu zakwaszania. Zalecany do stosowania w celu przygotowania prawidłowego podłoża w uprawach roślin kwasolubnych, takich jak wrzośce,
różaneczniki, borówki, itp. Pomocny w zwalczaniu chlorozy.
Nawożenie roślin – stosować doglebowo do podlewania roślin w stężeniach
0,2-0,3% (20-30 ml na 10 l wody). Zabiegi 3-4 wykonywać wczesną wiosną do
końca czerwca.
Przygotowanie preparatu – odmierzoną ilość preparatu rozpuścić w wodzie, wymieszać i zrosić glebę wokół rośliny. Dawka od 1 do 5 litrów – zależnie od wielkości
rośliny i pH podłoża.

Ilość zbiorcza: 1 szt.

100 ml

5900644533337

Korekta pH podłoża – stosować doglebowo przed założeniem upraw w stężeniach
1-2% (100-200 ml na 10 l wody).
Przygotowanie preparatu – odmierzoną ilość preparatu rozpuścić w wodzie, wymieszać i zrosić glebę na powierzchni około 10 m2. W razie potrzeby zabieg powtórzyć aż do uzyskania oczekiwanego pH gleby. Zaleca się prowadzić pomiary
pH podłoża w celu ustalenia oczekiwanego pH.
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REGULATORY PH GLEBY

REGULATOR PH GLEBY "+"

U-KORZENIACZE

U-KORZONEK D
Nawóz do stosowania podczas ukorzeniania sadzonek iglaków lub zdrewniałych
sadzonek roślin ozdobnych. Doskonale wpływa na prawidłowy i szybki rozwój systemu korzeniowego. Zawiera podstawowe mikroskładniki pokarmowe, kofaktory
ukorzeniania oraz cynk który działa jako aktywator auksyn odpowiedzialnych za
ukorzenianie. Podnosi odporność sadzonek i roślin na warunki stresowe związane
z przesadzaniem. Nawóz doglebowy.
Sadzonki: Zanurzyć w proszku ukorzeniane sadzonki na głębokość ok. 0,5 cm.
Rośliny przesadzane: Do 5-10 l podłoża dodać 2 g do 5 g nawozu i dobrze
wymieszać
Ilość zbiorcza: 20 szt.

10 g

5900644533375

U-KORZONEK PZ
Nawóz doglebowy do stosowania podczas ukorzeniania przesadzanych roślin oraz
ukorzeniania półzdrewniałych sadzonek roślin ozdobnych. Wpływa na prawidłowy
i szybki rozwój systemu korzeniowego. Zawiera podstawowe mikroskładniki pokarmowe, kofaktory ukorzeniania oraz cynk który działa jako aktywator auksyn
odpowiedzialnych za ukorzenianie. Podnosi odporność sadzonek i roślin na warunki stresowe związane z przesadzaniem.
Sadzonki: Zanurzyć w proszku ukorzeniane sadzonki na głębokość ok. 0,5 cm.
Rośliny przesadzane:Do 5-10 l podłoża dodać 2 g do 5 g nawozu i dobrze
wymieszać.
Ilość zbiorcza: 20 szt.

10 g

5900644533382

U-KORZONEK Z
Doglebowy nawóz do stosowania podczas przesadzania młodych roślin oraz ukorzeniania zielonych sadzonek roślin ozdobnych. Bardzo dobrze wpływa na prawidłowy i szybki rozwój systemu korzeniowego. Zawiera podstawowe mikroskładniki
pokarmowe, kofaktory ukorzeniania oraz cynk który działa jako aktywator auksyn
odpowiedzialnych za ukorzenianie. Podnosi odporność sadzonek i roślin na warunki stresowe związane z przesadzaniem.
Sadzonki: Zanurzyć w proszku ukorzeniane sadzonki na głębokość ok. 0,5 cm.
Rośliny przesadzane: Do 5-10 l podłoża dodać 2 g do 5 g nawozu i dobrze
wymieszać.
Ilość zbiorcza: 20 szt.

10 g
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5900644533399

Nawozy

ROSAHUMUS

ROSAHUMUS
Skład chemiczny:
56% substancja organiczna, w tym 85% kwasy humusowe
12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
0,6% żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie
Rosahumus przeznaczony jest do doglebowego nawożenia roślin ozdobnych, warzyw, sadów i upraw polowych. Jest to całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz
organiczno-mineralny zawierający 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.
Zawartość kwasów humusowych w 1 kg Rosahumusu odpowiada ilości kwasów
humusowych w około 30 tonach obornika.
Zastosowanie nawozu
ROŚLINY OZDOBNE
• sadzenie krzewów i drzew iglastych – pierwszy raz należy zastosować nawóz
przed sadzeniem, następnie podlać rośliny za 3-4 tygodnie oraz w październiku
nawozem w dawce 10 g/l wody zużywając od 300-600 ml roztworu nawozowego na roślinę
• rosnące drzewa i krzewy - należy podlewać pierwszy raz bardzo wczesną
wiosną po ruszeniu wegetacji, drugi raz w maju, czerwcu oraz w październiku
w dawce 10 g/l wody zużywając od 300-600 ml roztworu nawozowego na roślinę
• rośliny balkonowe: pelargonia, surfinia itp. - pierwszy raz nawóz należy zastosować bezpośrednio po sadzeniu roślin, następnie podlewać rośliny 2-3 razy
co 2 tygodnie nawozem w dawce 1 g/l wody zużywając od 200-500 ml roztworu
nawozowego na roślinę
• rośliny rabatowe: kanna itp. - pierwszy raz nawóz należy zastosować przed
sadzeniem roślin, następnie podlewać rośliny 2-3 razy co 2 tygodnie nawozem
w dawce 1 g/l wody zużywając od 100-300 ml roztworu nawozowego w zależności od wielkości roślin
WARZYWA
Nawóz należy stosować przed siewem lub sadzeniem rozsady w formie oprysku
doglebowego w dawce 3 kg/ha w 300-500 l wody. Na glebach piaszczystych,
o słabym nawożeniu organicznym lub nawożeniu warzyw o dużych potrzebach
pokarmowych nawóz należy stosować w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 l wody. Po
oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą.
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 300-600 l wody. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Wyższą
dawkę stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę.
• w sadach, na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na wilgotną glebę
w rzędy drzew, krzewów jagodowych w dawce 3-6 kg/ha w 300-600 l wody.
KOMPOST
Przyspieszenie humifikacji resztek roślinnych na kompostowniku – polać kompostowany materiał nawozem w dawce 20 g nawozu/2 l wody/100-200 l kompostu.
Zabieg powtórzyć po każdym dołożeniu na kompostownik większej partii roślin.

saszetka
10 x 5g

28

Ilość zbiorcza: 24 szt.

5900644534105

Ilość zbiorcza: 10 szt.

150 g

5900644531708

Ilość zbiorcza: 12 szt.

800 g

5900644531715

•
•
•

ROSAHUMUS

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 próchnicy 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 minerałów 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 wzmacniania 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 kwitnienie. 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 48 h.
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

Ilość zbiorcza: 40 szt.

Kwasy e z
ow
humus ytów
d
r
a
n
leo

storczyki

rośliny
kwitnące

5900644531951

rośliny
zielone

Ilość zbiorcza: 40 szt.

5900644531999

Ilość zbiorcza: 40 szt.

5900644531975

Czy wiesz że...

Próchnica może
magazynować od 4 do12 razy więcej
składników pokarmowy niż część mineralna gleby.
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MICROSTAR PZ
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 roślin. 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.

Nawóz y
w
starto

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 sadzenia 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, wiśnia, śliwa, morela, brzoskwinia) nawóz należy zastosować drugi raz na początku
wytwarzania pąków kwiatowych w dawce 5-30 g/roślinę. Nawóz rozsiać równomiernie w promieniu wyznaczonym przez koronę rośliny.
W uprawie roślin wymagających kwaśnego podłoża (azalie, hortensje,
rododendrony 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.
Ilość zbiorcza: 10 szt.

150 g

5900644531722
Czy wiesz że.. Najlepszym rozwiązaniem
„na dobry początek uprawy” może okazać
się stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ wraz z siewem nasion
lub podczas sadzenia roślin.
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SIARCZAN AMONU
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 w g/m2

Termin stosowania

iglaki, borówki,
rododendrony (azalie,
różaneczniki)

30

1/2 przed ruszeniem wegetacji
1/2 na początku czerwca

Ilość zbiorcza: 1 szt.

5 kg

5900644530640

SIARCZAN MAGNEZU
Nawóz szybko i efektywnie dostarcza roślinom magnez i siarkę – składniki niezbędne do uzyskania wysokich plonów. Nawóz zapewnia piękną i zieloną barwę,
oraz wysoką aktywność fotosyntezy, w następstwie czego rośliny są silne, zdrowe
i pięknie rosną.
Zastosowanie:
Rośliny ozdobne, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, rośliny jagodowe, winorośl, drzewa iglaste. Należy stosować profilaktycznie wczesną wiosną, szczególnie w okresie wiosennych chłodów wykonać 1-2 opryski nawozem w ilości
10-30g/l wody. W przypadku gleb ubogich w magnez, ale o uregulowanym
odczynie( pH powyżej 6,5) należy stosować siarczan magnezu w dawce od
1,2 do 2 kg/ 100m2.
Interwencyjnie – rośliny ozdobne w celu zapewnienia intensywnej zielonej
barwy liści, wykonać 1-2 opryski wczesną wiosną w dawce 10-30g/l wody,
a trawnik w dawce 50 g/l
Kalendarz stosowania: zielone kafelki – nawóz mineralny, żółte – nawóz jesienny
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ilość zbiorcza: 1 szt.

5 kg

5900644533412
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KREDA MIELONA GRANULOWANA
Kreda nawozowa w formie granulowanej o reaktywności i rozpuszczalności 100%.
Maksymalna reaktywność gwarantuje bardzo szybkie i efektywne wnikanie
w strukturę gleby. Bardzo wysoka rozpuszczalność stymuluje glebę do szybkiej
zmiany pH oraz prawidłowego rozwoju i wzrostu upraw. Nawóz przeznaczony do
odkwaszania i nawożenia wszystkich rodzajów uprawa polowych, sadowniczych,
warzywniczych oraz użytków zielonych.
Zastosowanie:
• uprawy polowe: stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych. Najlepiej
wiosną przedsiewnie i pogłównie oraz jesienią na ściernisko przed orką. Produkt
można stosować zimą.
• sadownictwo i warzywnictwo: ze względu na bardzo duże zróżnicowanie grupy
terminy powinny być ustalane indywidualnie dla konkretnej grupy upraw. Tradycyjnie przedsiewnie, wczesną wiosną, międzyrzędowo, jesienią po zbiorach.
• użytki zielone: pogłównie wczesną wiosną lub jesienią. Jeżeli zachodzi taka potrzeba można stosować między pokosami.
Dawkowanie:
Wielkość dawki należy ustalić indywidualnie na podstawie obecnych wskazań kwasowości pH gleby klasy agronomicznej oraz uzyskania zamierzonego
poziomu pH zalecanego dla konkretnej uprawy. Przykładowe dawki Wapniaka
Jurajskiego G ® wyliczone dla uprawy na glebie średniej oraz wskazaniu na poziomie wstępnym pH 5,0. Ilości podane są w czystym składniku (CaO)

Zalecenia dawki w KG na 100 m2
Kategoria agronomiczna gleby

Ph gleby w KCI
<5

5-5,5

5,5-6

Lekka

8

6

5

Średnia

10

8

7

Ciężka

12

10

9

Ilość zbiorcza: 1 szt.

10 kg

5900644533429

Czy wiesz że..

Stosując kredę mieloną
granulowaną odkwasisz glebę przez co uzyskasz mniejsze natężenie chwastów i grzybów w Twoim ogrodzie.
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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.
Instrukcja stosowania nawozu.
Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia
wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje się posypowo, równomiernie na całą
powierzchnie przeznaczona do nawożenia w dawce 1kg na 80m2. Na mniejsze
powierzchnie 20 gr na 1m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
zalecane odstępy w nasadzeniach iglaków
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644530459
Ilość zbiorcza: 1 szt.

5 kg

5900644533436

drzewa rozłożyste

drzewa kolumnowe

drzewa i krzewy na żywopłot

od 3 do 5 metrów

od 2 do 3 metrów

od 50 cm do 70

Regularnego nawożenie nawozami bez mikroskładników powoduje, że rośliny nie
wyglądają atrakcyjnie, ich igły nie są optymalnie wybarwione. Mogą być to objawy
niedoboru mikroelementów, kluczową role w optymalnym wybarwieniu odgrywa
żelazo (Fe)

NAWÓZ DO IGLAKÓW
Profesjonalny kompleksowy nawóz służący do nawożenia roślin iglastych. Dostarcza
roślinom wszystkich potrzebnych składników pokarmowych stymulujących wzrost
i krzewienie roślin jednocześnie wzmacniając odporność na choroby.
Instrukcja stosowania nawozu.
Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia
wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje się posypowo, równomiernie na całą
powierzchnie przeznaczona do nawożenia w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
zalecane odstępy w nasadzeniach iglaków

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644530374

drzewa rozłożyste

drzewa kolumnowe

drzewa i krzewy na żywopłot

od 3 do 5 metrów

od 2 do 3 metrów

od 50 cm do 70

Regularnego nawożenie nawozami bez mikroskładników powoduje, że rośliny nie
wyglądają atrakcyjnie, ich igły nie są optymalnie wybarwione. Mogą być to objawy
niedoboru mikroelementów, kluczową role w optymalnym wybarwieniu odgrywa
żelazo (Fe)

Ilość zbiorcza: 1 szt.

5 kg

5900644530398
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NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIW
BRĄZOWIENIU IGIEŁ

NAWOZY MINERALNE

NAWÓZ DO TUI I CYPRYSIKÓW
Specjalistyczny nawóz granulowany o obniżonej zawartości chlorków, regulujący
kwasowość podłoża odpowiednio do potrzeb tui i cyprisików. Dostarcza roślinom
wszystkie niezbędne składniki odżywcze i utrzymuje w dobrej kondycji przez cały rok.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Zapobiegać przedostawaniu się nawozu na
powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia
Regularne nawożenie nawozami bez mikroskładników powoduje, że rośliny nie
wyglądają atrakcyjnie, ich igły nie są optymalnie wybarwione. Mogą być to objawy
niedoboru mikroelementów, kluczową role w optymalnym wybarwieniu odgrywa
żelazo (Fe)
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533443

5 kg

5900644533450

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
ANTYMECH
Wieloskładnikowy, granulowany nawóz przeznaczony do ochrony trawników przed
występowaniem mchu. Odpowiednio dobrany skład nawozu z dużą zawartością
żelaza z jednej strony skutecznie niszczy niepożądany w trawniku mech, z drugiej
natomiast zapewnia odpowiednią zdrowotność, równomierny odrost oraz piękną,
soczystą zieleń traw.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawóz może być stosowany zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Przy stosowaniu zapobiegawczym nawóz należy
rozsiewać równomiernie na całej powierzchni trawnika, powtarzając czynność co
7–8 tygodni w trakcie okresu wegetacji. W przypadku stosowania interwencyjnego zaleca się rozsiewać nawóz w miejscach występowania mchu, a następnie
podlać odpowiednią ilością wody. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć po
upływie ok. 30 dni.
Nawóz stosuje się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona
do nawożenia w dawce 1kg / 20 m2
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg
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5900644530602

5 kg

5900644530626

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. 20 m2 trawnika tzn. stosujemy ok. 20-25 g/m2 (zamknięta
garść zawiera od 40-60 g nawozu).
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.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644530336

Ilość zbiorcza: 1 szt.

5 kg

5900644530350

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
REGENERUJACY I ZAGĘSZCZAJĄCY
Specjalistyczne nawóz do trawników w łatwej do stosowania, sypkiej formie.
Przeznaczony jest głównie do zagęszczania i regeneracji trawników, a także
wypierania z nich chwastów. Zawiera duże ilości azotu, który jest niezbędny do
szybkiego wzrostu, a także takie mikroelementy jak: miedź, bor, żelazo, cynk i mangan.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533467

5 kg

5900644533474
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NAWÓZ DO TRAWNIKÓW

NAWOZY MINERALNE

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW DELIKATNY
Trawnik to jeden z ozdób kompozycyjnych ogrodu, który jest idealnym tłem dla
krzewów, drzew ozdobnych i kwiatów. Dobra pielęgnacja trawnika dobrze działa na
mikroklimat ogrodu, poprawiając wilgotność powietrza. Polecamy profesjonalny
kompleksowy nawóz przeznaczony do delikatnego nawożenia młodych trawników
i traw z rolki. Dostarcza roślinom wszystkich potrzebnych składników
pokarmowych stymulujących krzewienie i ukorzenianie się roślin.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 30m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

5900644533481

1 kg

5 kg

5900644533498

NAWÓZ DO HORTENSJI
Hortensje są jednymi z najbardziej popularnych krzewów ozdobnych, swoja urodą
wynikającą z ciekawego kwiatostanu przyciągają zwolenników tego gatunku.
Polecamy nawóz granulowany do hortensji z mikroskładnikami, zawierającym
podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez i siarkę oraz
mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Nawóz odpowiedni
do zasilania wszystkich odmian hortensji. Wzmacnia kondycję roślin oraz powoduje
zawiązywanie licznych pąków kwiatowych.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Odczyn Ph gleby warunkujący dany kolor kwiatostanu
4,5

5,1

5,5

6,5

6,9

7,4

Intensywnie
niebieski

Niebieski

Niebieskoróżowy

Ciemnoróżowy

Różowy

Jasnoróżowy

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg
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5900644533504

Nawozy do roślin kwitnących poprzez optymalne odżywienie pobudzają kwiaty
do zawiązywania jeszcze większej liczby pąków, a co za tym idzie – do obfitszego,
długotrwałego kwitnienia. Nawóz do kwitnących zagwarantuje roślinom
niezrównany wigor i energię kwitnienia. Prawidłowo zasilane kwiaty są zdrowe,
trwałe, soczyście wybarwione oraz odpowiednio okazałe.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie w
odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533511

NAWÓZ DO RÓŻ
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 140 krzewów.
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 w 0,3-0,5 l wody.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644530411
37

NAWOZY MINERALNE

NAWÓZ DO KWITNĄCYCH (BYLINY)

NAWOZY MINERALNE

NAWÓZ DO RODODENDRONÓW,
AZALI I MAGNOLII
Rododendrony, azalie i magnolie są barwnymi krzewami kwitnącymi wiosną. Lubią
wilgotne i kwaśne podłoże. Wiosną w naszym przydomowym ogródku wiosną,
najbardziej spektakularnie wyglądają krzewy rododendronów, azali i magnolii.
Swoim wdziękiem przyciągają wzrok wielu osób. Nawóz skomponowany jest
z odpowiednio dobranymi składnikami pokarmowymi, który dostarcza rośliną
niezbędnych składników do dobrego funkcjonowania. Poprawia ich wybarwienie.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Zalecane odstępy w nasadzeniach rododendrona, azali i magnolii
Rododendron

Azalia

Magnolia

60-100 cm

60-100 cm

60-100 cm

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533528

NAWÓZ DO POMIDORÓW
I OGÓRKÓW
Pomidory i ogórki to rośliny sezonowe, które są bogate w dobroczynne witaminy
aby były dorodne polecamy zastosować nawóz granulowany do pomidorów
i ogórków z mikroskładnikami. Nawóz zapewnia obfite owocowanie i wpływa na
walory smakowe owoców. Podnosi odporność roślin na choroby.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 100m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

38

5900644533535

Wieloskładnikowy nawóz do warzyw produkt polecany do odżywiania wszystkich
roślin warzywnych uprawianych zarówno w gruncie, jak i na balkonie czy pod
osłonami. Dostępny jest w formie granulatu, dzięki czemu jest wygodny w użyciu.
Oprócz podstawowych składników, jak azot, fosfor, potas, siarka i magnez, został
wzbogacony o mikroskładniki, m.in. żelazo, mangan, cynk, miedź i bor. Nawożone
nim rośliny charakteryzują się wigorem, obfitym i długim plonowaniem, smacznym
i aromatycznym plonem oraz odpornością na wiele chorób.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 2-4 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 100m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać z
potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Zalecane odstępy w nasadzeniach warzyw
Grządki

Ścieżki

120 cm

30 cm

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533542

NAWÓZ DO BORÓWEK
Nawóz granulowany do borówek z mikroskładnikami, jest nawozem zawierającym
podstawowe składniki pokarmowe oraz mikroskładniki. Odpowiednia ilość azotu
gwarantuje bujne plony. Nawóz stabilizuje kwaśny odczyn gleby warunkujący
prawidłowy wzrost roślin.
Zapobiega chlorozie liści w okresie wegetacji roślin. Ponadto zastosowano
w nim słabo przemieszczające się w glebie formy składników pokarmowych, co
zabezpiecza je przed wymywaniem do wód gruntowych.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na powierzchnie nieprzeznaczone do nawożenia.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533559
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NAWOZY MINERALNE

NAWÓZ DO WARZYW

NAWOZY MINERALNE

NAWÓZ DO DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH
Nawóz do drzew i krzewów owocowych to granulowany nawóz mineralny. Optymalna
zawartość azotu, fosforu i potasu gwarantuje intensywny wzrost, dzięki czemu plony
są obfite, owoce dorodne, prawidłowo wybarwione i bardzo smaczne. Specyfika
nawozu sprawia, że nie powoduje on nadmiernego gromadzenia się azotanów
w roślinach, przez co owoce mogą być spożywane bezpośrednio po nawożeniu.
Dzięki niemu możemy liczyć na obfite owocowanie oraz zdrowe rośliny. Dodatkowo
zwiększa odporność na różnego rodzaju choroby.
Instrukcja stosowania nawozu. Nawożenie należy powtarzać 2-3 krotnie
w odstępach ok. 4-6 tygodni od ruszenia wegetacji do końca sierpnia. Nawóz stosuje
się posypowo, równomiernie na całą powierzchnie przeznaczona do nawożenia
w dawce 1kg na 50m2.
Nawozy stosować w sposób zrównoważony, a nawożenie powinno wynikać
z potrzeb rośliny i zasobności podłoża. Należy zapobiegać przedostawaniu się
nawozu na
powierzchnie
nawożenia.
Zalecane
odstępynieprzeznaczone
w nasadzeniach do
drzew
i krzewów owocowych
4m

3m

1,5m

0,5m

Jabłonie, grusze,
śliwy i morele

Wiśnie
i brzoskwinie

Porzeczki
czerwone, białe,
czarne, agrest

Malina

Warto pamiętać aby na działki i do ogrodów przydomowych wybierać odmiany
drzew i krzewów owocowych odpornych na choroby
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg

5900644533566

NAWÓZ DO TRUSKAWEK I MALIN
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.
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.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 kg
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5900644530466

NAWOZY KRYSTALICZNE - DOYPACK

NAWÓZ KRYSTALICZNY DO RÓŻ
(doypack)
Nawóz krystaliczny do róż to specjalistyczny nawóz przeznaczony do nawożenia
róż. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników pokarmowych. Zwiększa odporność róż na choroby oraz stymuluje
powstawanie nowych pąków kwiatowych. Każde opakowanie zawiera dokładną
instrukcję stosowania, a także datę przydatności do uprawy.
Ilość zbiorcza: 30 szt.

100 g

5900644533573

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO KWITNĄCYCH (doypack)
Nawóz krystaliczny do kwitnących to wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do
zasilania wszystkich gatunków kwiatów, zwłaszcza w uprawach pojemnikowych
(na tarasach i balkonach). Optymalna kompozycja makroelementów oraz wysoka
zawartość magnezu i mikroelementów zapewnia wzrost roślin, bujne kwitnienie
i właściwe wybarwienie liści. Nawóz polecany jest do nawożenia interwencyjnego.
Ilość zbiorcza: 30 szt.

100 g

5900644533580

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO RODODENDRONÓW (doypack)
Nawóz krystaliczny do rododendronów przeznaczony jest do nawożenia rododendronów (różaneczniki i azalie) oraz roślin wrzosowatych. Skład nawozu jest odpowiednio dobrany do potrzeb pokarmowych wszystkich gatunków rododendronów
oraz roślin wrzosowatych, zapewniając równomierny zdrowy wzrost, obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Wysoka zawartość potasu zwiększa
odporność na wymarzanie oraz wpływa na ogólny wygląd roślin.
Ilość zbiorcza: 30 szt.

100 g

5900644533597
41

NAWOZY KRYSTALICZNE - DOYPACK

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO BALKONOWYCH I TARASOWYCH
(doypack)
Nawóz krystaliczny do roślin balkonowych i tarasowych to idealny nawóz dla
wszystkich kwitnących roślin domowy i balkonowych. Rośliny będą kwitły długo
i obficie, tylko wtedy gdy zapewnisz im odpowiednie nawożenie. Stosując nawóz
przeznaczony dla roślin kwitnących dostarczysz im odpowiednich ilości składników odżywczych. Szczególnie fosforu pozytywnie wpływającego na szybkość
rozwijania się i ilość kwiatów. Niezbędny jest również potas, który stymuluje zawiązywanie i dobry rozwój paków. Zasilane nim rośliny będą zdrowo rosły i kwitły
obficie, a ich kwiaty będą intensywnie wybarwione.
Ilość zbiorcza: 30 szt.

100 g

5900644533603

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO BORÓWEK (doypack)
Nawóz krystaliczny do borówek z mikroskładnikami, jest to nawóz zawierający
podstawowe składniki pokarmowe potrzebne krzewom borówki. Odpowiednia
ilość azotu gwarantuje bujne plony. Nawóz stabilizuje kwaśny odczyn gleby warunkujący prawidłowy wzrost roślin. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez
rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników pokarmowych. Zapewnia obfite
owocowanie.
Ilość zbiorcza: 30 szt.

100 g

5900644533610

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO HORTENSJI
(doypack)
Nawóz krystaliczny do hortensji jest specjalnie przeznaczony do kompleksowego
dokarmiania hortensji. Zawartość mikroskładników zapewnia intensywne barwy,
a także bujne kwitnienie. Efekt nawożenia jest bardzo szybki. Nawóz ma wspaniałe
właściwości nadające intensywności koloru hortensji. Każde opakowanie zawiera
dokładną instrukcję stosowania, a także datę przydatności do uprawy.
Ilość zbiorcza: 30 szt.

100 g
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5900644533627

Nawóz krystaliczny do bylin kwitnących to wieloskładnikowy nawóz przeznaczony
do zasilania wszystkich gatunków kwiatów, zwłaszcza w uprawach pojemnikowych
(na tarasach i balkonach). Optymalna kompozycja makroelementów oraz wysoka
zawartość magnezu i mikroelementów zapewnia wzrost roślin, bujne kwitnienie
i właściwe wybarwienie liści. Nawóz polecany jest do nawożenia interwencyjnego.
Ilość zbiorcza: 50 szt.

2x5 g

5900644534013

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO KRZEWÓW KWITNĄCYCH
Nawóz krystaliczny do krzewów kwitnących to granulowany nawóz mineralny.
Przeznaczony do nawożenia wszelkich krzewów, szczególnie tych formowanych,
a także innych roślin kształtowanych poprzez przycinanie. Jego pełnowartościowy
skład w pełni pokrywa zapotrzebowanie pokarmowe tych roślin. Dzięki temu rośliny łatwo się krzewią, pozytywnie reagują na przycinanie oraz zachowują odpowiednią elastyczność.
Ilość zbiorcza: 50 szt.

2x5g

5900644534020

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO BORÓWEK
Nawóz krystaliczny do borówek z mikroskładnikami, jest to nawóz zawierający
podstawowe składniki pokarmowe potrzebne krzewom borówki. Odpowiednia
ilość azotu gwarantuje bujne plony. Nawóz stabilizuje kwaśny odczyn gleby warunkujący prawidłowy wzrost roślin. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez
rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników pokarmowych. Zapewnia obfite
owocowanie.
Ilość zbiorcza: 50 szt.

2x5g

5900644534037
43

NAWOZY KRYSTALICZNE - saszetka

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO BYLIN KWITNĄCYCH

NAWOZY KRYSTALICZNE - saszetka

NAWÓZ KRYSTALICZNY
DO HORTENSJI NIEBIESKIEJ
Nawóz krystaliczny do hortensji niebieskiej jest specjalnie przeznaczony do kompleksowego dokarmiania hortensji, szczególnie tych niebieskich. Zawartość mikroskładników zapewnia intensywne barwy, a także bujne kwitnienie. Efekt nawożenia jest bardzo szybki. Nawóz ma wspaniałe właściwości barwiące hortensje
na kolor niebieski. Każde opakowanie zawiera dokładną instrukcję stosowania,
a także datę przydatności do uprawy.
Ilość zbiorcza: 50 szt.

2x5g

5900644534044

NAWÓZ KRYSTALICZNY DOM
I OGRÓD ZIELONE
Nawóz krystaliczny dom i ogród zielone to profesjonalny nawóz przeznaczone dla
zielonych roślin domowych i ogrodowych. Optymalna kompozycja makroelementów oraz wysoka zawartość magnezu i mikroelementów zapewnia wzrost roślin
i właściwe wybarwienie liści. Nawóz polecany jest do nawożenia interwencyjnego.
Ilość zbiorcza: 50 szt.

2x5g

5900644534051

NAWÓZ KRYSTALICZNY DOM
I OGRÓD KWITNĄCE
Nawóz krystaliczny dom i ogród kwitnące to profesjonalny nawóz przeznaczone
dla roślin domowych i ogrodowych. Optymalna kompozycja makroelementów
oraz wysoka zawartość magnezu i mikroelementów zapewnia wzrost roślin,
bujne kwitnienie i właściwe wybarwienie liści. Nawóz polecany jest do nawożenia interwencyjnego.
Ilość zbiorcza: 50 szt.

2x5g
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5900644534068

Nasiona
Traw

MIESZANKI STANDARD

MIESZANKA TRAW SŁONECZNY
MIX - NA MIEJSCA NASŁONECZNIONE
Przeznaczona na podłoża ubogie w składniki pokarmowe, o małej żyzności
i niskim poziomie wód gruntowych. Odpowiednio dobrane gatunki traw o małych
wymaganiach i dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym doskonale zachowują się w gorszych warunkach siedliskowych. Trawnik uzyskany z nasion tej
mieszanki bardzo dobrze znosi niskie koszenie. Murawa ma ładny, zielony kolor
i zwartą darń. Mieszanka nie ma dużych wymagań pod względem nawożenia,
toleruje rzadsze podlewanie.
Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533627

1 kg

5900644533627

MIESZANKA TRAW STADIONOWY
MIX - NA MIEJSCA INTENSYWNIE
UŻYTKOWANE
Przeznaczona do zakładania trawników użytkowanych intensywnie, takich jak
boiska sportowe. Daje gęste i trwałe zadarnienie. Jej skład powoduje, że jest wysoce
odporna na wydeptywanie, dobrze znosi częste koszenie i posiada zdolność samoregeneracji. Charakteryzuje się powolnym wzrostem. Wymaga większej dbałości
jeśli chodzi o pielęgnacją i nawożenie, lubi częste podlewanie.
Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533092

1 kg

5900644533108

MIESZANKA TRAW OGRODOWY
MIX - MOCNA I WYTRZYMAŁA
Wysokiej jakości mieszanka przeznaczona głównie do zakładania trawników
w miejscach, gdzie jest małe nasłonecznienie. Daje komfortowy miękki trawnik,
nie wymagający częstego koszenia, oraz podlewania. Mieszanka jest odpowiednia na tereny parkowe, sady, ogrody, z powodzeniem może być stosowana na
trawniki przydomowe. Skład mieszanki gwarantuje odporność na złe warunki
atmosferyczne.
Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg
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5900644533115

1 kg

5900644533122

Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu na tereny przydomowe i osiedlowe,
jak również do ogrodów i zieleni miejskich. Przeznaczona do regeneracji wszystkich
rodzajów trawników w celu szybkiego uzyskania gęstej darni. Doskonale odnawia stary, zniszczony trawnik. Dobrze nadaje się do punktowej odbudowy uszkodzonego trawnika takimi czynnikami jak: psia uryna, uszkodzenia mechaniczne,
choroby grzybowe. Jest odporna na wydeptywanie. Odpowiednio dobrany skład
dostosowany do krajowych warunków odznacza się dobrą zimotrwałością i nie ma
większych wymagań co do gleby.
Ilość zbiorcza: 10 szt.

5900644533139

0,1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

0,5 kg

5900644533146

Ilość zbiorcza: 1 szt.

1 kg

5900644533153

MIESZANKA TRAW ZACIENIONY
MIX - NA MIEJSCA ZACIENIONE
Przeznaczona na miejsca o większym zacienieniu. Szczególnie zalecana do
obsiewania terenów gdzie dostęp do naturalnego światła słonecznego jest ograniczony, zaciemnionych skwerów pod zwartymi koronami drzew i krzewów. W skład
mieszanki wchodzą gatunki traw cieniolubnych, nie wymagające częstego koszenia. Mieszanka daje dobrze wybarwioną piękną i równą darń. Nasiona mogą być
stosowane z powodzeniem do obsiewania przydroży, wałów, sadów i trawników
miejskich. Skład mieszanki gwarantuje odporność na złe warunki atmosferyczne,
cechuje się wysoką zimotrwałością.
Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533160

1 kg

5900644533177

MIESZANKA TRAW UNIWERSALNY
MIX - NA WSZYSTKIE POWIERZCHNIE
Najczęściej stosowana mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu na tereny
przydomowe, osiedlowe, jak również do ogrodów i zieleni miejskich. Mieszanka
dobrze znosi normalne użytkowanie i jest odporna na wydeptywanie. Trawa jest
mniej przydatna do celów sportowych. Odpowiednio dobrany skład dostosowany
do krajowych warunków odznacza się dobrą zimotrwałością i nie ma większych
wymagań co do gleby.
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,9 kg

5900644533184

5 kg

5900644533191
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MIESZANKA TRAW REGENERUJĄCY
MIX - ODBUDOWA I UBYTKI

MIESZANKI OTOCZKOWANE RQ+

TRAWA RQ+ SŁONECZNY MIX
- NA MIEJSCA NASŁONECZNIONE
Mieszanka traw wzbogacona RQ+. Przeznaczona na podłoża ubogie w składniki
pokarmowe o małej żyzności i niskim poziomie wód gruntowych. Odpowiednio
dobrane gatunki traw o małych wymaganiach i dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym doskonale zachowują się w gorszych warunkach siedliskowych. Trawnik uzyskany z nasion tej mieszanki bardzo dobrze znosi niskie koszenie. Murawa
ma ładny, zielony kolor i zwartą darń. Mieszanka nie ma dużych wymagań pod
względem nawożenia, toleruje rzadsze podlewanie.
Technologia RQ+ polega na całkowitym otoczkowaniu nasion nawozem ROSAHUMUS. Technologia ta powoduje, że w odróżnieniu od nasion standardowych bez
zaprawy, proces kiełkowania trawy jest przyspieszony. ROSAHUMUS wzmacnia
procesy zachodzące w nasionach tuż po wysiewie oraz długo po ich skiełkowaniu.
Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533207

1 kg

5900644533214

TRAWA RQ+ REGENERUJĄCY MIX
- ODBUDOWA I UBYTKI
Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu na tereny przydomowe, osiedlowe,
jak również do ogrodów i zieleni miejskiej. Przeznaczona do regeneracji wszystkich rodzajów trawników w celu szybkiego uzyskania gęstej darni. Doskonale
odnawia stary, zniszczony trawnik. Nadaje się do punktowej odbudowy uszkodzonego trawnika takimi czynnikami jak: psia uryna, uszkodzenia mechaniczne,
choroby grzybowe. Jest odporna na wydeptywanie. Odpowiednio dobrany skład
dostosowany do krajowych warunków odznacza się dobrą zimotrwałością i nie
ma większych wymagań co do gleby.
Technologia RQ+ polega na całkowitym otoczkowaniu nasion nawozem ROSAHUMUS. Technologia ta powoduje, że w odróżnieniu od nasion standardowych bez
zaprawy, proces kiełkowania trawy jest przyspieszony. ROSAHUMUS wzmacnia
procesy zachodzące w nasionach tuż po wysiewie oraz długo po ich skiełkowaniu.
Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg
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5900644533221

1 kg

5900644533238

Mieszanka specjalistyczna do zastosowania na tereny przydomowe, osiedlowe jak
również do ogrodów. W swoim składzie zawiera specjalnie dobrane wolno i nisko
rosnące gatunki traw. Dla zapewnienia pełnego efektu wabienia owadów zapylających zostały dołożone wyselekcjonowane gatunki miododajnych kwiatów,
tworzących naturalną kwiatową łąkę. Trawnik przyciąga owady zapylające, które
odżywiają się kwiatowym pyłkiem i nektarem. Mieszanka WABI OWADY ZAPYLAJĄCE stwarza barwną i pachnącą przestrzeń, która oprócz funkcji wabiącej daje
efekt estetyczny. Mieszanka nie wymaga intensywnego nawadniania i nawożenia.
Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533634

MIESZANKA WABI KOLOROWE
MOTYLE (TRAWA + KWIATY)
Atrakcyjna dla kolorowych owadów. Jedno do dwóch koszeń w roku. Walory
dekoracyjne.
Mieszanka specjalistyczna do zastosowania na tereny przydomowe, osiedlowe,
jak również do ogrodów. W swoim składzie zawiera specjalnie dobrane wolno i nisko rosnące gatunki traw. Dla zapewnienia pełnego efektu wabienia kolorowych
motyli zostały dołożone wyselekcjonowane nasiona kwiatów tworzących naturalną łąkę. Trawnik przyciąga motyle i inne pożyteczne owady odżywiające się
kwiatowym pyłkiem i nektarem. Mieszanka WABI KOLOROWE MOTYLE stwarza
barwną i pachnącą przestrzeń, która oprócz funkcji wabiącej daje efekt estetyczny.
Mieszanka nie wymaga intensywnego nawadniania i nawożenia.
Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533641

MIESZANKA INTENSYWNE
ZADARNIENIE - POD DRZEWA
I KRZEWY
Mieszanka specjalistyczna do zastosowania na tereny przydomowe i osiedlowe,
jak również do ogrodów. Dobrze znosi intensywne użytkowanie i jest odporna na
wydeptywanie, ogranicza rozrost roślin niepożądanych. W swoim składzie ma koniczynę, która posiada zdolność wiązania azotu z atmosfery. Koniczyna sprawia,
że trawnik jest zimozielony i ma atrakcyjny wygląd przez cały rok. Dzięki dużym
zdolnościom regeneracyjnym i możliwości niskiego koszenia jest to najlepsza opcja
na zacienione trawniki oraz na teren pod koronami drzew i krzewów. Mieszanka
nie wymaga intensywnego nawadniania i nawożenia.
Ilość zbiorcza: 10 szt.

0,5 kg

5900644533658

Ilość zbiorcza: 5 szt.

1 kg

5900644533665
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MIESZANKI SPECJALISTYCZNE

MIESZANKA WABI OWADY
ZAPYLAJĄCE (TRAWA + KWIATY)

Podłoża

PODŁOŻA RUP!

ZIEMIA WARZYWNA
Z ROSAHUMUS + MICROSTAR
Planując ogródek warzywny warto odpowiednio przygotować podłoże, które
optymalnie będzie wspierać warzywa i stymulować ich wzrost. Idealna gleba dla
warzyw powinna mieć gruzełkowatą, lekką przewiewna i przepuszczalną strukturę.
Warzywa lubią odczyn gleby w przedziale od 6,5 do 7,4. Ziemia Warzywna z
Rosahumusem to idealne podłoże do zastosowania w naszych przydomowych
ogródkach, domu lub działce. Zawarte w ziemi składniki wspomagają rozwój
warzyw oraz dobrze wypływają na ich wzrost oraz kondycję. Rosahumus to nawóz
zawierający kwasy humusowe pozyskiwane z leonardytów, które słyną ze swoich
dobroczynnych właściwości kondycjonując podłożę, poprawiają jakość gleby
są bogate w potas i żelazo. Nawóz zawarty w ziemi wpływa na rozwój systemu
korzeniowego.
Ilość zbiorcza: 39 szt.

80 l

5900644532866

ZIEMIA UNIWERSALNA
Z ROSAHUMUS + MICROSTAR
Gotowe podłoże, które dzięki swoim właściwościom doskonale nadaje się do
wszelkiego rodzaju roślin doniczkowych, balkonowych, prac w ogrodzie i na działce.
Dobre podłoże optymalnie powinno wspierać rośliny stymulując ich wzrost. Ziemia
z Rosahumusem i Microstarem to idealne podłoże do zastosowania w naszych
przydomowych ogródkach, domu lub działce. Ziemia jest wzbogacona dawką
startową Microstaru który idealnie wpływa na kondycje i rozwój nowo posadzonych
roślin oraz Rosahumusem który zawiera dobroczynne kwasy humusowe.
Rosahumus to nawóz którego składniki pozyskiwane są z leonardytów słynących z
poprawiania jakości gleby szczególnie w złych warunkach atmosferycznych.
Ilość zbiorcza: 57 szt.

Ilość zbiorcza: 120 szt.

20 l

5900644532859

50 l

Ilość zbiorcza: 39 szt.

5900644532446

80 l

5900644533672

ZIEMIA KWIATOWA Z ROSAHUMUS
+ MICROSTAR (DOM I BALKON)
Planując sadzenie lub przesadzane kwiatów w domu lub na balkonie warto odpowiednio przygotować podłoże dla nowej rośliny dobierając ziemię dobrą dla
ich potrzeb. Dobre podłoże optymalnie powinno wspierać rośliny stymulując
ich wzrost. Ziemia kwiatowa z Rosahumusem i Microstarem to idealne podłoże
do zastosowania w naszych w domu, na działce, tarasie lub balkonie. Ziemia jest
wzbogacona dawką startową Microstaru który idealnie wpływa na kondycje i rozwój
nowo posadzonych roślin oraz Rosahumusem który zawiera dobroczynne kwasy
humusowe. Rosahumus to nawóz którego składniki pozyskiwane są z leonardytów
słynących z poprawiania jakości gleby szczególnie w złych warunkach atmosferycznych. Ziemia która ma swoje zastosowanie znaleźć w kwiatach powinna być
przepuszczalna, ale wraz z tym powinna magazynować wodę
Ilość zbiorcza: 120 szt.

20 l

5900644533689

Ilość zbiorcza: 57 szt.

50 l

5900644533696
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ZIEMIA KWIATOWA Z ROSAHUMUS
+ MICROSTAR (RÓŻE)
Planując sadzenie lub przesadzane róż warto odpowiednio przygotować podłoże dla nowej rośliny dobierając ziemię dobrą dla ich potrzeb. Aby róże kwitły
oraz obficie rosły warto zadbać o ich miejsce. Dobór podłoża dla róż pozwala
na cieszenie się z kwiatów przez wiele lat, nie przyswajając nam zmartwień.
Idealne podłoże dla róż ma odczyn pH równy 6,5, a struktura podłoża powinna
być gliniasto-piaszczysta. Ziemia do róż z Rosahumusem i Microstarem to
idealne podłoże do zastosowania w naszych w domu, na działce, tarasie lub
balkonie. Ziemia jest wzbogacona dawką startową Microstaru, który idealnie
wpływa na kondycje i rozwój nowo posadzonych roślin oraz Rosahumusem
który zawiera dobroczynne kwasy humusowe. Rosahumus to nawóz którego
składniki pozyskiwane są z leonardytów słynących z poprawiania jakości gleby
szczególnie w złych warunkach atmosferycznych.
Ilość zbiorcza: 120 szt.

20 l

5900644533702

ZIEMIA DO RODODENDRONÓW
Z ROSAHUMUS + MICROSTAR
Rododendrony należą do roślin które są bardzo wymagające odnośnie stanowiska, w którym się znajdują. Planując sadzenie lub przesadzane rododendronów
warto odpowiednio przygotować podłoże dla nowej rośliny dobierając ziemię
dobrą dla ich potrzeb. Dobór podłoża dla rododendronów pozwala na cieszenie
się z kwiatów przez wiele lat, nie przyswajając nam zmartwień. Ziemia do Rododendronów Rosahumusem i Microstarem to idealne podłoże do zastosowania na
działce, tarasie lub balkonie. Ziemia jest wzbogacona dawką startową Microstaru
który idealnie wpływa na kondycje i rozwój nowo posadzonych roślin oraz Rosahumusem który zawiera dobroczynne kwasy humusowe. Rosahumus to nawóz którego składniki pozyskiwane są z leonardytów słynących z poprawiania
jakości gleby szczególnie w złych warunkach atmosferycznych.
Ilość zbiorcza: 120 szt.

20 l

Ilość zbiorcza: 57 szt.

5900644533719

50 l

5900644533726

ZIEMIA DO IGLAKÓW Z ROSAHUMUS
+ MICROSTAR
Ziemia do iglaków Rosahumus + Microstar jest gotowym do użycia podłożem
przeznaczonym do sadzenia i przesadzania roślin iglastych w pojemniki i w glebę.
Ziemia jest wzbogacona dawką startową Microstaru który idealnie wpływa na
kondycje i rozwój nowo posadzonych roślin oraz Rosahumusem który zawiera
dobroczynne kwasy humusowe. Rosahumus to nawóz którego składniki pozyskiwane są z leonardytów słynących z poprawiania jakości gleby szczególnie
w złych warunkach atmosferycznych. Ziemia dla iglaków powoli uwalnia składniki odżywcze podnosząc odporność krzewu. Dzięki idealnemu doborowi makro
i mikro elementów roślina rozwija się prawidłowo, a my możemy cieszyć się jej
wyglądem przez wiele lat. Zaleca się by na sadzonkę powyżej 1 metra wysokości
wykorzystać ok 50 L świeżego podłoża, co zapewni najlepsze warunki bytowe dla
nowej rośliny i jej zdrowy wzrost.
Ilość zbiorcza: 120 szt.

20 l
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5900644533733

Ilość zbiorcza: 57 szt.

50 l

5900644533740

PODŁOŻA RUP!

ZIEMIA DO BORÓWEK
Z ROSAHUMUS + MICROSTAR
Ziemia do borówek z Rosahumusem i Microstarem to idealne podłoże do zastosowania na działce, tarasie lub balkonie. Ziemia jest wzbogacona dawką startową
Microstaru który idealnie wpływa na kondycje i rozwój nowo posadzonych roślin
oraz Rosahumusem który zawiera dobroczynne kwasy humusowe. Rosahumus to
nawóz którego składniki pozyskiwane są z leonardytów słynących z poprawiania
jakości gleby szczególnie w złych warunkach atmosferycznych. Ziemia dla borówek powoli uwalnia składniki odżywcze podnosząc odporność krzewu. Dzięki
idealnemu doborowi makro i mikro elementów roślina rozwija się prawidłowo,
a my możemy cieszyć się jej wyglądem przez wiele lat. Zaleca się by na jeden krzak
borówki wykorzystać ok 50 L świeżego podłoża, co zapewni najlepsze warunki
bytowe dla nowej rośliny, jej zdrowy wzrost, oraz obfite plonowanie.
Ilość zbiorcza: 120 szt.

20 l

5900644533757

Ilość zbiorcza: 57 szt.

50 l

5900644533757

ZIEMIA TUJE I CYPRYSIKI
Z ROSAHUMUS + MICROSTAR
Ziemia do tui i cyprysików z Rosahumus + Microstar jest gotowym do użycia podłożem. Przeznaczonym do sadzenia i przesadzania roślin w pojemniki i w glebę.
Podłoże poprawia strukturę gleby poprzez użyźnianie i napowietrzanie. Prawidłowy wzrost i rozwój tui i cyprysików zapewnia odpowiednie pH. Rośliny w dniu
sadzenia wypełniają przestrzeń w niewielkiej ilości. Sadzonki przeznaczone na
żywopłot sadzimy blisko siebie. Chcąc finalnie uzyskać gęstą wiecznie zieloną
ścianę z tuj lub cyprysików o pokroju kolumnowym lub stożkowym. Ważne jest,
by sadzić młode i zdrowe drzewka o równomiernym wzroście, o jednakowych
systemach korzeniowych.
Ilość zbiorcza: 57 szt.

50 l

5900644533764

PODŁOŻE DO STORCZYKA
Storczyki to rośliny egzotyczne, które mają specjalne wymagania co do podłoża.
Rośliny nie powinny być sadzone w zwykłej ziemi przeznaczonej dla roślin doniczkowych. Podłoże powinno być lekkie i umożliwiające ciągły dostęp do korzeni. Nasze podłoże przeznaczone jest dla szerokiego spektrum storczyków.
Dzięki swoim właściwościom jest szybko przesychające, idealnie napowietrza
korzenie i odprowadza wodę. Podłoże od razu jest gotowe do użycia, nie trzeba
go specjalnie przygotowywać.
Ilość zbiorcza: 14 szt.

2,5 l

5900644533771
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FOCUS
Preparaty
Biobójcze

Substancje czynne: cypermetryna, tetrametryna, geraniol
w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania mrówek oraz ich gniazd.
Preparat owadobójczy w formie granulatu do posypywania. Zwalcza mrówki nachodzące do budynków z zewnątrz oraz bytujące w ich pobliżu (na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach). Możliwe jest również sporządzenie
roztworu i zalania gniazd owadów.
Preparat wykazuje skuteczność już po 24 godzinach od momentu zastosowania, kolonie mrówek ulegają całkowitemu wyginięciu po około 15-20 dniach od
zastosowania.
Sposób użycia:
Posypywanie: Widoczną warstwę granulek należy rozsypać na powierzchni
gniazda i ścieżkach, którymi wędrują mrówki. 10 g preparatu wystarcza na 1 m2
powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek.
Podlewanie: Preparat bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. 100 g proszku
rozpuścić w 2,5 ltr wody, dokładnie wymieszać i polać gniazdo. 500 ml roztworu
roboczego wystarcza do likwidacji 1 gniazda.

Solniczka
100 g

Solniczka
250 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

5900644534075
Ilość zbiorcza: 12 szt.

5900644533788

Saszetka
100 g

Solniczka
450 g

Ilość zbiorcza: 40 szt.

5900644533801
Ilość zbiorcza: 12 szt.

5900644533795

FOCUS SPIRALE ZWALCZAJĄCE
KOMARY I MESZKI
Spirale przeznaczone do zwalczania komarów i meszek wewnątrz pomieszczeń.
Jedna spirala działa przez 9 godzin. Efekt uzyskuje się po 60 minutach od zastosowania. Spirale zawierają dwie substancje aktywne.
Zastosowanie: Wyjąć spirale z opakowania i rozdzielić spirale. Ustawić spiralę na
metalowej podstawce. Zapalić koniec spirali i zdmuchnąć płomień. Nie wdychać
dymu. Po wykonaniu czynności wymagających bezpośredniego kontaktu ze spiralą umyć ręce, unikać kontaktu z oczami i skórą.
Ilość zbiorcza: 18 szt.

10 szt.

5900644533863
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ZWALCZANIE OWADÓW

FOCUS GRANULAT ZWALCZA
MRÓWKI

ZWALCZANIE OWADÓW

FOCUS TURBO SPREJ ZWALCZA
OSY I SZERSZENIE
Preparat przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni. Opakowanie pod ciśnieniem umożliwia rozpylanie preparatu z dużej odległości około 5 m, ograniczając
ryzyko bezpośredniego kontaktu z owadami. Działanie preparatu jest natychmiastowe. Gaśnice należy wstrząsnąć przed użyciem. Likwidowane gniazda owadów
obficie spryskać przez około 7 sekund, aby nasączyć je dobrze produktem. Preparat charakteryzuje się dużym (2-3 m) strumieniem, dlatego w czasie oprysku
należy ustawić się plecami do wiatru. Do usuwania gniazda przystępować po
upływie 24 godzin.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533818

Ilość zbiorcza: 8 szt.

750 ml

5900644533825

FOCUS PIANA ZWALCZA OSY
I SZERSZENIE
Piana likwiduje gniazda os i szerszeni. Produkt pod ciśnieniem, umożliwia rozpylanie piany z dużej odległości, ograniczając ryzyko bezpośredniego kontaktu
z owadami. Piana bardzo dokładnie pokrywa gniazda. Działanie preparatu jest
natychmiastowe. Likwidowane gniazda owadów należy obficie spryskać przez
około 7 sekund, aby nasączyć je dobrze produktem. Główny strumień kierować
w otwór gniazda. W przypadku likwidacji gniazda dużego, zaleca się zastosowanie wydłużonego czasu oprysku – około 12 sekund. Preparat charakteryzuje
się dużym (2-3 m) strumieniem, dlatego w czasie oprysku należy ustawić się
plecami do wiatru. Do usuwania gniazda przystępować po upływie 24 godzin
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533832

Ilość zbiorcza: 12 szt.

750 ml

5900644534136

FOCUS KONCENTRAT ZWALCZA
KOMARY I KLESZCZE
Koncentrat owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony
do skutecznego zwalczania uciążliwych komarów i kleszczy. Efekt bójczy uzyskujemy po upływie ok. 20-40 minut od zastosowania. Działa skutecznie także
w podwyższonych temperaturach otoczenia. Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 1% (100 ml środka na 10 l wody). Działanie środka utrzymuje się nawet do
kilku tygodni.
Ilość zbiorcza: 24 szt.

100 ml
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FOCUS KONCENTRAT
UNIWERSALNY ZWALCZA
OWADY LATAJĄCE I BIEGAJĄCE
Produkt owadobójczy w formie koncentratu o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających i biegających:
much, komarów, meszek, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybików cukrowych itp. Produkt powoduje śmiertelność owadów biegających po upływie ok. 1,5-4 godzin i owadów latających po upływie ok.
20-40 minut od zastosowania. Działa skutecznie także w podwyższonych
temperaturach otoczenia. Zalecane stężenie cieczy użytkowej: 1% (100 ml
środka na 10 l wody). Działanie środka utrzymuje się nawet do kilku tygodni.
Ilość zbiorcza: 24 szt.

50 ml

5900644533948

FOCUS PŁYTKA ZWALCZA OWADY
LATAJĄCE I BIEGAJĄCE
Preparat owadobójczy w postaci płytki, która stopniowo uwalnia pary substancji czynnej do powietrza. Służy do zwalczania owadów biegających, takich jak mrówki oraz owadów latających takich jak muchy, komary, meszki,
muszki owocowe. Wygodna w stosowaniu, posiada zawieszkę do zawieszenia i podstawkę do postawienia w miejscu występowania owadów. Efekt
biobójczy występuje już po 4 godzinach od zastosowania w pomieszczeniu
o powierzchni 30 m2.
Ilość zbiorcza: 25 szt.

1 szt.

5900644533955

FOCUS PUŁAPKA ZWALCZA MOLE
KUCHENNE
Preparat bezzapachowy, służący do monitorowania moli spożywczych w kuchniach i spiżarniach. Skutecznie wabi i odławia szkodniki. Aby skutecznie pozbyć
się moli, produkt należy stosować w sposób ciągły. Pułapkę należy wymienić po
3 miesiącach od jej wyłożenia lub po zapełnieniu się powierzchni klejącej
owadami
Zastosowanie:
Wyjmij produkt rozcinając folie. Rozetnij pułapkę na dwie części wzdłuż zaznaczonej linii. W zależności od ilości występowania owadów oraz wielkości szafki
użyj 1 lub 2 pułapek.
Sposoby zawieszania pułapki: usuń cienki pasek foliowy umieszczony na tylnej
stronie pułapki lub zawieś pułapkę, wykorzystując otwór. Zerwij woskowany papier zabezpieczający, lekko przytrzymując miejsce, które nie jest pokryte klejem.
Ilość zbiorcza: 25 szt.

2 szt.

5900644533856
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FOCUS AE UNIWERSALNY
ZWALCZA OWADY LATAJĄCE
Preparat przeznaczony do zwalczania wszelkich owadów latających w pomieszczeniach, zwłaszcza: much, os, giez (much końskich), komarów, meszek i innych
owadów latających. Zawiera 3 substancje aktywne. Aerozol jest gotowy bezpośrednio do użycia
Zapewnia natychmiastowe działanie. Spryskiwać z odległości przynajmniej 1
metra od powierzchni i ścian. Wstrząsnąć przed użyciem. Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia cofając się w kierunku
wyjścia. Czas oprysku pomieszczenia o kubaturze 30 m3 powinien wynosić nie
więcej niż 7-10 sekund. Rozpylać z dala od twarzy, nacisnąć przycisk i trzymając
produkt w pozycji pionowej rozpylać w pomieszczeniu. Po skończonym zabiegu
pozostawić pomieszczenie zamknięte przez około 1 godz., po czym starannie
wywietrzyć przez ok. 1 godz.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533962

FOCUS AE ZWALCZA MUCHY
KOMARY
Środek owadobójczy dzięki któremu w łatwy i szybki sposób pozbędziesz się much
i komarów ze swojego domu. Preparat w formie aerozolu gotowego do użycia. Zawiera 3 substancje aktywne. Działa bardzo szybko, niemal natychmiast zabijając
owady. Oprysk najlepiej jest przeprowadzić przy zamkniętych oknach i drzwiach.
Opryskujemy miejsca, w których gromadzą się insekty. Po upływie 1 godziny pomieszczenie należy dokładnie przewietrzyć. Spryskiwać z odległości przynajmniej
1 metra od powierzchni i ścian. Czas oprysku pomieszczenia o kubaturze 30 m3
powinien wynosić nie więcej niż 7-10 sekund.
Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533924

750 ml

5900644533917

FOCUS AE UNIWERSALNY ZWALCZA
OWADY BIEGAJĄCE
Aerozol owadobójczy przeznaczony do skutecznego zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach, zwłaszcza: prusaków, karaluchów, pluskiew, pcheł,
rybików cukrowych, kowali i innych owadów biegających. Zawiera 3 substancje
aktywne. Opryskiwać (z odległości około 30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociągowych itp.). Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając
od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Czas opryskiwania powierzchni około 2 m2 powinien wynosić około 30 sek. Pomieszczenie po
skończonym zabiegu pozostawić zamknięte przez 1-2 godz., po czym starannie
wywietrzyć przez ok. 1 godz.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml
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5900644533900

Preparat owadobójczy w formie aerozolu, skutecznie zwalczający prusaki i karaluchy. Zapewnia długotrwały efekt działania. Środek bardzo łatwy i szybki w użyciu. Opryskiwać (z odległości około 30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się
owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur
wodociągowych itp.). Czas opryskiwania powierzchni około 2 m2 powinien wynosić około 30 sek. Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte
przez 1-2 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533894

FOCUS AE ZWALCZA BIEGAJACE
GRYZĄCE PCHŁY PLUSKWY
Aerozol owadobójczy zwalczający skutecznie pluskwy i pchły. Zawiera 3 substancje aktywne. Preparat jest bardzo łatwy w użyciu. Forma aerozolu zapewnia precyzyjne kierowanie preparatu w owady. Opryskiwać (z odległości około
30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów (okolice dolnych partii ścian,
szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociągowych itp.). Zabieg należy
przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się
w kierunku wyjścia. Czas opryskiwania powierzchni około 2 m2 powinien wynosić około 30 sek.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533887

FOCUS AE ZWALCZA MRÓWKI
FARAONA I OGRODOWE
Aerozol owadobójczy przeznaczony jest do zwalczania mrówek faraona w pomieszczeniach. Preparat charakteryzuje się dobrą skutecznością na powierzchniach gładkich (glazura, terakota, szkło, powierzchnie metalowe). Środek gotowy
do użycia. Trzy substancje aktywne zapewniają efektywne działanie bójcze. Stosować z odległości około 30 cm miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się mrówek,
gniazd mrówek. Czas opryskiwania powierzchni około 2 m² powinien wynosić
około 30 sek. Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte
przez 1-2 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz.
Ilość zbiorcza: 12 szt.

300 ml

5900644533870
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FOCUS AE ZWALCZA KARALUCHY
I PRUSAKI

ODSTRASZANIE KRETÓW

FOCUS OPRYSK ODSTRASZA
KRETY I NORNICE
Repelent w postaci płynu odstraszającego krety i nornikowate na placach zabaw,
ścieżkach między blokami, kortach tenisowych, pasach startowych lotnisk oraz
konstrukcjach ziemnych i hydrotechnicznych, a także nasypach kolejowych. Zawiesina posiada szerokie spektrum działania i zniechęca zwierzęta do przebywania
w miejscu zastosowania. Produkt nie sprzyja bytowaniu zwierząt. W przypadku
gryzienia kabli elektrycznych zaleca się spryskanie kawałka ściereczki (szmatki)
i położenie (obwiązanie) jej na kablach. Działa natychmiast po zastosowaniu.
Ilość zbiorcza: 14 szt.

400 ml

5900644533979

FOCUS ŻEL ODSTRASZA KRETY
Preparat w postaci żelu, zawierający naturalny olejek lawendowy. Zapobiega powstawaniu kopców krecich. Swoim zapachem skutecznie odstrasza krety zmuszając je do przeniesienia się na inne terytorium. Produkt w formie żelu dłużej
zatrzymuje zapach i jest odporniejszy na wymywanie przez deszcz. Może być
stosowany na terenie ogrodów i upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych
konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych.
Ilość zbiorcza: 14 szt.

500 ml

5900644533986

FOCUS GRANULAT ODSTRASZA
KRETY
Środek w formie granuli, który skutecznie odstrasza krety na trawnikach, ścieżkach między blokami, kortach tenisowych, pasach startowych lotnisk oraz konstrukcjach ziemnych i hydrotechnicznych, a także nasypach kolejowych. Chroni
teren przed uciążliwymi kopcami kretów i wchodzeniem zwierząt na trawnik.
Zawiera naturalne składniki - olejek lawendowy. Działa natychmiast po zastosowaniu. Posypać chroniony obszar, dodatkowo wsypać jedną łyżkę stołową do
każdej nory. Czynność najlepiej przeprowadzić przed deszczem lub po zastosowaniu preparatu spryskać wodą posypany obszar w celu uwolnienia aktywnych
składników. Pełna ochrona następuje, w zależności od chłonności gleby, po około
7 dniach od zastosowania preparatu.
Ilość zbiorcza: 10 szt.

600 ml
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FOCUS SPRAY ODSTRASZA KRETY
Nowoczesny repelent postaci spray, działający odstraszająco na krety poprzez ich
wyczulony zmysł węchu. Produkt zawiera wyciąg z lawendy, czosnku pospolitego
(intensyfikuje zapach preparatu) oraz rącznika pospolitego (nośnik zapachów).
Preparat jest gotowy do użycia. Po wykonaniu oprysku terenu roztwór naturalnych
olejków zawartych w preparacie przedostaje się wraz z wodą do gleby. Substancja
czynna przenika do korytarzy kretów i nornic oraz pokrywa zapachem organizmy
będące ich pożywieniem. Ze względu na połączenie zmysłu węchu ze zmysłem
smaku szkodniki zmuszone są do opuszczenia chronionego przez preparat miejsca bytowania i żerowania.
Ilość zbiorcza: 8 szt.

500 ml

5900644533993

Czy wiesz że...

Kret jest bardzo żarłoczny.
Przygotowuje sobie zapasy na ciężkie czasy poprzez umiejętne okaleczanie dżdżownic które
stanowią w 90% jego pożywienie. Dżdżownice
pozostają przy życiu, lecz nie mogą uciec i zbite
w kłąb oczekują na zjedzenie. Kret w ciągu doby
zjada pokarmu prawie równą ilość swemu ciężarowi. Jego rewir łowiecki jest duży i dlatego
nie toleruje w nim innych osobników. Zawzięcie wygania intruzów poza granice swych włości. Kret pośrednio przyczynia się do pogarszania warunków gleby.
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FOCUS GRANULAT
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY
SZCZURY I MYSZY
Substancja aktywna: bromadiolon
Nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów, którego substancją
biobójczą jest bromadiolon.
Forma granulatu jest najbardziej rozpowszechniona wśród użytkowników nieprofesjonalnych. Może być podawane bezpośrednio do nor gryzoni. Granulat jest
ekonomicznym rozwiązaniem w zwalczaniu gryzoni.
ZAREJESTROWANE UPRAWY I DAWKI
uprawa:

budynki i otoczenie

agrofag:

szczur (wędrowny, śniady) i mysz

dawka:

szczur: 60-100 g/100m2
mysz: 40 g/100 m2

sposób aplikacji:

wyłożenie w karmnikach deratyzacyjnych

Ilość zbiorcza: 24 szt.

150 g

5900644532989

Ilość zbiorcza: 16 szt.

1 kg

5900644532996

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 deratyzacyjnym. Ta forma jest bardziej trwała
w stosunku do granulatu i ziarna. W przeprowadzonych testach wykazano wysoką 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 karmiku deratyzacyjnym lub bezpośrednio do kanału wydrążonego przez gryzonie.
Ilość zbiorcza: 24 szt.

200 g
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5900644533009

Ilość zbiorcza: 16 szt.

1 kg

5900644531586

Substancja aktywna: bromadiolon
Nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów, którego substancją
biobójczą 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.
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

Ilość zbiorcza: 24 szt.

150 g

5900644533016

Ilość zbiorcza: 16 szt.

1 kg

5900644533023

FOCUS ZATRUTA PSZENICA
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY
SZCZURY I MYSZY
Substancja aktywna: difetialon
Nowoczesny preparat należący do II generacji rodentycydów, którego substancją
biobójczą 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 zależności 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.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

150 g

5900644533054

Ilość zbiorcza: 16 szt.

1 kg

5900644533061
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FOCUS PASTA
RODENTYCYD ZWALCZAJĄCY
SZCZURY I MYSZY

Goliany 43, 05-620 Błędów
tel: (48) 66 80 471, fax: (48) 66 80 922
info@agrosimex.com.pl

Skontaktuj się z nami
Marcin Jakubiak
Dyrektor działu Twój Ogród
Marcin.jakubiak@agrosimex.com.pl
tel. kom. +48 502 352 750

TEREN POŁUDNIOWY
Rafał Starzycki
Kierownik sprzedaży Twój Ogród
Rafal.starzycki@agrosimex.com.pl
tel. kom. +48 661652655

TEREN PÓŁNOCNY
Sylwester Jastrzębski
Kierownik sprzedaży Twój Ogród
Sylwester.jastrzebski@agrosimex.com.pl
tel. kom. +48 601321010

