




Agrecol Sp. z o. o. jest uznanym producentem specjalistycznych 
nawozów ogrodniczych i preparatów do pielęgnacji roślin oraz 
konfekcjonerem środków ochrony roślin.

W roku 2018 firma Agrecol obchodzi 30-lecie działalności. 
Wieloletnie doświadczenie sprawia, że firma oferuje najwyższej 
jakości produkty i wciąż poszerza asortyment, dopasowując go do 
współczesnych potrzeb konsumentów i utrzymując pozycję lidera 
w branży. Obecnie, we wciąż poszerzanej ofercie, firma posiada 
ponad 1000 pozycji asortymentowych.

Dbałość o środowisko naturalne została potwierdzona uzyskaniem 
międzynarodowego certyfikatu zarządzania środowiskiem 
ISO 14001. Produkcją oraz prawidłowym funkcjonowaniem 
systemu zarządzania jakością ISO 9001 kieruje wykwalifikowana 
i doświadczona kadra pracownicza. Projektowaniem opakowań 
wszystkich produktów, a także tworzeniem materiałów reklamowych, 
zajmuje się wrocławski oddział firmy – Agrecol Studio. Wieloletnia 
współpraca z klientami zaowocowała dużym doświadczeniem 
i bardzo dobrą znajomością rynku ogrodniczego, dzięki czemu 
dział handlowy udziela realnego wsparcia przy budowaniu relacji  
z klientem indywidualnym i biznesowym.

PROFESJONALIZM    DOŚWIADCZENIE    TRADYCJA



Nowoczesny i stale rozwijany park 

maszynowy umożliwia utrzymanie 

ciągłej produkcji asortymentu 

o najwyższej jakości. 

Własna flota spedycyjna 

daje gwarancję szybkich 

i terminowych dostaw 

do każdego miejsca w Europie.

Jesteśmy w stanie sprostać 

wszystkim wyzwaniom, 

jakie stawiają przed nami partnerzy 

handlowi oraz rynek.
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nawozy 
PŁYNNE I ŻELE



NAWOZY

MINERAL ŻEL
Mineral gel fertilizers



Innowacyjna seria nawozów Mineral Żel 
o przedłużonym uwalnianiu składników 
odżywczych, które w pełni zaspokajają 
potrzeby pokarmowe roślin. Szeroka gama 
nawozów została przygotowana dla wielu 
gatunków, uprawianych w domach, na 
balkonach, tarasach, a także w ogrodach.

żelowa formuła gwarantuje 
przedłużone uwalnianie się 
składników pokarmowych

nawozy bardzo dobrze 
rozpuszczają się w wodzie

łatwa ocena ilości pozostałego 
nawozu dzięki transparentnej skali 
na boku butelki

precyzyjne i wygodne odmierzanie 
dawki nawozu dzięki przeźroczystej 
trójpoziomowej nakrętce
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Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

✔  do zasilania wszelkich gatunków roślin 
 zielonych, ozdobnych z liści
✔ do nawożenia roślin poza okresem kwitnienia
✔ intensyfikuje zielone wybarwienie liści
✔ również do upraw hydroponicznych

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 553 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005537

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 554 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005544

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 555 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005551

nawóz do roślin 
ZIELONYCH
green pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 9%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 6%

✔  do zasilania wszelkich roślin podczas kwitnienia  
 i  przed kwitnieniem
✔  zapewnia dużą liczbę pąków kwiatowych
✔  przedłuża kwitnienie
✔  również do upraw hydroponicznych

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 556 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005568

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 557 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005575

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 558 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005582

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 4%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 8%

nawóz do roślin 
KWITNĄCYCH
flowering pl ants fertilizer
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✔  do zasilania storczyków 
 (Phalaenopsis, Dendrobium, Cymbidium)
✔ zaspokaja ich specyficzne potrzeby pokarmowe
✔ zapewnia właściwe odżywienie i regularne kwitnienie

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 559 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005599

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 560 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005605

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 6%

nawóz do 
STORCZYKÓW
orchid fertilizer

✔	do nawożenia wszelkich gatunków roślin zielarskich
✔	do ziół uprawianych dla celów leczniczych i kulinarnych
✔	polecany także w kompozycjach z innymi roślinami

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 568 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005681
Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 4%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 6%

nawóz do ZIÓŁ
herb fertilizer

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 579 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005797

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%, żelazo (Fe)*2%
* schelatowane przez EDTA

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 6%
potas (K2O) – 9%

✔	do zasilania wszelkich gatunków roślin 
 z objawami chlorozy
✔	uzupełnia niedobory żelaza
✔	przywraca zielone wybarwienie liści
✔	 również do upraw hydroponicznych

nawóz przeciwko 
CHLOROZIE
antichlorosis fertilizer
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Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 550 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005506

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 551 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005513

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 552 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005520

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 562 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005629

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 7%

nawóz do PALM,
JUK I DRACEN
palm & yucca fertilizer

✔   do zasilania wszelkich gatunków roślin tropikalnych 
m.in. palm, juk i dracen

✔  zapewnia prawidłowe odżywienie roślin
✔  również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 9%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 5%

nawóz do roślin 
DONICZKOWYCH
pot pl ants fertilizer

✔   do całorocznego nawożenia roślin doniczkowych
✔   makro- i mikroskładniki zaspokajają potrzeby 

pokarmowe roślin o ozdobnych liściach i roślin 
kwitnących

✔  również do upraw hydroponicznych
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Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 564 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005643

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 6%

nawóz do PAPROCI
fern fertilizer

✔   przeznaczony do nawożenia paproci 
✔   doskonały do nawożenia paproci ogrodowych  

i domowych
✔   zapewnia bujny wzrost i zdrowo wyglądające liście

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 561 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005612

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 9%

nawóz do KAKTUSÓW
cactus fertilizer

✔   do nawożenia sukulentów, w tym kaktusów i innych 
roślin gruboszowatych

✔   doskonały do nawożenia sukulentów w kompozycjach  
z innymi roślinami oraz na skalniakach
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Objętość netto: 1 l
Nr kat. 575 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005759

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 7%

nawóz do RÓŻ
rose fertilizer

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 566 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005667

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 5%

nawóz do 
OLEANDRÓW
I OLIWEK
oleander fertilizer

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 584 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005841

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 5%

nawóz do BONSAI
bonsai fertilizer

✔   do zasilania róż piennych, rabatowych, parkowych, 
okrywowych oraz miniaturowych

✔  zalecany także w kompozycjach z innymi roślinami
✔  doskonały w ogrodzie, na tarasie i w domu
✔  sprzyja zawiązywaniu pąków kwiatowych

✔   przeznaczony do nawożenia roślin, prowadzonych 
według sztuki bonsai

✔  zaspokaja potrzeby pokarmowe tych roślin
✔  korzystnie wpływa na ulistnienie
✔   zalecany szczególnie w okresie intensywnego  

formowania roślin

✔   skład nawozu optymalny dla oleandrów i oliwek
✔   nadaje się także do nawożenia innych roślin, pocho-

dzących z południa Europy (klimat śródziemnomorski) 
✔  pozytywnie wpływa na kwitnienie
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wydajność  
NAWOZU
Wysoka koncentracja związków mine-

ralnych w postaci żelu gwarantuje 

maksymalną wydajność: z 1 l nawozu 

można uzyskać 300 l gotowego roz-

tworu do podlewania.

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 583 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005834

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 6%

nawóz do CYTRUSÓW
citrus fertilizer

✔   do zasilania roślin cytrusowych 
✔   zaspokaja ich specyficzne potrzeby pokarmowe
✔   gwarantuje odpowiedni wzrost
✔   pozytywnie wpływa na kwitnienie i owocowanie
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Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 8%

nawóz do PELARGONII
geranium fertilizer

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 573 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005735

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 574 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005742

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 8%

nawóz do roślin 
BALKONOWYCH
balcony pl ants fertilizer

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 570 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005704

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 571 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005711

✔   do nawożenia pelargonii balkonowych, domowych  
i rabatowych

✔  polecany także do kompozycji z innymi kwiatami
✔  zapewnia obfite kwitnienie
✔  intensyfikuje wybarwienie kwiatów

✔   do nawożenia roślin balkonowych i tarasowych
✔   szczególnie polecany do wielogatunkowych  

kompozycji balkonowych lub tarasowych
✔   zwiększa liczbę zawiązywanych pąków kwiatowych
✔  przedłuża kwitnienie

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 585 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005858
Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 7%

nawóz do SUNDAVILLE
sundaville fertilizer

✔   niezbędny do uprawy sundavilli, mandevilli  
i innych odmian diplademii

✔   zalecany także w uprawach roślin w kompozycjach 
z innymi roślinami balkonowymi i tarasowymi

✔  zapewnia długie i obfite kwitnienie
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Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 8%

nawóz do DATURY
datura fertilizer

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 581 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005810

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 590
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005902
Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 4%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 7%

nawóz do BEGONII
begonia fertilizer

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 563 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005636

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 4%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 7%

nawóz do LAWENDY
l avender fertilizer

✔   do nawożenia bielunia (Datura L.)
✔   w pełni zaspokaja wysokie wymagania pokarmowe 

tego gatunku
✔   intensyfikuje wzrost i kwitnienie

✔   do nawożenia lawendy, uprawianej na tarasach  
i w ogrodach

✔   doskonale sprawdza się w nawożeniu roślin  
w pojemnikach i na rabatach

✔  przedłuża i wzmacnia kwitnienie

✔   przeznaczony do nawożenia begonii
✔   sprawdza się nie tylko w uprawie pojemnikowej,  

ale również w nawożeniu roślin w gruncie
✔   intensyfikuje proces zawiązywania pąków kwiatowych
✔  przedłuża kwitnienie
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Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 586 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005865

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 7%

nawóz do HORTENSJI
hydrangea fertilizer

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 587 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005872

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 7%

nawóz do AZALII
I RODODENDRONÓW
rhododendron & azalea fertilizer

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 569 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 005698

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 7%

nawóz do WRZOSÓW
I WRZOŚCÓW
erica & heather fertilizer

✔   do nawożenia wszystkich gatunków  
i odmian hortensji

✔   wspomaga kwitnienie hortensji, rosnących  
w gruncie i w pojemnikach

✔   także do innych kwitnących roślin, zwłaszcza 
kwasolubnych

✔   do zasilania azalii, rododendronów oraz innych 
roślin wrzosowatych: kalmii i pierisów

✔   intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków 
kwiatowych

✔   przedłuża kwitnienie

✔   do nawożenia wrzosów, wrzośców i innych roślin  
wrzosowatych

✔  intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków kwiatowych
✔  wydłuża okres kwitnienia
✔  przyspiesza rozrastanie się i regenerację krzewinek
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Objętość netto: 1 l
Nr kat. 578 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005780

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 5%

nawóz do 
BUKSZPANÓW
boxwood fertilizer

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 576 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 005766

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 10%

nawóz do IGLAKÓW
conifer fertilizer

✔   do nawożenia bukszpanów i innych roślin  
zimozielonych 

✔   zalecany w uprawach pojemnikowych  
oraz gruntowych

✔  nadaje roślinom soczyście zielone wybarwienie

✔   do nawożenia roślin iglastych
✔   zalecany szczególnie w uprawach pojemnikowych 

wyjątkowo cennych odmian szlachetnych 
✔   wysoka zawartość potasu pozytywnie wpływa  

na rozwój systemu korzeniowego, zwiększa 
odporność na suszę, a także na mróz
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NAWOZY

MINERALNE
Mineral fertilizers



Seria nawozów mineralnych Dla 
Moich Roślin to uzupełnienie szero-
kiej gamy nawozów do roślin domo-
wych, balkonowych i ogrodowych. 
Wieloskładnikowe nawozy mineralne 
dzięki płynnej, dobrze rozpuszczalnej 
formie, działają natychmiastowo i są 
łatwo przyswajalne przez rośliny. 

spełniają potrzeby pokarmowe 
wszystkich roślin

mają zbilansowany skład NPK 
z dodatkiem mikroskładników 
pokarmowych

działają natychmiastowo 
i są łatwo przyswajalne dla roślin

Medal 
na targach 
Gardenia 2014
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Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 351 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003519

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 352 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003526

nawóz do roślin 
ZIELONYCH
green pl ants fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 3,5%
potas (K2O) – 5%

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 384 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003847

nawóz do roślin 
KWITNĄCYCH
flowering pl ants fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 3,5%
potas (K2O) – 7%

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 349 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003496

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 350 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003502

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 385 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003854

✔   przeznaczony do nawożenia roślin o ozdobnych 
liściach oraz innych roślin domowych poza  
okresem kwitnienia

✔  nawóz natychmiastowo zaspokaja potrzeby roślin
✔  do roślin domowych, balkonowych i ogrodowych
✔  także do upraw hydroponicznych

✔   do nawożenia roślin kwitnących 
✔  zapewnia długie i obfite kwitnienie 
✔   polecany do stosowania w domach, na balkonach 

i w ogrodzie 
✔  także do upraw hydroponicznych
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Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 361 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003618

nawóz do 
PALM, JUK I DRACEN
palm & yucca fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 5%

nawóz do roślin 
DOMOWYCH
house pl ants fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 5%

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 355 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003557

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 356 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003564

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 386
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003861

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 387
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003878

✔   do nawożenia roślin, uprawianych  
w pomieszczeniach

✔   odpowiednie proporcje składników gwarantują 
zielone wybarwienie liści i bujne kwitnienie 

✔   odpowiedni do roślin o ozdobnych liściach,  
ale także roślin kwitnących

✔   także do upraw hydroponicznych

✔   nawóz zapewnia kompleksowe odżywienie palm, 
juk i dracen 

✔   zalecany również do innych roślin o ozdobnych 
liściach

✔  poprawia wygląd roślin 

25



nawóz do roślin 
BALKONOWYCH
balcony pl ants fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 6%

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 353 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003533

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 354 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003540

✔  do nawożenia roślin na balkonach i tarasach
✔   szczególnie polecany w kompozycjach kwiatów 

balkonowych 
✔  wydłuża i intensyfikuje kwitnienie
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Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 365 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003656

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 366 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003663

nawóz do PELARGONII
geranium fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 4,5%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 6,5%

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 389
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003892

✔  do nawożenia pelargonii
✔   do stosowania w uprawach balkonowych,  

tarasowych, a także domowych 
✔   gwarantuje prawidłowy wzrost, obfite i długie 

kwitnienie

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 367 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003670

nawóz do SURFINII
surfinia fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 6%

✔  do petunii, surfinii i innych roślin balkonowych
✔  zapewnia duże, dobrze wybarwione kwiaty
✔   ma idealne proporcje składników mineralnych, co 

wspomaga i przedłuża kwitnienie
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Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 390 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003908

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 363 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003632

nawóz do STORCZYKÓW
orchid fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, 
mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 3,5%
potas (K2O) – 5,5%

✔  kompletny nawóz do storczyków 
✔   stosowany systematycznie, zapewnia długotrwałe 

kwitnienie
✔   pozytywnie wpływa na wybarwienie i zdrowotność 

liści 

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 375 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003755

nawóz do POMIDORÓW
tomato fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 8%

✔  przeznaczony do nawożenia pomidorów i papryki
✔   także do innych roślin warzywnych z rodziny 

psiankowatych 
✔   dobrze zbilansowany skład gwarantuje dorodne 

owoce
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Objętość netto: 1 l
Nr kat. 372 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003724

nawóz do IGLAKÓW
conifer fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 5%

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 374 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003748

nawóz do RÓŻ
rose fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, 
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, 
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5,5%
fosfor (P2O5) – 4%
potas (K2O) – 6,5%

✔   przeznaczony do nawożenia róż rabatowych, 
okrywowych, pnących

✔   doskonały do nawożenia róż w pojemnikach  
i na rabatach

✔   pozytywnie wpływa na proces zawiązywania 
pąków kwiatowych 

✔   przedłuża kwitnienie 

✔   przeznaczony do nawożenia roślin iglastych
✔   doskonały również do nawożenia innych drzew  

i krzewów ozdobnych 
✔   polecany szczególnie w uprawach pojemnikowych 

na balkonach
✔   również do upraw w gruncie
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NAWOZY ZAWIERAJĄ:

NAWOZY

ORGANICZNO
- MINERALNE
Organic-mineral fertilizers

część organiczną: to naturalna 
aktywna próchnica, wspierająca życie 
biologiczne gleby

część mineralną: to składniki 
odżywcze w formie łatwo i szybko 
przyswajanej przez rośliny



Grupa płynnych nawozów organiczno-mineral-

nych, wyprodukowanych na bazie ekstraktów

wermikompostów, wytwarzanych przez dżdżow-

nice kalifornijskie. Seria składa się z szerokie-

go asortymentu produktów, przeznaczonych 

dla różnych grup roślin. Substancje organicz-

ne naturalnego pochodzenia charakteryzują się 

bardzo zmiennym składem makro- i mikroskład-

ników pokarmowych. W celu ich zbilansowania 

i dopasowania do potrzeb poszczególnych grup 

roślin, nawozy zostały wzbogacone o najwyższej 

jakości składniki mineralne.

ORGANICZNO
- MINERALNE
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BIOHUMUS  
SUPER FORTE 
nawóz uniwersalny 
do roślin domowych, 
balkonowych i ogrodowych
multi-purpose fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1%

Pozw. MRiRW nr 331/14

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 051 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000518

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 052 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000525

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 053 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000532

Objętość netto: 2,5 l
Nr kat. 060 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 000600

Objętość netto: 5 l
Nr kat. 061 
Opak. zbiorcze: 3 sztuki

5 902341 000617

✔   do roślin w domu, na balkonach, tarasach  
i w ogrodzie

✔   niezastąpiony w nawożeniu wszelkich roślin 
ozdobnych i uprawnych
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BIOHUMUS  
SUPER FORTE 
nawóz do roślin zielonych
green pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1,5%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1%

Pozw. MRiRW nr 329/14

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 054 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000549

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 055 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000556

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 056 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000563

Objętość netto: 2,5 l
Nr kat. 062 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 000624

BIOHUMUS  
SUPER FORTE 
nawóz do roślin kwitnących
flowering pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1,5%

Pozw. MRiRW nr 330/14

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 057 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000570

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 058 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000587

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 059 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000594

Objętość netto: 2,5 l
Nr kat. 063
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 000631

✔  do wszelkich roślin kwitnących 
✔   do stosowania w fazie poprzedzającej kwitnienie  

i w fazie kwitnienia

✔   przeznaczony do nawożenia roślin ozdobnych  
z liści

✔   wzbogacony o łatwo przyswajalny azot, niezbędny 
do prawidłowego rozwoju zielonych części roślin 
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Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 301 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003014

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 302 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003021

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 303 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003038

nawóz do roślin 
DONICZKOWYCH
pot pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1,5%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 40/03

✔  do całorocznego nawożenia roślin domowych
✔  uzupełnia niedobory azotu, fosforu i potasu 

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 306 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003069

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 307 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003076

nawóz do 
PALM, JUK I DRACEN
palm and yucca fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 83/04

✔   do nawożenia palm, juk i dracen
✔   zapewnia zdrowy wygląd roślin i ich prawidłowy 

wzrost
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Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 304 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003045

nawóz do PAPROCI
fern fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 0,5%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 33/03

✔  do nawożenia wszelkich gatunków paproci
✔   doskonały do upraw paproci w doniczkach  

i w gruncie 

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 308 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003083

nawóz do KAKTUSÓW
cactus fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 1%
fosfor (P2O5) – 0,5%
potas (K2O) – 1,5%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 88/04

✔   przeznaczony do nawożenia sukulentów, w tym 
kaktusów oraz innych roślin gruboszowatych

✔   optymalnie dobrany skład pobudza rośliny  
do wzrostu i kwitnienia

 

35



Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 318 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003182

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 319 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003199

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 320 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003205

Objętość netto: 2,5 l
Nr kat. 343 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 003434

nawóz do PELARGONII
geranium fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 4%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 12/02

✔   przeznaczony do nawożenia pelargonii, również 
tych w kompozycjach z innymi kwiatami 

✔   do stosowania na balkonach, tarasach, a także  
na rabatach

nawóz do SURFINII
surfinia fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 4%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 14/02

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 316 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003168

✔   do nawożenia surfinii
✔   doskonale sprawdza się w odżywianiu surfinii  

w kompozycjach z innymi roślinami
✔  do stosowania na balkonach, tarasach i w ogrodach
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nawóz do roślin 
BALKONOWYCH
balcony pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 2%
potas (K2O) – 3%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 41/03

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 322 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003229

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 323 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 003236

Objętość netto: 2,5 l
Nr kat. 344 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 003441

✔   do nawożenia wszystkich roślin balkonowych  
i tarasowych

✔   polecany szczególnie do kompozycji kwiatowych 
✔   wzmacnia i przedłuża kwitnienie
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nawóz do HORTENSJI
hydrangea fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 1%
potas (K2O) – 2%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 85/04

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 327 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003274

nawóz do DATURY
datura fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 2%
potas (K2O) – 3%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 30/03

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 325 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003250

✔   przeznaczony do odżywiania datury (bielunia)
✔   doskonały w całorocznej uprawie pojemnikowej  

i sezonowej w gruncie ✔   do zasilania wszystkich gatunków i odmian 
hortensji 

✔   doskonały zarówno do upraw pojemnikowych na 
balkonie i tarasie, jak i do gruntowych w ogrodzie 
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nawóz do RÓŻ
rose fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 1%
potas (K2O) – 2%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 86/04

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 313 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003137

nawóz do 
DRZEW I KRZEWÓW 
OZDOBNYCH
ornamental trees 
& shrubs fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 5,6%
fosfor (P2O5) – 1,5%
potas (K2O) – 3,2%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 82/04

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 067 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000679

✔   polecany szczególnie do upraw pojemnikowych 
drzew i krzewów ozdobnych

✔   nadaje się również do nawożenia roślin,  
uprawianych w gruncie 

✔   doskonały do zasilania roślin, rosnących w grupach

✔   do nawożenia róż w domach, ogrodach i na  
tarasach

✔   polecany do róż piennych, rabatowych, pnących  
i okrywowych
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Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 312 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003120

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 311 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003113

Zawiera: 
azot (N) – 0,5%
fosfor (P2O5) – 0,2%
potas (K2O) – 0,7%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 127/05

nawóz do STORCZYKÓW
orchid fertilizer

✔   zbilansowany nawóz do zasilania wszelkich  
gatunków storczyków

✔    sprawdza się w nawożeniu innych roślin  kwitnących
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PELARVIT FORTE 
nawóz do pelargonii
pel arvit geranium fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 2%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 4%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 13/02

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 007 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000044

✔   przeznaczony do nawożenia pelargonii,  
uprawianych na balkonach i tarasach

✔   sprawdza się również w nawożeniu pelargonii 
domowych

ZIMOVIT FORTE  
nawóz zimowy  
do roślin doniczkowych
zimovit winter fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 0,5%
potas (K2O) – 0,5%

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.

Zezw. MRiRW nr 128/05

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 331 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003311

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 332 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 003328

✔   zimowy nawóz do roślin doniczkowych
✔   zalecany szczególnie do zasilania roślin  

kwitnących lub intensywnie rosnących  
w okresie jesienno-zimowym 

oraz wspomagające 
nawożenie ekstrakty 
związków próchnicznych.
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nawozy 
KRYSTALICZNE
crystalline fertilizers

nawozy krystaliczne 
Crystalline fertilizers
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nawozy 
KRYSTALICZNE



NAWOZY

KRYSTALICZNE
Crystalline fertilizers

 mocno skoncentrowane (na 1 litr wody tylko 1 g nawozu)

 bogate w makro- i mikroskładniki pokarmowe

wydajne - jedno opakowanie na 100-350 l wody

szybko rozpuszczają się w wodzie 

do nawożenia podczas podlewania

wygodne opakowanie z wielokrotnym zamknięciem



Seria nawozów krystalicznych o szyb-

kim, interwencyjnym działaniu, do 

rozpuszczania w wodzie. Te specjali-

styczne nawozy zawierają komplet 

makro- i mikroelementów, dostęp-

nych w łatwo przyswajalnej przez 

rośliny formie.KRYSTALICZNE
45



Masa netto: 200 g
Nr kat. 101 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001010

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 9%
potas (K2O) – 24%
magnez (MgO) – 2%

SURFINIE 
nawóz do surfinii 
surfinia fertilizer

Masa netto: 200 g
Nr kat. 102 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001027

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 25%
magnez (MgO) – 2%

PELARGONIE 
nawóz do pelargonii 
geranium fertilizer

✔   do nawożenia surfinii 
✔   idealnie sprawdza się również jako nawóz  

do kompozycji roślin balkonowych
✔  na 200 l wody do podlewania

✔   przeznaczony do zasilania pelargonii
✔   do nawożenia roślin na balkonach, tarasach,  

w domach, a także na rabatach
✔   przedłuża kwitnienie
✔   na 200 l wody do podlewania
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Masa netto: 250 g
Nr kat. 113 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001133

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 7%
potas (K2O) – 12,5%
magnez (MgO) – 2%
 glin (Al) – 4%

HORTENSJE NIEBIESKIE 
nawóz barwiący do hortensji 
blue hydrangea fertilizer

✔   nawóz zakwasza podłoże, co powoduje zmianę 
zabarwienia kwiatów 

✔   do nawożenia hortensji na rabatach, a także  
w pojemnikach

✔   nadaje się do nawożenia wszystkich kwiatów 
ogrodowych, preferujących kwaśny odczyn gleby

✔   na 250 l wody do podlewania
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Masa netto: 250 g
Nr kat. 120 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001201

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 25%
magnez (MgO) – 2%

BALKONOWE 
nawóz do kwiatów 
balkonowych i ogrodowych 
balcony & garden flowers fertilizer

Masa netto: 250 g
Nr kat. 110 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001102

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 5%
fosfor (P2O5) – 13%
potas (K2O) – 5%
magnez (MgO) – 10%

UKORZENIAJĄCY 
nawóz do sadzonek
i nasion 
root formation fertilizer

✔   do nawożenia roślin balkonowych, tarasowych
✔  sprawdza się w zasilaniu kwiatów ogrodowych
✔  pobudza i wydłuża kwitnienie
✔  na 250 l wody do podlewania

✔   nawóz, wspomagający ukorzenianie roślin podczas 
rozmnażania wegetatywnego (z sadzonek,  
odnóżek) i generatywnego (z nasion)

✔   wysoka zawartość fosforu i innych istotnych  
pierwiastków wspomaga proces tworzenia się 
zdrowej bryły korzeniowej 

✔  na 250 l wody do podlewania

48 nawozy krystaliczne



48

Masa netto: 350 g
Nr kat. 128 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001287
Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 4%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 19%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 6%
magnez (MgO) – 2%

REGENERATOR 
nawóz do trawników
l awn regenerator

Masa netto: 250 g
Nr kat. 108 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001065Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 13%
magnez (MgO) – 15%

TUJE nawóz do iglaków
przeciw brązowieniu igieł
arborvitae fertilizer 
against needle browning

Masa netto: 350 g
Nr kat. 122 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001225Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 36%
magnez (MgO) – 2%

TUJE
nawóz do iglaków
arborvitae fertilizer

✔   przeznaczony do zasilania trawników  
z dużą ilością mchu

✔  ma działanie interwencyjnie 
✔   wzmacnia osłabioną trawę i przeciwdziała 

wzrostowi mchu i chwastów
✔  na 350 l wody do podlewania

✔   do nawożenia roślin iglastych
✔  odżywia również liściaste rośliny ozdobne
✔   szybko uzupełnia niedobory marko- i mikro 

składników
✔  na 350 l wody do podlewania

✔   niweluje objawy brązowienia igieł i chlorozy, 
powstałych na skutek niedoboru magnezu

✔   pozytywnie wpływa na intensywnie zielone 
zabarwienie igieł i łusek roślin iglastych

✔  działa interwencyjnie
✔  na 250 l wody do podlewania

49



Masa netto: 350 g
Nr kat. 123 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001232Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, 
mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 20%
fosfor (P2O5) – 7%
potas (K2O) – 13%
magnez (MgO) – 3%

RODODENDRONY 
nawóz do rododendronów
rhododendron fertilizer

Masa netto: 350 g
Nr kat. 125 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001256

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 21%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 18%

UNIWERSALNY 
nawóz ogrodniczy
multi– purpose garden fertilizer

Masa netto: 300 g
Nr kat. 124 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001249

Nawóz WE / EC fertilizer
Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 19%
fosfor (P2O5) – 19%
potas (K2O) – 19%

RÓŻE nawóz do róż
rose fertilizer

✔   do zasilania azalii i różaneczników 
✔   niezastąpiony w nawożeniu innych ozdob-

nych roślin wrzosowatych lub kwasolubnych
✔  na 350 l wody do podlewania

✔   doskonały do zasilania róż ogro-
dowych: piennych, rabatowych, 
okrywowych, parkowych

✔   niezastąpiony w nawożeniu róż 
miniaturowych w domach

✔  zapewnia dorodne kwiaty
✔  na 300 l wody do podlewania

✔   uniwersalna kompozycja  
składników pokarmowych

✔   doskonały do nawożenia warzyw, 
owoców i roślin ozdobnych

✔   do stosowania w ogrodzie,  
na tarasie i w domu

✔  na 350 l wody do podlewania
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Masa netto: 350 g
Nr kat. 127 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001270

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 11%
fosfor (P2O5) – 11%
potas (K2O) – 35%
magnez (MgO) – 2%

POMIDORY 
nawóz do pomidorów 
tomato fertilizer

✔   do nawożenia pomidorów i papryki w każdej fazie 
rozwojowej: od rozsady do owocowania

✔  zapewnia wysoki i dobrej jakości plon
✔   do stosowania w gruncie, w szklarniach i tunelach 

foliowych
✔  na 350 l wody do podlewania

Masa netto: 350 g
Nr kat. 126 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 001263

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 12%
potas (K2O) – 30%
magnez (MgO) – 3%

TRUSKAWKI 
nawóz do truskawek 
strawberry fertilizer

✔   przeznaczony do nawożenia truskawek i poziomek 
✔   doskonały do stosowania przed rozpoczęciem 

owocowania, a także po owocowaniu
✔   gwarantuje dorodne owoce
✔   na 350 l wody do podlewania
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nawozy 
GRANULOWANE
granul ar fertilizers

nawozy jesienne Hortifoska
Hortifoska autumn fertilizers

82

nawozy Hortifoska 
Hortifoska fertilizers

74

nawozy jesienne posypowe
Granular autumn fertilizers

72

nawozy posypowe 
Granular fertilizers
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nawozy 
GRANULOWANE



NAWOZY

POSYPOWE
Granular fertilizers



Nawozy w formie granulowanej, do stosowania 

posypowego. Wśród nich znajdują się nawozy, 

odpowiadające specyficznym potrzebom roślin 

ozdobnych i uprawnych oraz nawozy, rozwią-

zujące problemy w ich uprawie. Grupa ta zawiera  

produkty o szerokim zastosowaniu w ogrodach 

przydomowych i działkowych, do stosowania 

przez cały sezon ogrodniczy (od wiosny do jesieni).

NOWA SZATA GRAFICZNA
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N
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 N
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O
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KALENDARZ
STOSOWANIA
SPOSÓB UŻYCIA
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 201 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002017

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 231 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002314

Masa netto: 10 kg
Nr kat. 241 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002413

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 19%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 9%
magnez (MgO) – 2%
żelazo (Fe) – 1%

nawóz do TRAWNIKÓW
super wieloskładnikowy
super multi-nutrient 
l awn fertilizer

✔   do zasilania wszystkich  
rodzajów trawników 

✔   zapewnia bujny rozrost darni, konkurencyjnej  
dla chwastów oraz mchu

✔   zbilansowane dawki  azotu, magnezu i żelaza  
pozytywnie wpływają na intensywnie zielone 
wybarwienie traw

✔   do stosowania średnio co 2 miesiące,  
od wczesnej wiosny do końca lata

✔  wydajność: 5 kg / 250 m2
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 204 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002048

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 233 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002338

nawóz do trawników 
SZYBKI EFEKT
DYWANOWY
l awn fertilizer – fast carpet 
effect 

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 25%

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 206 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002062

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 259 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002598

nawóz do ZAKŁADANIA  
I REGENERACJI trawników
pre-seeding and regeneration 
l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 16%
fosfor (P2O5) – 14%
potas (K2O) – 16%

✔   do nawożenia trawników często koszonych  
i intensywnie eksploatowanych

✔   uzupełnia niedobory azotu, potrzebnego do  
odbudowy zielonej masy

✔   gwarantuje prawidłowe zagęszczenie  
i zielone wybarwienie traw

✔   wydajność: 5 kg / 400 m2

✔   nawóz do przedsiewnego przygotowania podłoża 
pod trawniki

✔   doskonały także do regeneracji osłabionej i nieroz-
krzewionej trawy

✔   wydajność: 5 kg / 250 m2
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 202 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002024

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 232 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002321

Masa netto: 10 kg
Nr kat. 269 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002697

nawóz do trawników 
NA CHWASTY
weed infested l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 15%

✔   nawóz od trawników zachwaszczonych  
lub narażonych na zachwaszczenie

✔   pobudza trawę do intensywnego wzrostu,  
minimalizując zachwaszczenie

✔  uzupełnia niedobory azotu na trawnikach
✔  wydajność 5 kg / 250 m2 
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 203 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002031

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 235 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002352

Masa netto: 10 kg
Nr kat. 261 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002611

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 264 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002642

nawóz do trawników 
MAŁO KOSZENIA
less mowing l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 2,0%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

             

Zawiera: 
azot (N) – 6%
potas (K2O) – 18%
magnez (MgO) – 4%

nawóz do trawników 
NA MECH
anti-moss l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 15%
żelazo (Fe) – 7%

✔   skoncentrowany nawóz, zawiera aż 7% żelaza
✔   ogranicza występowanie mchu na trawnikach
✔   wydajność: 1,2 kg / 40 m2 

✔   do nawożenia zadbanych trawników
✔   składniki nawozu odżywiają trawę, nie powodując jej 

nagłego, zbyt silnego wzrostu
✔   stosowanie nawozu zmniejsza częstotliwość koszenia 
✔   zapewnia estetyczną, zwartą darń
✔   wydajność: 5 kg / 250 m2 
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 207 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002079

Masa netto: 10 kg
Nr kat. 243 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002437

nawóz do IGLAKÓW
conifer fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 14%
potas (K2O) – 21%

✔   do zasilania iglaków oraz innych roślin zimozielonych
✔   odpowiedni także do nawożenia drzew i krzewów 

liściastych
✔   zapewnia właściwy wzrost roślin oraz intensywne 

wybarwienie igieł, łusek i liści
✔   dawkowanie uzależnione od wielkości rośliny  

(50 g na każdy metr wysokości)

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 234 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002345
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48Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 222 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002222

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 248 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002482

nawóz do iglaków 
PRZECIW 
BRUNATNIENIU IGIEŁ
conifer fertilizer
against needle browning

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,8%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
potas (K2O) – 6%
magnez (MgO) – 16%

✔   uzupełnia niedobory składników pokarmowych
✔   przeciwdziała brązowieniu igieł, powstającemu  

na skutek niedoboru magnezu i żelaza 
✔   nie zawiera azotu, dlatego można go stosować 

także późną jesienią
✔   wydajność: 40-60 g nawozu na 1 m wysokości 

rośliny
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Nawóz WE / EC fertilizer Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 209 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002093

nawóz UKORZENIAJĄCY 
do iglaków 
root formation conifer fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 7%
fosfor (P2O5) – 21%
potas (K2O) – 7%

✔   do nawożenia roślin iglastych i różaneczników 
nowo posadzonych lub przesadzanych

✔   pozytywnie wpływa na proces tworzenia i regene-
racji bryły korzeniowej

✔   opakowanie 1,2 kg wystarcza na przygotowanie 
prawie 100 litrów podłoża 

nawóz ZAKWASZAJĄCY 
do iglaków, borówek
i rododendronów
acidifying conifer fertilizer

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 208 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002086

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 20%

✔   zakwasza podłoże i utrzymuje jego kwaśny 
odczyn

✔   uzupełnia niedobory azotu roślin kwasolubnych
✔   dawka: 12 g / 10 l podłoża podczas sadzenia,  

lub pod rośliny już rosnące: 120 g/m wysokości  
lub średnicy rośliny
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 210 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002109

nawóz do 
RODODENDRONÓW
I AZALII
rhododendron fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 23%
magnez (MgO) – 2%

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

✔   do nawożenia różaneczników, azalii i innych roślin 
wrzosowatych

✔   gwarantuje bujne kwitnienie wiosną
✔   wydajność: 1,2 kg / 24 m2

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 14%
potas (K2O) – 20%

✔   do nawożenia tui i cyprysików
✔   doskonały do nawożenia innych 

roślin iglastych
✔   zapewnia intensywne wybarwienie 

łusek żywotników i cyprysików
✔   dawkowanie: 40-60 g nawozu  

na każdy 1 m wysokości rośliny

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 296 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002963

nawóz DO TUI 
oraz cyprysów
i innych roślin iglastych
arborvitae and cypress fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 230 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002307

nawóz do ŻYWOPŁOTÓW, 
drzew i krzewów ozdobnych
hedges and ornamental
trees fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 9%
fosfor (P2O5) – 8%
potas (K2O) – 12%

✔   do nawożenia wszelkich drzew i krzewów ozdobnych 
✔   polecany do nawożenia roślin, tworzących  

żywopłoty, szpalery 
✔   nawożona roślina szybko regeneruje się po cięciu
✔   optymalna dawka to 40 g/m2

nawóz do BUKSZPANÓW
boxwood fertilizer

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 266 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002666

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 12%
potas (K2O) – 15%

✔   do nawożenia bukszpanów
✔   zapewnia właściwą regenerację masy zielonej  

po cięciach pielęgnacyjnych 
✔    optymalna dawka to 40-60 g/m2
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nawóz do RÓŻ
rose fertilizer

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 211 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002116

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 16%
fosfor (P2O5) – 14%
potas (K2O) – 16%

✔   granulowany nawóz do róż ogrodowych
✔   zalecany także w kompozycjach z innymi  

kwiatami ogrodowymi 
✔   odpowiedni do nowych nasadzeń
✔   wydajność: 1,2 kg / 25 m2

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 200 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002000

nawóz do LAWENDY
l avender fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 11%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 27%

✔  do nawożenia lawendy na rabatach
✔   doskonały do kompozycji lawendy z szałwią ogro-

dową lub trawami i innymi roślinami ozdobnymi 
✔  wzmacnia rośliny i intensyfikuje kwitnienie
✔  wydajność: 1,2 kg / 40 m2
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 265 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002659

nawóz do MAGNOLII
magnolia fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 3,0%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 14%
potas (K2O) – 8%

✔   doskonały do magnolii krzaczastych, drzewia-
stych i innych roślin z rodziny magnoliowatych

✔   stosowany 2-3 razy do roku, gwarantuje dużą  
liczbę pąków kwiatowych

✔   zapobiega niedoborom żelaza
✔   dawkowanie nawozu: 50 g/m2

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 226 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002260

nawóz do HORTENSJI
hydrangea fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 20%

✔   nawóz do zasilania hortensji oraz innych roślin  
z rodziny hortensjowatych

✔   wysoka zawartość potasu wpływa na poprawę 
kondycji roślin

✔   nawóz intensyfikuje zawiązywanie licznych  
i mocnych pąków kwiatowych

✔  dawkowanie nawozu: 24 g/m2
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 267 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002673

nawóz do roślin 
CEBULOWYCH
bulb pl ants fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 7%
potas (K2O) – 24%
wapń (CaO) – 13%

✔   do nawożenia roślin cebulowych, bulwiastych 
✔   do stosowania podczas sadzenia lub w trakcie 

wegetacji 
✔   zapewnia bujne kwitnienie i właściwe odżywienie 

roślin
✔   dawkowanie nawozu: 60 g/m2

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 212 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002123

nawóz do 
KWIATÓW OGRODOWYCH 
i powojników
garden flowers and clematis 
fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 13%
fosfor (P2O5) – 13%
potas (K2O) – 21%

✔   do nawożenia wszelkich roślin kwitnących:  
jednorocznych, dwuletnich,  
a także bylin i roślin cebulowych

✔  polecany także w uprawie powojników
✔   wysoka zawartość fosforu i potasu korzystnie 

wpływa na kwitnienie 
✔  wydajność: 1,2 kg / 50 m2
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 217 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002161

nawóz do 
POMIDORÓW I PAPRYKI
tomato & paprika fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 10%
fosfor (P2O5) – 8%
potas (K2O) – 22%

✔   przeznaczony do nawożenia pomidorów i papryki
✔  do stosowania w gruncie i pod osłonami
✔  zapewnia dorodne owoce
✔  dawkowanie nawozu: 30-45 g/m2

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 213 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002130

nawóz ogrodowy 
UNIWERSALNY
multi-purpose garden fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 15%
potas (K2O) – 17%

✔   do zasilenia wszelkich upraw ogrodowych,  
a w szczególności warzyw

✔   polecany także do nawożenia ozdobnych roślin 
ogrodowych

✔  stosowany 2 razy w roku zapewnia wysokie plony
✔  dawkowanie nawozu: 25-50 g/m2

68 nawozy posypowe



48Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 215 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002154

nawóz do 
TRUSKAWEK I POZIOMEK
strawberry fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 11%

✔   do nawożenia truskawek i poziomek
✔   zalecany do stosowania wiosną, a także po  

owocowaniu
✔   zapewnia obfite plonowanie i dorodne owoce
✔   dawkowanie nawozu: 50 g/m2

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 214 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002147

nawóz do 
DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH
fruit trees and bushes fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 23%
magnez (MgO) – 2%

✔   przeznaczony do nawożenia drzew i krzewów 
owocowych

✔   zbilansowany skład zapewnia dorodne owoce  
i obfite plonowanie

✔  nie powoduje przenawożenia roślin
✔   zapewnia wysoką zdolność przechowalniczą  

owoców 
✔  dawkowanie nawozu: 25 g/m2
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Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 218 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002185

nawóz do WINOROŚLI, 
porzeczek, malin i jeżyn
grapevine, currant
& raspberry fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 23%
magnez (MgO) – 2%

✔   do nawożenia winorośli, a także malin, porzeczek  
i jeżyn 

✔   gwarantuje dorodne, smaczne owoce
✔   wydajność: 1,2 kg / 40 m2

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 219 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002192

nawóz do BORÓWEK 
blueberry fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 13%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 5%
magnez (MgO) – 3%

✔   niezastąpiony w nawożeniu borówki  
amerykańskiej i żurawiny

✔   utrzymuje kwaśny odczyn podłoża 
✔   warunkuje prawidłowy rozwój  

i wzrost roślin kwasolubnych
✔   wydajność: 1,2 kg / 40 m2
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 225 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002253

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 260 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002604

nawóz
PRZYSPIESZAJĄCY 
KOMPOSTOWANIE
composting acceleration fertilizer

Mieszanina nawozów WE / mix of EC fertilizers

Zawiera: 
azot (N) – 31%
magnez (MgO) – 7%

✔   dzięki dużej zawartości azotu w nawozie dochodzi 
do szybszego kompostowania odpadków  
organicznych

✔   nawóz optymalizuje stosunek węgla do azotu 
✔   wpływa na prawidłowy przebieg procesu  

kompostowania
✔   wydajność: 1 kg / 4 m3  biomasy
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nawóz jesienny bez azotu 
UNIWERSALNY
nitrogen – free universal 
autumn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
fosfor (P2O5) – 13%
potas (K2O) – 27%

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 223 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002239

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 237 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002376

✔   nawóz nie zawiera azotu
✔   do nawożenia wszelkich roślin ogrodowych 
✔   doskonały w uzupełnianiu niedoborów fosforu  

lub potasu
✔   dawkowanie nawozu: 25 g/m2 
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przygotowuje 
DO ZIMY TRAWNIKI
oraz trawy ozdobne 
l awn autumn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
fosfor (P2O5) – 8%
potas (K2O) – 30%

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 227 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002277

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 238 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002383

✔   nawóz poprawia jesienne korzenienie trawy 
✔   uzupełnia niedobory fosforu i potasu,  

co skutkuje lepszym startem wiosną 
✔  wydajność: 1,2 kg / 60 m2 

conifer autumn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
potas (K2O) – 25%
magnez (MgO) – 12%
siarka (S) – 19%

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 229 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002291

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 239 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 002390

✔   nawóz przygotowuje rośliny do zimy
✔  zapewnia lepsze drewnienie przyrostów
✔  uzupełnia niedobory potasu, magnezu i siarki
✔  przeciwdziała brązowieniu igieł
✔   dawkowanie nawozu: 30 g/metr wysokości  

lub rozpiętości rośliny

przygotowuje 
DO ZIMY IGLAKI
oraz drzewa i krzewy liściaste
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NAWOZY

HORTIFOSKA
Hortifoska fertilizers



Serię nawozów Hortifoska cechuje 

bogaty skład i wygoda stosowania. 

Nawozy te zaspokajają wszystkie 

potrzeby pokarmowe najczęściej 

uprawianych roślin ogrodowych,  

a ponadto są bardzo dobrze przyswa-

jane przez rośliny.

 nawozy z kompletem 
makro- i mikroskładników 
pokarmowych

charakteryzuje je wysoka 
koncentracja składników 
oraz stabilność właściwości 
fizycznych i chemicznych

 zapewniają prawidłowe 
odżywienie poszczególnych 
grup roślin

bezpieczne dla zwierząt

 wygodne opakowanie  
z funkcją wielokrotnego 
zamykania
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 604 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006046

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 624 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006244

Hortifoska do RÓŻ 
rose fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 12%
potas (K2O) – 12%
magnez (MgO) – 4%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 605 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006053

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 625 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006251

Hortifoska do 
RODODENDRONÓW 
rhododendron fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 15%
magnez (MgO) – 2%

✔   nawóz do zasilania róż ogrodowych: piennych, 
rabatowych, okrywowych, parkowych

✔  zapewnia dorodne kwiaty
✔   sprawdza się w nawożeniu innych kwiatów  

ogrodowych, takich jak: dalie, piwonie
✔  dawkowanie: 30-50 g/m2

✔   nawóz, stworzony do zasilania różaneczników, 
azalii, a także hortensji

✔   sprawdza się również w nawożeniu innych roślin 
wrzosowatych

✔   dawkowanie: 30-50 g/metr szerokości krzewu
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 602 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006022

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 270 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 602071

Masa netto: 10 kg
Nr kat. 632 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006329

Masa netto: 15 kg
Nr kat. 633 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006336

Hortifoska do IGLAKÓW 
conifer fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 10%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 23%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 603 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006039

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 623 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006237

Hortifoska do 
IGLAKÓW przeciw 
brunatnieniu igieł 
conifer fertilizer against
needle browning

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
potas (K2O) – 6%
magnez (MgO) – 14%

✔   nawóz uzupełnia niedobory magnezu, dzięki 
czemu przeciwdziała brązowieniu igieł 

✔   można go stosować od wczesnej wiosny do póź-
nej jesieni

✔   zapewnia dobre odżywienie, a co za tym idzie 
zdrowy wygląd iglaków

✔  dawkowanie: 20 g/metr wysokości rośliny

✔   nawóz, stworzony do zasilania roślin iglastych
✔   sprawdza się w odżywaniu innych drzew i krzewów 

ozdobnych 
✔  dawkowanie: 30-40 g/metr wysokości rośliny
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 600 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006008

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 275 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 002758

Masa netto: 10 kg
Nr kat. 634 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006343

Masa netto: 15 kg
Nr kat. 635 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006350

Masa netto: 25 kg
Nr kat. 640 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006404

Hortifoska do 
TRAWNIKÓW 
l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 2%

✔   wieloskładnikowy nawóz do trawników
✔   zalecany także do nawożenia traw ozdobnych
✔   dawkowanie: 20-30 g/m2
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48Masa netto: 1 kg
Nr kat. 601 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006015

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 621 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006213

Hortifoska do 
TRAWNIKÓW Z MCHEM 
l awn with moss fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 3,0%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 15%
potas (K2O) – 8%

Masa netto: 10  kg
Nr kat. 636 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006367

✔   nawóz interwencyjny
✔   bogaty w żelazo, które ogranicza występowanie 

mchu na trawnikach 
✔  odżywia trawę i nadaje jej soczyście zieloną barwę
✔  dawkowanie: 20-30 g/m2

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 612 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006121

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 638 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006381

Hortifoska do 
TRAWNIKÓW
ZACHWASZCZONYCH 
weed infested l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 5%
magnez (MgO) – 2%

✔   nawóz przeznaczony do trawników  
zachwaszczonych 

✔   składniki pobudzają trawę do intensywnego  
wzrostu

✔  nawóz ogranicza rozwój chwastów
✔  dawkowanie: 20-30 g/m2
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Hortifoska 
UNIWERSALNA 
multi-purpose garden fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 19%
magnez (MgO) – 3,2%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 606 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006060

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 626 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006268

Masa netto: 25 kg
Nr kat. 646 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006466

Hortifoska do BORÓWEK 
blueberry fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 13%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 5%
magnez (MgO) – 3%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 607 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006077

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 627 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006275

✔   skład nawozu jest optymalny dla wielu roślin
✔   do nawożenia roślin uprawnych, w szczególności 

warzyw
✔   sprawdza się również w nawożeniu roślin ozdobnych
✔   dawkowanie: uzależnione od rośliny

✔  nawóz do borówki wysokiej
✔  także do zasilania innych roślin kwasolubnych
✔  nawóz utrzymuje kwaśny odczyn podłoża 
✔  dawkowanie: 20-40 g/m2
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 613 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006138

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 639 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006398

Hortifoska do 
WINOROŚLI 
grape vine fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

   

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 7%
potas (K2O) – 22%
magnez (MgO) – 2%

Hortifoska do 
TRUSKAWEK 
strawberry fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 10%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 20%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 608 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006084

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 628 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006282

✔   do nawożenia truskawek, poziomek i malin
✔  do zasilania wiosennego oraz letniego
✔  gwarantuje wysoką plenność i zdrowe owoce
✔   dawkowanie: 3-6 g/krzew truskawki,  

25-50 g/krzew malin

✔   do nawożenia wiosennego winorośli
✔   zawiera składniki, niezbędne do prawidłowego 

wzrostu winorośli
✔   zapewnia duży plon o dobrej jakości
✔   dawkowanie: 25 g/roślinę
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Hortifoska jesienna 
do TRAWNIKÓW 
l awn autumn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
fosfor (P2O5) – 8%
potas (K2O) – 30%

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 629 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006299

Masa netto: 25 kg
Nr kat. 649 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 006497

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 609 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006091

✔   nawóz do jesiennego odżywiania trawników 
✔  wzmacnia system korzeniowy trawy
✔  przygotowuje trawnik do zimowego spoczynku
✔  dawkowanie: 20 g/m2

Hortifoska jesienna 
do IGLAKÓW 
conifer autumn fertilizer

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 630 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006305

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 610 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006107

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
potas (K2O) – 25%
magnez (MgO) – 12%
siarka (S) – 19%

✔   nawóz do jesiennego zasilania drzew i krzewów 
iglastych oraz pozostałych roślin zimozielonych 

✔   zawiera potas, magnez i siarkę - pierwiastki  
kluczowe do prawidłowego drewnienia pędów 
roślin ozdobnych 

✔   duża zawartość magnezu przeciwdziała  
brązowieniu igieł

✔   dawkowanie: 30 g/metr wysokości lub metr  
rozpiętości rośliny
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Firma Agrecol jako pierwsza 

wprowadziła na rynek polski 

kompletną ofertę nawozów jesien-

nych. Nawozy te wyróżnia brak 

azotu w składzie, dlatego pole-

ca się stosować je od sierpnia do 

października. Składniki w nich 

zawarte wspomagają ukorzenianie, 

drewnienie pędów oraz regulują 

gospodarkę wodną rośliny. Dzięki 

temu pomagają roślinom wielolet-

nim przygotować się do zimowego 

spoczynku i zapewniają ich lepszy 

start wiosną.

Hortifoska jesienna 
UNIWERSALNA 
universal autumn fertilizer

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 631 
Opak. zbiorcze: 5 sztuk

5 902341 006312

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 611 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 006114

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
fosfor (P2O5) – 13%
potas (K2O) – 27%

✔  nawóz uniwersalny do nawożenia jesiennego
✔   odpowiedni do drzew i krzewów owocowych  

oraz roślin ozdobnych, zimujących w gruncie 
✔  uzupełnia niedobory fosforu i potasu 
✔   pozytywnie wpływa na proces jesiennego  

drewnienia przyrostów
✔  dawkowanie: 25 g/m2
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nawozy 
DŁUGO DZIAŁAJĄCE
slow-release fertilizers

nawozy Plantacote
Plantacote fertilizers

92

pałeczki nawozowe
Fertilizing sticks

90

nawozy 100 dni
100 days fertilizers
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nawozy 
DŁUGO DZIAŁAJĄCE



NAWOZY

100 DNI

składniki odżywcze są uwalniane 
przez 100 dni od zastosowania

uwalnianie składników regulowane  
jest przez czynniki środowiska, 
takie jak temperatura i wilgotność

ograniczenie stosowania 
do 2 zabiegów nawożenia w sezonie

100 days fertilizers



Nawozy z serii 100 dni o długotrwa-

łym działaniu ograniczają nawożenie

do 1 - 2 zabiegów w ciągu roku, zapew-

niając równomierne, optymalne  

i długookresowe uwalnianie skład-

ników odżywczych. Przeznaczone są 

do trawników, iglaków, rododen-

dronów, azalii, hortensji, róż oraz 

innych roślin ozdobnych.
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100 dni do IGLAKÓW 
100 days conifer fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 15%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 20%

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 180 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 001805

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 175 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 001751

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 190 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 001904

✔   do nawożenia roślin iglastych oraz innych  
zimozielonych drzew i krzewów

✔   do stosowania pod nowe nasadzenia  
oraz pod rośliny już rosnące

✔   polecany do zasilania iglaków  
w kompozycjach z innymi roślinami  
oraz do odżywiania intensywnie  
formowanych żywopłotów

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 181 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 001812

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 176 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 001768

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 191 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 001911

100 dni do TRAWNIKÓW
i traw ozdobnych 
100 days l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 21%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 8%
magnez (MgO) – 2%

✔   zalecany do odżywiania intensywnie  
eksploatowanej murawy

✔   nawożenie tylko 1-, 2-krotne w sezonie wegetacyjnym 
✔   doskonały również do zakładania nowych powierzchni 

trawiastych
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100 dni do 
RODODENDRONÓW
i hortensji
100 days rhododendron 
& hydrangea fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 17%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 14%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 183 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 001836

✔   do zasilania różaneczników, azalii i innych roślin  
z rodziny wrzosowatych

✔  sprawdza się w nawożeniu hortensji 
✔   polecany do nawożenia przed posadzeniem,  

a także do stosowania pod rośliny już rosnące
✔   forma nawozu zabezpiecza przed wymywaniem 

składników poza strefę korzeniową 

100 dni do RÓŻ
100 days rose fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,04%, 
miedź (Cu) 0,1%, 
żelazo (Fe) 0,2%, 
mangan (Mn) 0,17%, 
molibden (Mo) 0,01%, 
cynk (Zn) 0,035%

Zawiera: 
azot (N) – 13%
fosfor (P2O5) – 12%
potas (K2O) – 16%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 182 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 001829

✔   nawóz do róż ogrodowych: piennych, rabatowych, 
okrywowych, pnących

✔   przeznaczony także do zasilania kwitnących roślin 
ogrodowych

✔   zalecany pod nowe nasadzenia i rośliny  
już rosnące
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pałeczki nawozowe  
do roślin ZIELONYCH 
green pl ants fertilizing sticks

blister 30 pałeczek
Nr kat. 401 
Opak. zbiorcze: 30 blistrów

5 902341 004011

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 8%
magnez (MgO) – 4%

✔   nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych  
w użyciu pałeczek

✔   dostosowany do potrzeb roślin o ozdobnych 
liściach

✔   składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie  
przez okres 3 miesięcy

pałeczki nawozowe  
do roślin KWITNĄCYCH 
flowering plants fertilizing sticks

blister 30 pałeczek
Nr kat. 402 
Opak. zbiorcze: 30 blistrów

5 902341 004028

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 8%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 14%
magnez (MgO) – 4%

✔   nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych  
w użyciu pałeczek

✔   zapewnia kompleksowe odżywienie roślin,  
kwitnących na balkonach i tarasach

✔   składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie  
przez okres 3 miesięcy
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pałeczki nawozowe  
do STORCZYKÓW 
orchid fertilizing sticks

blister 30 pałeczek
Nr kat. 403 
Opak. zbiorcze: 30 blistrów

5 902341 004035

opakowanie 12 pałeczek
Nr kat. 404 
Opak. zbiorcze: 15 sztuk

5 902341 004042

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, 
miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,12%, 
mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, 
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 10%
fosfor (P2O5) – 10%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 4%

pałeczki nawozowe  
UNIWERSALNE 
universal fertilizing sticks

blister 30 pałeczek
Nr kat. 400 
Opak. zbiorcze: 30 blistrów

5 902341 004004

Nawóz WE / EC fertilizer

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, 
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, 
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 8%
magnez (MgO) – 4%

✔   nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych  
w użyciu pałeczek

✔   zawiera składniki pokarmowe, niezbędne dla roślin 
kwitnących i ozdobnych z liści

✔   składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie  
przez okres 3 miesięcy

✔   nawóz wieloskładnikowy do storczyków  
w wygodnej do stosowania formie pałeczek, 
umieszczanych w podłożu

✔   zapewnia bujne i długie kwitnienie wszystkich 
gatunków storczyków dzięki odpowiednim  
proporcjom składników pokarmowych

✔   składniki mineralne uwalniane są stopniowo  
i równomiernie przez okres 100 dni
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NAWOZY

PLANTACOTE
Plantacote fertilizers

Dzięki naturalnemu procesowi osmozy rozpuszczone  
w wodzie makro- i mikroelementy są stopniowo uwalniane 

do gleby i dostępne dla roślin przez 180 dni.

Pod wpływem wilgoci, przez pory 
w otoczce, do granuli przenika woda.

W każdej granuli znajduje się azot, potas, fosfor, magnez 
oraz mikroelementy. Uwalnianie składników odżywczych 

jest regulowane przez półprzepuszczalną otoczkę.



Plantacote to kompletny, wieloskładni-

kowy nawóz o kontrolowanym działaniu.

Półprzepuszczalna otoczka zapewnia uwal-

nianie składników odżywczych do gleby 

przez 5-6 miesięcy (180 dni). Przenikanie 

składników, podobnie jak wzrost roślin, 

jest skorelowane z temperaturą gleby.  

W niższej temperaturze rośliny rosną wol-

niej i uwalnianych jest mniej składników. 

Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ilość 

makro- i mikroelementów, które roślina 

pobiera przez system korzeniowy. Po pobra-

niu składników przez rośliny, otoczka 

rozpada się w wyniku działania procesów 

fizycznych i chemicznych oraz działalno-

ści mikroorganizmów.
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Plantacote 
UNIWERSALNY
plantacote multi-purpose fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 9%
potas (K2O) – 15%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 140 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001409

Plantacote do  
WARZYW I OWOCÓW
pl antacote vegetables 
& fruits fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 12%
fosfor (P2O5) – 9%
potas (K2O) – 17%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 142 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001423

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% 
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,2%, (w tym 0,1% 
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,05%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,04%

✔   nawóz do roślin ozdobnych, warzyw i owoców
✔  skład nawozu jest optymalny dla wielu roślin
✔   pozytywnie wpływa na wzrost, kwitnienie  

i plonowanie uprawianych roślin
✔   dzięki otoczce składniki uwalniane są do podłoża 

przez 5-6 miesięcy

✔   nawóz służy do odżywiania warzyw oraz drzew  
i krzewów owocowych

✔  zapewnia wysoki i zdrowy plon
✔   składniki mineralne dostępne są dla roślin przez 

5-6 miesięcy
✔   nawóz sprawdza się w momentach zwiększonego 

zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe
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Plantacote do IGLAKÓW
pl antacote conifer fertilizer

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 146 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001461

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 147 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 001478

Plantacote do 
TRAWNIKÓW
pl antacote l awn fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 19%
fosfor (P2O5) – 6%
potas (K2O) – 12%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 148 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001485

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 149 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 001492

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 9%
potas (K2O) – 15%
magnez (MgO) – 2%

Mikroskładniki pokarmowe: 
siarka (S) - 4%
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% 
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

✔   nawóz dedykowany do drzew i krzewów iglastych
✔   sprawdza się również w nawożeniu gatunków 

liściastych
✔   skład jest dostosowany do potrzeb tych roślin
✔  działa przez 5-6 miesięcy

✔   do kompleksowego nawożenia trawników
✔   zapewnia właściwe odżywienie traw przez 5-6 

miesięcy
✔   gwarantuje wzmocnienie i intensywnie zielone 

wybarwienie trawy
✔   nawożenie tylko 1 raz w sezonie ułatwia  

pielęgnację trawników o dużej powierzchni
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Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% 
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Plantacote do  
RODODENDRONÓW  
I HORTENSJI
pl antacote rhododendron  
& hydrangea fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 9%
potas (K2O) – 15%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 300 g
Nr kat. 145 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001454

✔   dedykowany do różaneczników, azalii i hortensji 
uprawianych w gruncie oraz w pojemnikach na 
tarasach 

✔   odpowiedni do nawożenia roślin wrzosowatych 
✔   zapobiega chorobom fizjologicznym różaneczników
✔   działa przez 5-6 miesięcy

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% 
schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Plantacote do roślin  
DOMOWYCH  
I BALKONOWYCH
pl antacote house & balcony 
pl ants fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 14%
fosfor (P2O5) – 8%
potas (K2O) – 15%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 300 g
Nr kat. 143 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001430

✔   do nawożenia roślin domowych i balkonowych
✔   odpowiednio dobrany komplet składników 

odżywczych zapewnia prawidłowy wzrost  
i kwitnienie roślin przez okres 5-6 miesięcy

✔  zalecany również podczas sadzenia 

96 nawozy Plantacote



48

Plantacote do RÓŻ
pl antacote rose fertilizer

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 13%
fosfor (P2O5) – 9%
potas (K2O) – 16%
magnez (MgO) – 2%

Masa netto: 300 g
Nr kat. 144 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 001447

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 0,03%, miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,3%, (w tym 0,15% schelatowane 
przez EDTA) mangan (Mn) 0,08%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,04%

✔   nawóz do róż ogrodowych oraz uprawianych  
w pojemnikach w pomieszczeniach,  
na balkonach i tarasach 

✔   zapewnia obfite kwitnienie i intensywne  
wybarwienie kwiatów

✔   nawóz, dzięki optymalnie dobranym składnikom, 
wzmacnia róże i zapobiega chorobom  
fizjologicznym

✔   działa długo – przez okres 5-6 miesięcy
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EKO – z miłości do natury
ECO – for the love of nature

seria Agrecol Natura
Agrecol Natura series
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stałe nawozy organiczne
Solid organic fertilizers
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EKO – z miłości do natury



STAŁE NAWOZY

ORGANICZNE
Solid organic fertilizers



Seria nawozów organicznych produ-

kowana jest wyłącznie z surowców 

pochodzenia naturalnego. Nawozy 

te posiadają pełnowartościowy skład, 

przez co stanowią bezpieczne źródło 

pożywienia dla roślin ozdobnych  

i jadalnych, a także wspomagają życie 

mikrobiologiczne gleby. 

źródło makroelementów 
odżywczych i materii organicznej 

równomierne uwalnianie 
składników odżywczych

pobudzenie biologicznej 
aktywności gleby

stosowanie bez ryzyka
przenawożenia

100% naturalnych składników

ORGANICZNE
EKOEKO

ranczoranczo
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grapevine organic fertilizer

nawóz do WINOROŚLI 
ORGANICZNY

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 4%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 710 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007104

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 732 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 007326

✔   do zasilania winorośli
✔  zapewnia duże i smaczne owoce
✔  uzupełnia glebę w materię organiczną
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 711 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007111

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 733 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 007333

blueberry organic fertilizer

nawóz do BORÓWEK 
ORGANICZNY

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 4%

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 712 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007128

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 731 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 007319

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 4%

strawberry organic fertilizer

nawóz do TRUSKAWEK 
ORGANICZNY

✔   organiczne nawożenie borówki amerykańskiej  
i jagody kamczackiej

✔  zapewnia duży plon i dorodne owoce
✔  uzupełnia niedobory materii organicznej w glebie

✔   nawóz do zasilania truskawek i poziomek 
✔   można go stosować także do zasilania porzeczek 

i malin
✔   poprawia strukturę gleby dzięki dużej zawartości 

materii organicznej
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Masa netto: 1 kg
Nr kat. 713 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007135

Masa netto: 1,5 kg
Nr kat. 734 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 007302

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 714 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007142

tomato organic fertilizer

nawóz do POMIDORÓW 
ORGANICZNY

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 4%

✔   do nawożenia pomidorów, papryki i oberżyny
✔  gwarantuje smaczne i duże owoce
✔   dzięki dużej zawartości materii organicznej  

pozytywnie wpływa na strukturę gleby
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vegetables organic fertilizer

nawóz do 
WARZYW I ROZSAD 

ORGANICZNY

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 715 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007159

Masa netto: 3 kg
Nr kat. 716 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007166

Zawiera: 
azot (N) – 6%
fosfor (P2O5) – 5%
potas (K2O) – 10%
magnez (MgO) – 4%

✔   organiczny nawóz do upraw warzywniczych
✔  sprawdza się w przygotowywaniu rozsad
✔  gwarantuje dobry start roślinom i obfite plony
✔  dostarcza cennej materii organicznej

Masa netto: 200 g
Nr kat. 720 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007203

HUMISTAR 
– preparat poprawiający 
żyzność gleby
humistar – soil improver

✔   poprawia właściwości chemiczne, fizyczne  
i biologiczne gleby

✔   pozytywnie wpływa na strukturę gleby (przyczynia 
się do tworzenia struktury gruzełkowatej)

✔   wpływa na lepsze wykorzystanie składników 
pokarmowych 

✔   przeznaczony do upraw roślin ozdobnych, 
warzywnych i sadowniczych
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Objętość netto: 5 l
Nr kat. 458
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 004585

OBORNIK
GRANULOWANY
granul ar manure

Objętość netto: 10 l
Nr kat. 459
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 004592

Nawóz WE / EC fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 4,2%
fosfor (P2O5) – 3%
potas (K2O) – 2,8%
magnez (MgO) – 1%
wapń (CaO) – 9%

Mikroskładniki pokarmowe: 
bor (B) 45 mg/kg
kobalt (Co) 2 mg/kg
miedź (Cu) 110 mg/kg
żelazo (Fe) 1200 mg/kg
mangan (Mn) 480 mg/kg 
molibden (Mo) 11 mg/kg
cynk (Zn) 420 mg/kg

✔   nawóz pochodzenia naturalnego do zasilania 
wszelkich roślin ogrodowych

✔  do stosowania przedsiewnego i pogłównego
✔  łatwy w stosowaniu obornik w formie granulatu
✔  nawóz bez przykrego zapachu
✔  65% cennej materii organicznej 
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Seria produktów Agrecol Natura stworzona jest z myślą 

o ochronie środowiska naturalnego. W serii znajdują 

się produkty, oparte są na składnikach naturalnego 

pochodzenia oraz posiadające certyfikaty, zezwalające na 

stosowanie ich w uprawach ekologicznych. 

Skutecznie rozwiązują problemy, dla których są dedykowane, 

nie szkodząc pożytecznym organizmom. W ofercie znajdują 

się bezpieczne w stosowaniu preparaty, stymulujące wzrost 

roślin, a także środki owadobójcze, grzybobójcze oraz 

preparaty do pielęgnacji roślin. 

SERIA
AGRECOL NATURA
AGRECOL NATURA series



bezpieczne dla środowiska

łatwe w użyciu

skuteczne
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5
sztuk

Sztuk: 1
Nr kat. 457
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 004578

OPASKA NA PNIE  
DRZEW
Band for tree trunk

✔   tekturowa opaska zakładana na pnie drzew
✔   przeznaczona do wyłapywana szkodników,  

zimujących na pniach drzew np. owocówki  
śliwkóweczki, owocówki jabłkóweczki,  
kwieciaka jabłkowca, niektórych zwójek  
i motyli minujących liście

✔  łatwa w użyciu
✔  bezpieczna dla ludzi i środowiska

Sztuk: 5
Nr kat. 460
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004608

PUŁAPKA LEPOWA
adhesive traps

✔   żółte tablice lepowe przeznaczone do monitoro-
wania i odławiania szkodliwych owadów latających

✔   do stosowania w uprawach roślin domowych  
i pod osłonami

✔   pułapki sygnalizują pojawienie się szkodników, 
takich jak mączliki, miniarki i mszyce

✔   pułapki w prosty sposób można umieścić  
w podłożu

✔  tablice są pokryte trwałym i mocnym klejem
✔  bezpieczne dla ludzi i środowiska
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Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2119 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 102274

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2131 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102380

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2120 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102281

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 6 ml
Nr kat. 2274 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103868

Zawartość netto: 12 ml
Nr kat. 2275 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 103875

SpinTor™ 240 SC
SpinTor™  240SC

✔   środek owadobójczy pochodzenia naturalnego, 
którego substancją czynną jest spinosad

✔   do stosowania w uprawach sadowniczych  
i warzywnych

✔   produkt przeznaczony do stosowania także  
w uprawach ekologicznych

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC
miedzian® extra 350SC

✔   środek grzybobójczy, którego substancją  
czynną jest tlenochlorek miedzi

✔   do stosowania w uprawach sadowniczych  
i warzywnych

✔   produkt przeznaczony do stosowania 
także w uprawach ekologicznych

AFOZOL AE
AFIZOL AE

✔  wykonany na bazie naturalnych pyretryn
✔  skutecznie zwalcza mszyce na różach
✔  gotowy do użycia, bez rozpuszczania w wodzie 
✔   łatwy w aplikacji, dzięki formie dyspensera  

aerozolowego

Zawartość netto: 300 ml
Nr kat. 909 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009092
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Sztuk: 1
Nr kat. 464
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 004646

PUŁAPKA na ślimaki
snail trap

✔   ekologiczna ochrona ogrodu przed ślimakami
✔   pułapka monitoruje liczebność ślimaków
✔   skutecznie odławia szkodniki
✔   przynętą może być piwo, miód, woda  

z mlekiem, drożdże z wodą 
✔  łatwa w użyciu

Pozw. MRiRW nr G-474/15

HUMUS AKTYWNA 
PRÓCHNICA  
Active Humus

Objętość netto: 2,5 l
Nr kat. 050 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 000501

✔   preparat poprawia żyzność gleby
✔   polepsza właściwości fizyczne i chemiczne  

podłoża
✔   zapewnia lepsze wykorzystanie składników  

pokarmowych przez roślinę
✔   stymuluje wzrost i namnażanie pożytecznych 

mikroorganizmów glebowych 
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1
sztuka

1 szt.+200 ml
Nr kat. 465
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 004653

PUŁAPKA na osy, 
szerszenie i muchy
wasp and hornet trap

✔   skutecznie ogranicza występowanie uciążliwych 
osy i szerszeni 

✔   ogranicza także liczebność much
✔   płyn wabiący oparty jest wyłącznie na naturalnych 

składnikach 

10
sztuk

10 szt.
Nr kat. 469
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004691

SPIRALE ZAPACHOWE 
CITRONELLA
citronell a lemon scented coils

✔  wykonane w 100% z naturalnych składników
✔ przyjemny cytrynowy aromat
✔ jedna spirala uwalnia zapach aż przez 4 godziny
✔ do stosowania na tarasie i w ogrodzie
✔ relaks bez obaw o ukąszenia
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Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 461
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004615

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 462

5 902341 004622

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 463

5 902341 004639

płyn na
MSZYCE i inne szkodniki
liquid preparation for aphids 
and other pests

✔   gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych 
olejów roślinnych

✔   przeznaczony do naturalnego zwalczania mszyc  
i innych szkodników 

✔   stosowany w uprawach roślin ozdobnych,  
sadowniczych oraz warzywnych 

✔  preparat można stosować w domu i ogrodzie
✔  nie posiada okresu karencji
✔  nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska 

płyn na SZKODNIKI 
ochojniki, czerwce, przędziorki i inne
liquid preparation for pests, 
mites and scale insects

✔   gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych 
olejów roślinnych

✔   przeznaczony do naturalnej eliminacji  
szkodników: ochojników, czerwców, przędziorków, 
mszyc, mączlików, wciornastków, wełnowców, 
gąsienic motyli (we wczesnych stadiach  
rozwojowych) i innych 

✔   stosowany w uprawach roślin ozdobnych,  
sadowniczych oraz warzywnych

✔  do stosowania w domu i w ogrodzie
✔  nie posiada okresu karencji
✔  nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska 

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 472
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004721
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płyn na
SZKODNIKI WARZYW
liquid preparation for 
vegetable pests

✔   wygodny w stosowaniu, gotowy do użycia  
preparat w opryskiwaczu

✔   przeznaczony do naturalnego zwalczania  
szkodników warzyw 

✔   stosowany w uprawach warzyw pod osłonami  
i w gruncie

✔  preparat można stosować w domu i ogrodzie
✔  nie posiada okresu karencji
✔  warzywa, po umyciu, są gotowe do spożycia 

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 473
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004738

CHIKOS 
stymulator wzrostu roślin
CHIKOS – PLANT GROWTH 
STIMULATOR 

Zawartość netto: 500  g 
Nr kat. 724 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 007241

✔   chitozanowy preparat w formie cieczy  
przeznaczony do stymulowania wzrostu roślin

✔   naturalny stymulator, niezastąpiony  
w uprawach warzyw i roślin ozdobnych

✔  wygodna forma użycia
✔  zmniejsza podatność roślin na choroby grzybowe
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ORGANICZNY PREPARAT 
OGRANICZAJĄCY MECH
organic agent against moss

✔   preparat pochodzenia naturalnego, na bazie 
wyciągów roślinnych.

✔   przeznaczony do zwalczania mchu na wszystkich 
rodzajach trawników

✔   substancje organiczne preparatu zapewniają 
odżywienie oraz świetną kondycję trawnika 

✔   błyskawiczne działanie – już w ciągu 24h wnika  
w plechę mchu

✔   bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza  
na około 125 m2 trawnika 

✔  preparat można stosować od lutego  
do października

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 484
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004844

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 490
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004905
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15x25g

25025 gramów 500
gramów

gramów

15x25g

25025 gramów 500
gramów

gramów

SANITAR Active
Sanitar Activ

✔   naturalny, w pełni biodegradowalny preparat  
do szamb, oczyszczalni ścieków, itp.

✔   wygodny w użyciu – wystarczy wsypać  
bezpośrednio do urządzeń sanitarnych 

✔   zawiera kompozycję pożytecznych szczepów 
mikroorganizmów, wraz z pożywką startową

✔   biopreparat rozkłada szkodliwe substancje,  
zawarte w ściekach, i niweluje przykre zapachy 

✔   zapobiega przedostawaniu się szkodliwych  
substancji do gruntu oraz wód gruntowych 

KOMPOST Active
Compost Active

✔   zawiera kompozycję pożytecznych szczepów 
mikroorganizmów, rozkładających substancje 
organiczne

✔   wpływa na prawidłowy przebieg procesu  
kompostowania 

✔   wspomaga i przyspiesza tworzenie się substancji 
humusowych

✔   nieszkodliwy dla pożytecznej fauny, np. dżdżownic 

Masa netto: 25 g
Nr kat. 470
Opak. zbiorcze: 15 sztuk

5 902341 004707

Masa netto: 250 g
Nr kat. 479
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 004790

Masa netto: 500 g
Nr kat. 476
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004769

Masa netto: 500 g
Nr kat. 489
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004899
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Nawozy wyprodukowane na bazie ekstraktów 

wermikompostów, wytwarzanych przez dżdżow-

nice kalifornijskie. Wermikomposty poddawane są 

procesom ekstrakcji, w wyniku których powstają 

wyciągi, zawierające tylko korzystne i istotne 

w dokarmianiu roślin składniki. Są to m.in. roz-

puszczalne w wodzie i kwasach organicznych 

składniki mineralne, łatwo przyswajalne dla 

roślin, a także naturalne substancje organicz-

ne, kwasy huminowe i fulwowe, biorące udział  

w budowie kompleksu sorpcyjnego.

PŁYNNE NAWOZY ORGANICZNE

BIOHUMUS
Liquid organic fertilizers

100% naturalne
 
 korzystnie wpływają na właściwości 
fizyczne, biologiczne i chemiczne podłoża

bezpieczne nawożenie



BIOHUMUS
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BIOHUMUS nawóz 
do roślin kwitnących 
flowering pl ants fertilizer

Objętość netto: 400 ml
Nr kat. 075 
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 000754

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 072 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000723

Zawiera: 
azot (N) – 0,15%
fosfor (P2O5) – 0,1%
potas (K2O) – 0,25%

Pozw. MRiRW nr 322/13

✔   optymalny skład, odpowiadający potrzebom 
roślin kwitnących

✔   pobudza do wytwarzania dużej liczby okazałych 
kwiatów

✔   produkt hodowli dżdżownic, zawierający naturalną 
aktywną próchnicę

✔   zakwalifikowany do stosowania  
w rolnictwie ekologicznym

BIOHUMUS 
nawóz uniwersalny
multi-purpose fertilizer

Objętość netto: 400 ml
Nr kat. 073 
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 000730

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 070 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000709

Zawiera: 
azot (N) – 0,08%
fosfor (P2O5) – 0,05%
potas (K2O) – 0,12%

Pozw. MRiRW nr 279/12

✔   przeznaczony do nawożenia wszelkich roślin 
uprawianych w domu, na balkonie,  
na tarasie i w ogrodzie

✔  bezpieczny dla roślin, bez ryzyka przenawożenia
✔   zawiera wspomagające nawożenie naturalne 

związki próchniczne
✔   wyprodukowany na bazie wermikompostu  

– produktu dżdżownic kalifornijskich 
✔   zakwalifikowany do stosowania  

w rolnictwie ekologicznym
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BIOHUMUS nawóz 
do roślin zielonych  
green pl ants fertilizer

Objętość netto: 400 ml
Nr kat. 074 
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 000747

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 071 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000716

Zawiera: 
azot (N) – 0,25%
fosfor (P2O5) – 0,1%
potas (K2O) – 0,15%

Pozw. MRiRW nr 321/13

✔   optymalny skład, odpowiadający potrzebom roślin 
o ozdobnych liściach

✔    łatwo przyswajalna forma azotu wpływa  
na intensywnie zielone wybarwienie liści

✔   produkt hodowli dżdżownic, zawierający naturalną 
aktywną próchnicę

✔   zakwalifikowany do stosowania  
w rolnictwie ekologicznym
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BIOHUMUS 
nawóz do pelargonii 
geranium fertilizer

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 487 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004875

Zawiera: 
azot (N) – 0,08%
fosfor (P2O5) – 0,05%
potas (K2O) – 0,15%

Pozw. MRiRW nr 394/16

✔   w pełni naturalny nawóz, przeznaczony  
do nawożenia pelargonii

✔   wpływa na bujny wzrost oraz intensywne  
kwitnienie pelargonii 

✔   wyprodukowany na bazie wermikompostu  
– produktu dżdżownic kalifornijskich

BIOHUMUS nawóz
do roślin doniczkowych 
pot pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 0,09%
fosfor (P2O5) – 0,06%
potas (K2O) – 0,12%

Pozw. MRiRW nr 395/16

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 486 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004868

✔   w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawo-
żenia wszelkich roślin, uprawianych w doniczkach

✔   zapewnia prawidłową kondycję oraz zdrowotność 
roślin doniczkowych

✔   poprawia jakość gleby dzięki zawartości aktywnej 
próchnicy

✔   wyprodukowany na bazie wermikompostu  
– produktu dżdżownic kalifornijskich
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Zawiera: 
azot (N) – 0,08%
fosfor (P2O5) – 0,05%
potas (K2O) – 0,12%

Pozw. MRiRW nr 393/16

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 485 
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 004851

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 488 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004882

BIOHUMUS 
nawóz do storczyków 
orchid fertilizer

✔   w pełni naturalny nawóz, przeznaczony  
do nawożenia wszelkich gatunków storczyków

✔   pobudza  do intensywnego i długiego kwitnienia
✔  utrzymuje jędrność liści oraz pędów
✔   wyprodukowany na bazie wermikompostu  

– produktu dżdżownic kalifornijskich
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BIOHUMUS 
nawóz uniwersalny
multi-purpose fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 0,08%
fosfor (P2O5) – 0,05%
potas (K2O) – 0,12%

Pozw. MRiRW nr 279/12

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 040 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000402

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 041 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000419

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 042 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000426

Medal 
na targach 
Gardenia 2015

✔   optymalne nawożenie roślin domowych,  
balkonowych i tarasowych

✔   odpowiedni także do ogrodowych roślin ozdobnych
✔   zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie  

ekologicznym
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Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 043 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000433

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 044 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000440

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 045 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000457

BIOHUMUS 
nawóz do roślin zielonych
green pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 0,25%
fosfor (P2O5) – 0,1%
potas (K2O) – 0,15%

Pozw. MRiRW nr 321/13

BIOHUMUS 
nawóz do roślin kwitnących
flowering pl ants fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 0,15%
fosfor (P2O5) – 0,1%
potas (K2O) – 0,25%

Pozw. MRiRW nr 322/13

Objętość netto: 350 ml
Nr kat. 046 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000464

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 047 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000471

Objętość netto: 1,2 l
Nr kat. 048 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 000488

✔   dedykowany do odżywiania roślin o ozdobnych 
liściach 

✔   polecany także do nawożenia roślin kwitnących, 
będących poza okresem kwitnienia

✔   zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie  
ekologicznym

✔   nawóz zapewnia optymalne warunki do wzrostu 
roślin kwitnących

✔   polecany szczególnie przed i w trakcie kwitnienia
✔   zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie  

ekologicznym
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BIOHUMUS 
nawóz uniwersalny
multi-purpose fertilizer

Zawiera: 
azot (N) – 0,08%
fosfor (P2O5) – 0,05%
potas (K2O) – 0,12%

Pozw. MRiRW nr 279/12

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 002 
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 000020

Objętość netto: 1 l
Nr kat. 003 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 000013

✔   niezastąpiony w nawożeniu roślin domowych,  
balkonowych i ogrodowych

✔   bezpieczny i w 100% naturalny nawóz organiczny 
✔   zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie  

ekologicznym
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preparaty do 
PIELĘGNACJI
pl ant care agents

preparaty do pielęgnacji storczyków
Orchid care agents

140

inne preparaty
Other care agents

144

odżywki i preparaty do pielęgnacji roślin 
Plant care agents

138

seria STRONG 
STRONG series
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preparaty do 
PIELĘGNACJI



30

3032

30

Objętość netto: 5 x 30 ml
Nr kat. 429
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 004295

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 439
Opak. zbiorcze: 32 sztuki

5 902341 004400

ORCHID STRONG  
– odżywka do storczyków
orchid strong

✔   przeznaczona  do odżywiania storczyków
✔   wzmacnia rośliny i przedłuża kwitnienie
✔   zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔   wygodny w użyciu aplikator
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4024

20 20

Objętość netto: 4 x 40 ml
Nr kat. 481
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 004813

Objętość netto: 40 ml 
Nr kat. 483
Opak. zbiorcze: 24 sztuki

5 902341 004837

DUO ORCHID STRONG  
odżywka i regenerator do storczyków 
w okresie spoczynku
DUO ORCHID STRONG

✔   do wszystkich gatunków i odmian storczyków
✔   odżywka 2 w 1,  przygotowująca rośliny  

do kwitnienia
✔  regeneruje podłoże
✔  wzmacnia i pobudza rośliny do wzrostu 
✔  działa przez 4 tygodnie
✔  wygodny w użyciu aplikator

Regenerator

Odżywka

Medal 
na targach 
Gardenia 2017
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30

3032

30

ORCHID STRONG
REGENERUM  
– odżywka do storczyków
orchid strong regenerum

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 435
Opak. zbiorcze: 32 sztuki

5 902341 004356

Objętość netto: 5 x 30 ml
Nr kat. 433 
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 004332

✔   odżywka do storczyków z regeneratorem podłoża
✔   polecana szczególnie pomiędzy kwitnieniami 
✔   wzmacnia i pobudza do wzrostu system  

korzeniowy
✔   zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔   wygodny w użyciu aplikator
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30

3032

30

Objętość netto: 5 x 30 ml
Nr kat. 428
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 004288

Objętość netto: 30 ml
Nr kat. 438
Opak. zbiorcze: 32 sztuki

5 902341 004387

GERANIUM STRONG  
– odżywka do 
kwiatów balkonowych
geranium strong

✔   odżywka przeznaczona do roślin balkonowych 
✔   polecana szczególnie do kwiatów uprawianych  

w kompozycjach
✔  zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔  wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: 5 x 30 ml
Nr kat. 427
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 004271

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 437
Opak. zbiorcze: 32 sztuki

5 902341 004370

GREEN STRONG  
– odżywka do 
kwiatów doniczkowych
green strong

✔   polecana do roślin doniczkowych o ozdobnych 
liściach, jak i kwitnących

✔   szybko regeneruje rośliny i gwarantuje soczyście 
zielone wybarwienie liści

✔  zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔  wygodny w użyciu aplikator
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Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 471
Opak. zbiorcze: 24 sztuki

5 902341 004714

HERBA STRONG  
– odżywka do ziół
HERBA STRONG

✔   do wzmacniania wszystkich roślin zielarskich
✔   gwarantuje duży plon aromatycznych i zdrowych 

liści 
✔   zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔   wygodny w użyciu aplikator

3024

30

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 474
Opak. zbiorcze: 24 sztuki

5 902341 004745

CYTRUS STRONG
– odżywka do cytrusów
CY TRUS STRONG

✔   przeznaczona do cytrusów i roślin egzotycznych
✔   gwarantuje soczyste wybarwienie liści i lepsze 

owocowanie
✔  zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔  wygodny w użyciu aplikator 

3024

30
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30

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 480
Opak. zbiorcze: 24 sztuki

5 902341 004806

KAKTUS STRONG  
– odżywka do kaktusów
KAKTUS STRONG

✔   przeznaczona do roślin kaktusowatych i gruboszowatych
✔   optymalizuje wzrost roślin
✔   gwarantuje dobrą kondycję oraz intensywniejsze kwitnienie
✔   zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔   wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 477
Opak. zbiorcze: 24 sztuki

5 902341 004776

BONSAI STRONG
– odżywka do bonsai
BONSAI STRONG

✔   do roślin, prowadzonych według sztuki bonsai
✔   gwarantuje intensywne wybarwienie liści
✔   wzmacnia system korzeniowy
✔   zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔   wygodny w użyciu aplikator

3024
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Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 449
Opak. zbiorcze: 24 sztuki

5 902341 004493

ZAMIOKULKAS STRONG
– odżywka do zamiokulkasów
ZAMIOKULKAS STRONG

✔   polecana do zamiokulkasów
✔  również do innych zielonych roślin doniczkowych
✔  gwarantuje sprężyste i soczyście zielone liście
✔  zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔  wygodny w użyciu aplikator

3024
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✔   odżywka witaminowa do wszystkich roślin
✔   zapewnia dobrą kondycję systemu korzeniowego, 

obfite kwitnienie i soczyście zielone liście 
✔   witaminy działają pobudzająco na wzrost  

i kwitnienie
✔   zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
✔   wygodny w użyciu aplikator 

FLORUM STRONG  
– witaminowa odżywka 
do roślin
FLORUM STRONG

Objętość netto: 30 ml 
Nr kat. 446
Opak. zbiorcze: 32 sztuki

5 902341 004462

Objętość netto: 5 x 30 ml
Nr kat. 444 
Opak. zbiorcze: 7 sztuk

5 902341 004448
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preparat do 
PIELĘGNACJI 
STORCZYKÓW 
orchid care agent

Objętość netto: 200 ml
Nr kat. 414 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004141

✔   przeznaczony do stosowania dolistnego
✔   nawilża liście storczyków, ma właściwości odżywcze
✔   ogranicza osadzanie kurzu na liściach 
✔   poprawia warunki do wzrostu i rozwoju storczyków

chusteczki do 
STORCZYKÓW i innych 
roślin o ozdobnych liściach
tissues for orchids & other
pl ants with ornamental leaves

Opakowanie: 1 saszetka
Nr kat. 416 
Opak. zbiorcze: 15 sztuk

5 902341 004165

✔   przeznaczone do pielęgnacji storczyków i roślin  
o dużych, ozdobnych liściach

✔  wygodny sposób pielęgnacji liści
✔  czyszczą i nawilżają liście 
✔  ograniczają osadzanie kurzu 
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Opakowanie: zestaw 4 w 1 
Nr kat. 434 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004349

zestaw do 
PIELĘGNACJI 
STORCZYKÓW 
orchid care kit

✔   zaspokaja wszystkie potrzeby pielęgnacyjne  
storczyków

✔   preparaty do kompleksowej pielęgnacji  
liści, korzeni, a także kwiatów

✔   zestaw 4 w 1 – to dobry pomysł na prezent
✔   zestaw zawiera:  

• nawóz do storczyków MINERAL ŻEL 
• preparat do pielęgnacji storczyków 
• 12 szt. pałeczek nawozowych 
• 2 chusteczki do pielęgnacji liści
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Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 409
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004097

odżywka 
DO CHOINEK 
CIĘTYCH
Christmas trees liquid 
conditioner

✔  zapewnia dłuższą trwałość choinek
✔  woda z dodatkiem odżywki zachowuje świeżość 
✔  zapewnia odżywienie choinki, dzięki czemu igły 

dłużej utrzymują się na drzewku

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 425
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004257

odżywka 
DO KWIATÓW 
CIĘTYCH
cut flowers liquid conditioner

✔  przedłuża żywotność kwiatów ciętych
✔  kwiaty wyglądają świeżo 
✔  roztwór wodny w wazonie zachowuje czystość

odżywka
do KWIATÓW CIĘTYCH
Cut Flower Food

Masa netto: 5 g 
Nr kat. 415
Opak. zbiorcze: 40 sztuk

5 902341 004202

✔  kwiaty zachowują trwałość i świeżość
✔  przedłuża żywotność kwiatów w wazonie 
✔  zawartość saszetki należy wymieszać z wodą
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NABŁYSZCZACZ do liści 
leaf shine

Objętość netto: 250 ml
Nr kat. 410 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004103

Objętość netto: 750 ml
Nr kat. 412 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004127

✔   przeznaczony do nabłyszczania liści w bukietach, 
kompozycjach kwiatowych oraz roślin domowych

✔   poprawia estetykę liści, usuwa plamy i nadaje 
liściom zdrowy połysk 

✔  ogranicza osiadanie kurzu na liściach 
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maść 
OGRODNICZA
gardening salve

Objętość netto: 330 g
Nr kat. 422 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004226

✔   zabezpiecza rany po cięciu, po pęknię-
ciu kory, uszkodzeniach mrozowych 
czy spowodowanych przez zwierzęta

✔    maść przeznaczona do drzew  
oraz krzewów owocowych i ozdobnych

✔   tworzy fizyczną barierę  
dla mikroorganizmów

Masa netto: 1,2 kg
Nr kat. 293 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 002932

wapno do 
BIELENIA DRZEW  
i odkwaszania gleb
lime for whitewashing trees

Zawiera: 
 wapń (CaO) – 70%

✔   tlenek wapnia do bielenia pni drzew
✔   chroni drzewa przed uszkodzeniami,  

spowodowanymi nagłymi zmianami temperatur
✔   nadaje się również do odkwaszania gleb pod 

uprawy, które nie tolerują odczynu kwaśnego

142 odżywki i preparaty do pielęgnacji roślin



48

Masa netto: 10 g
Nr kat. 405 
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 004059

Masa netto: 250 g
Nr kat. 407 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 004073

HYDROGEL
hydrogel

✔  produkt w postaci mikrokryształków
✔   polecany do mieszania z podłożem, szczególnie  

w nasadzeniach roślin doniczkowych i balkonowych
✔   absorbuje i magazynuje wodę oraz zawarte  

w niej składniki pokarmowe
✔   gwarantuje dostępność wody dla roślin  

w okresach suszy
✔  hydrogel pobiera i oddaje wodę wielokrotnie 
✔   pozytywnie wpływa na ukorzenianie i kiełkowanie 

roślin oraz na ich wygląd

preparat do 
REGENERACJI ROŚLIN
pl ant regeneration agent

Objętość netto: 300 ml
Nr kat. 443 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004431

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 411 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 004110

✔   do roślin o ozdobnych liściach 
✔   nawilża i odżywia liście
✔   zmniejsza osadzanie się kurzu na liściach 
✔   polecany w okresie zimy, po przesadzeniu,  

do roślin osłabionych 
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nawóz UKORZENIAJĄCY 
do sadzonek zielonych 
i nasion „Korzeń Z max”
rooting fertilizer for seedlings

Objętość netto: 90 g
Nr kat. 118 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 001188

nawóz UKORZENIAJĄCY 
do sadzonek zdrewniałych 
„Korzeń D max"
rooting fertilizer for lignified 
seedlings

Objętość netto: 90 g
Nr kat. 119 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 001195

✔   wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
✔   łatwy w użyciu - do mieszania z glebą
✔   wpływa korzystnie na proces ukorzeniania  

sadzonek zielonych oraz kiełkowania nasion

✔   wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający 
✔   do stosowania w czasie rozmnażania wegetatywne-

go roślin o pędach zdrewniałych i półzdrewniałych 
✔     wpływa pozytywnie na tworzenie się 
 rozbudowanego i zdrowego 
 systemu korzeniowego 
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nawóz ukorzeniający 
DO SADZONEK 
ZIELONYCH
rooting fertilizer for seedlings

Objętość netto: 30 ml
Nr kat. 455
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004554

nawóz ukorzeniający 
DO SADZONEK 
ZDREWNIAŁYCH
rooting fertilizer for lignified 
seedlings

Objętość netto: 30 ml
Nr kat. 456
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 004561

✔  skoncentrowany płynny nawóz ukorzeniający
✔   doskonały do podlewania ukorzeniających się 

sadzonek zdrewniałych 
✔   dodatek witaminowy pozytywnie wpływa na roz-

wój korzeni włośnikowych 

✔  wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający 
✔   do stosowania podczas przesadzania  

i ukorzeniania sadzonek zielnych 
✔   dodatek witaminy B przyspiesza proces  

tworzenia zdrowej bryły korzeniowej
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PYLICOL do pomidorów 
pylicol – for tomatoes

Objętość netto: 10 ml
Nr kat. 721 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 007210

Objętość netto: 50 ml
Nr kat. 722 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 007227

✔  pozytywnie wpływa na zawiązywanie się owoców
✔  zapewnia wysoki plon dobrej jakości
✔  preparat do dokarmiana dolistnego pomidorów
✔   sprawdza się również w uprawie papryki,  

truskawek, porzeczek i malin

WABICOL – preparat 
wabiący pszczoły
wabicol – bee attractant

Objętość netto: 10 ml
Nr kat. 878 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 008781

✔   preparat do przywabiania pszczół i innych  
owadów zapylających 

✔   do stosowania w okresie kwitnienia roślin  
sadowniczych i warzyw

✔   lepsze zapylenie wpływa na zwiększenie plonu  
i poprawę jego jakości
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MYDŁO POTASOWE 
ogrodnicze 
potassium garden soap

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 975 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009757

MYDŁO POTASOWE 
ogrodnicze – czosnkowe 
potassium garden soap – garlic

Objętość netto: 500 ml
Nr kat. 977 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 009771

✔   do mycia narzędzi ogrodowych, pojemników, 
skrzynek, donic

✔   na bazie naturalnych składników
✔   do usuwania zabrudzeń z powierzchni roślin
✔   polecany do stosowania na działkach  

oraz w gospodarstwach, preferujących  naturalne 
metody uprawy i pielęgnacji roślin

✔   do mycia narzędzi ogrodowych, pojemników, 
skrzynek, donic

✔   zawiera dodatek ekstraktu czosnkowego, który 
ma działanie antyseptyczne

✔   do usuwania zabrudzeń z powierzchni roślin 
✔   do stosowania na działkach, w tunelach foliowych, 

inspektach oraz w domu
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nasiona 
TRAW
grass seed

nasiona traw
Grass seed
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nasiona 
TRAW



SUPER ŁATA
trawnik dosiewka 
empt y spot – grass seed

Masa netto: 300 g
Nr kat. 761 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 007616

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 760 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007609

STANDARD
trawnik uniwersalny 
standard – grass seed

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 750 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007500

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 751 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 007517

✔   mieszanka nasion do uzupełniania pustych miejsc 
w trawnikach, powstałych po krytycznych  
okresach (zima, lato) oraz ubytków, spowodowa-
nych przez zwierzęta lub pod wpływem chorób 
grzybowych

✔   dobrze się komponuje z istniejącym trawnikiem
✔   trawa rośnie szybko, tworząc zwartą murawę

✔   uniwersalna mieszanka trawnikowa 
✔  szybko się ukorzenia, tworząc zwartą murawę
✔   cechuje się dużą odpornością na suszę i zanie-

czyszczenia 
✔   polecana na średnio intensywnie użytkowane 

trawniki przydomowe
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EXCLUSIVE
trawnik ekskluzywny 
exclusive – grass seed

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 758 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007586

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 759 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 007593

✔   mieszanka na trawniki reprezentacyjne
✔   posiada walory dekoracyjne 
✔   znosi średnio intensywne użytkowanie
✔   gatunki traw w mieszance cechują się wysoką 

odpornością na choroby
✔   gwarantuje efekt dywanowy trawnika

151



SPORT
trawnik sportowy 
sport – grass seed

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 756 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007562

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 757 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 007579

✔   mieszanka, polecana na tereny intensywnie  
użytkowane: boiska sportowe, place zabaw

✔   odporna na udeptywanie i uszkodzenia  
mechaniczne 

✔  tworzy zwartą, ciemnozieloną darń

SHADOW
trawnik na tereny 
zacienione 
shadow – grass seed

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 752 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007524

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 753 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 007531

✔   mieszanka polecana do tworzenia trawników  
w miejscach częściowo zacienionych

✔   polecana na średnio intensywnie użytkowane 
trawniki przydomowe oraz reprezentacyjne

✔   tworzy zwartą darń
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HYDROSAVER
trawnik na tereny suche 
hydrosaver – grass seed

Masa netto: 1 kg
Nr kat. 754 
Opak. zbiorcze: 4 sztuki

5 902341 007548

Masa netto: 5 kg
Nr kat. 755 
Opak. zbiorcze: 1 sztuka

5 902341 007555

✔   mieszanka nasion na tereny suche, nasłonecznione 
✔   szczególnie polecana do obsiewania terenów 

piaszczystych lub słabo nawadnianych
✔   trawa odporna na udeptywanie, a także okresowe 

niedobory składników pokarmowych
✔   tworzy silnie ukorzenioną darń
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zaprawy  fungicydowe
Fungicidal dressing

192

środki grzybobójcze – fungicydy
Fungicides

176

środki owadobójcze – insektycydy
Insecticides

164

środki chwastobójcze – herbicydy 
Herbicides

156

inne
Others

192

seria  AGRECOL  PROFESSIONAL
Agrecol Professional Series
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środki 
OCHRONY ROŚLIN
plant protection products

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.



środki 
OCHRONY ROŚLIN
plant protection products
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Zapoznaj się z zagrożeniami 
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wymienionymi na etykiecie.



ŚRODKI

CHWASTOBÓJCZE
Herbicides



CHWASTOBÓJCZE

zielony kolor fali 
na opakowaniu oznacza grupę  

środków chwastobójczych

zdjęcia na opakowaniu ułatwiają  
rozpoznanie problemu i wybór  

odpowiedniego preparatu

herbicydy to środki, przeznaczone do 
zwalczania chwastów w uprawach, 
na trawnikach i w ogrodach. pobie-
rane są przez zielone części roślin  
i rozprowadzane po całej roślinie.  
skuteczne działanie herbicydów 
zależy od temperatury i fazy wzrostu 
rośliny, w jakiej wykonujemy oprysk.

H
ER
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CY
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ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
– trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.
Środek można stosować na wieloletnie trawniki w czasie całego okresu 
wegetacji traw, od wiosny do jesieni (od kwietnia do połowy września), 
w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
ZALECANA DAWKA: 
100 ml środka w 5 l wody na 100 m²

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

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

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

(związek z grupy fenoksykwasów ) – 42 g (4.35%) w 1 litrze środka;
–   dikamba w postaci soli kwasu 2,5 dichloro-6-metoksybenzoesowego  

(związek z grupy fenoksykwasów) - 20 g (2,2%) w 1 litrze środka.

DICOTEX®  202 SL
ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
i nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2310 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 101796

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2312 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101819

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2313 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101826

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2212 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 101239

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2213 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101246

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2214 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101253

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2215 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101260

STARANE TRAWNIKI TM

Zawartość substancji czynnych: 
– fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)  
 w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)
– chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)  
 w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)
– MCPA (związek z grupy fenoksykwasów)  
 w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
– trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.
Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września. 
Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę, od wiosny do 
wczesnej jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
ZALECANA DAWKA: 
30-40 ml środka na 100 m2

100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
oraz nieprofesjonalnych.
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ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
– trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.
Środek można stosować na wieloletnie trawniki w czasie całego okresu 
wegetacji traw, od wiosny do jesieni (od kwietnia do połowy września), 
w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
ZALECANA DAWKA: 
100 ml środka w 5 l wody na 100 m²

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

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

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

(związek z grupy fenoksykwasów ) – 42 g (4.35%) w 1 litrze środka;
–   dikamba w postaci soli kwasu 2,5 dichloro-6-metoksybenzoesowego  

(związek z grupy fenoksykwasów) - 20 g (2,2%) w 1 litrze środka.

MLECZ®  202 SL
ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
i nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2357
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 101932

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2358 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101949

STARANE TRAWNIKI TM

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2003 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101048

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2004 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101055

Zawartość substancji czynnej:
– fluazyfop-P-butylowy 
(związek z grupy arylofenoksykwasów) 
– 150 g/l (15,8%).

FUSILADE FORTE®  150 EC
ZWALCZA PERZ WŁAŚCIWY 
I ROCZNE CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

CHWASTY UPRAWA (zast. małoobszarowe) DAWKA 

perz właściwy 
oraz roczne 
chwasty 
jednoliścienne

rośliny ozdobne uprawiane w gruncie, 
pod osłonami i w szklarniach 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m2

rośliny zielarskie - wykorzystanie 
na zioła 6-12,5 w 1-4 l wody/100 m2

rośliny zielarskie - wykorzystanie na 
korzeń i do parzenia naparów 6-16 ml w 1-4 l wody/100 m2

sałata głowiasta, sałata liściowa 
z przeznaczeniem do konsumpcji, 
plantacje nasienne sałaty, szpinak,   
burak liściowy (botwinka), 
szczypiorek, seler naciowy, pietruszka 
naciowa, koper włoski 

6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m2

fasola szparagowa, fasola na 
nasiona, groch zielony i zwyczajny, 
bób

6-17 ml w 1-4 l wody/100 m2

grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, 
śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, 
truskawka, porzeczka czarna, porzecz-
ka czerwona, porzeczka biała,  agrest, 
borówka amerykańska, żurawina, 
orzech laskowy, orzech włoski 

6-17 ml w 1-4 l wody/100 m2

marchew, pietruszka korzeniowa, 
burak ćwikłowy, chrzan, rzepa, rzod-
kiewka, rzodkiew, brukiew, salsefia, 
pasternak

6-16 ml w 1-4 l wody/100 m2

cebula (uprawiana z siewu, z rozsady, 
z dymki), szalotka, czosnek 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m2

mlecz koniczyna
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Zawartość netto: 75 ml
Nr kat. 2260 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101710

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2261 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101727

ORKAN® 350 SL

Zawartość substancji czynnych: 
– MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87%)
– glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 260 g/l (22,75%)

UPRAWA ZWALCZANE CHWASTY DAWKA

jabłoń 
grusza*
wiśnia* 
czereśnia* 
śliwa* 
brzoskwinia* 
morela*

jednoroczne dwu- i 
jednoliścienne (chwastnica 
jednostronna, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, starzec 
zwyczajny, tasznik pospolity, 
wiechlina roczna)

50 ml w 3 l wody /100 m2

wieloletnie oraz jednoroczne 
dwu- i jednoliścienne 
(bodziszek drobny, mniszek 
pospolity, perz właściwy, powój 
polny, rdest ptasi, skrzyp polny, 
ślaz zaniedbany, wierzbownica 
gruczołowata)

70-80 ml w 3 l wody /100 m2

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

 OBSZAR ZWALCZANE CHWASTY DAWKA
teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki,
drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.)

chwasty jednoliścienne 
i dwuliścienne, (jednoroczne 
i wieloletnie) 

270 ml/10 m²

ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych
roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku 
od zasadzenia)
nieużytkowane rabaty, przeznaczone pod
uprawę roślin ozdobnych
trawniki (likwidacja lub odnowienie)
wokół nasadzeń roślin ozdobnych (stosowanie 
co najmniej po roku od zasadzenia)
wokół nasadzeń drzew ziarnkowych i pestkowych 
(stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)

skrzyp

Zawartość netto: 500 ml
Nr kat. 2308 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101772

Zawartość netto: 1 l
Nr kat. 2309 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101789

AVANS RTU®

TOTALNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY

Zawartość substancji czynnej: 
–   glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego)  

– 8,39 g/l (0,84%).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

UWAGA 
HERBICYDY TOTALNE 

NISZCZĄCE WSZYSTKIE 
ROŚLINY ZIELONE

75

160 środki chwastobójcze – herbicydy
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UWAGA 
HERBICYD TOTALNY

NISZCZĄCY WSZYSTKIE
ROŚLINY ZIELONE

Zawartość netto: 500 ml
Nr kat. 2170 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 101024

Zawartość netto: 1 l
Nr kat. 2206 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101208

AVANS® PREMIUM 360 SL
TOTALNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY 
ZAWIERAJÑCY GLIFOSAT

ZWALCZANE CHWASTY DAWKA

chwasty wrażliwe: fiołek polny,  
samosiewy zbóż, perz właściwy 30 ml w 1-1,5 l wody

chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny 30 ml w 1-1,5 l wody

Zawartość substancji czynnej: 
– glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 360 g/l (27,9%)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
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Zawartość netto: 25 ml
Nr kat. 2333 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 101901

Zawartość netto: 150 ml
Nr kat. 2334 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101918

Zawartość netto: 25 ml
Nr kat. 2314 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 101833

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2315 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101840

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2317 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101864

Zawartość netto: 1 l
Nr kat. 2318 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101871

RANDACOL®  680 EC

Zawartość substancji czynnej:
- kwas nonanowy – 680 g/l (71,7%).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZWALCZA UCIĄŻLIWY MECH

RANDACOL®  680 EC
ZWALCZA UCIĄŻLIWE CHWASTY

UWAGA 
HERBICYD NIESELEKTYWNY

NISZCZĄCY WSZYSTKIE 
CZĘŚCI ZIELONE ROŚLIN

OBSZAR/ UPRAWA ZASTOSOWANIE DAWKA

powierzchnie twarde 
i półprzepuszczalne: 
utwardzone drogi 
dojazdowe i ścieżki dla 
pieszych oraz chodniki, 
utwardzone place, 
stałe konstrukcje 
o twardych lub 
półprzepuszczalnych 
powierzchniach

zwalczanie mchu 160 ml w 5 l wody/100 m2

jabłoń, winorośl zwalczanie chwastów 160 ml w 2 l wody/100 m2

jabłoń, śliwa zwalczanie odrostów 
korzeniowych 120 ml w 2 l wody/100 m2

PIERWSZY 
NIESELEKTYWNY 
PREPARAT 
CHWASTOBÓJCZY 
POCHODZENIA
NATURALNEGO
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AURELIT® 70 WG

Zawartość substancji czynnej:  
– metrybuzyna (substancja z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%)

UPRAWA TERMIN STOSOWANIA DAWKA

ziemniak

przed wschodami ziemniaka, 
po obredleniu 
i ostatecznym ukształtowaniu redlin

7,5 g w 2-3 l wody/100 m2

w czasie wschodów lub po 
wschodach, gdy rośliny ziemniaka 
osiągnęły wysokość 8-10 cm, 
a chwasty są niższe niż 3 cm

5 g w 2-3 l wody/100 m2

pomidor* uprawiany 
w gruncie

przed sadzeniem pomidora 5 g w 2-3 l wody/100 m2

po sadzeniu pomidora w fazie 
4-6 liści właściwych 5 g w 2-3 l wody/100 m2

Zawartość netto: 100 g
Nr kat. 2286 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101765

ZWALCZA CHWASTY DWULIŚCIENNE 
I NIEKTÓRE JEDNOLIŚCIENNE

gwiazdnica

Zawartość netto: 15 g
Nr kat. 2216 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101277

Zawartość netto: 
10x15 g=150 g
Nr kat. 2208 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101222

MOGETON® 25 WP
ZWALCZA MCHY I WÑTROBOWCE

ROÂLINA CHWASTY DAWKA 

trawniki mech 150 g w 10 l wody / 100 m2

niektóre drzewa i krzewy 
ozdobne 
w uprawie kontenerowej

mech, wątrobowce i glony 150 g w 10 l wody / 100 m2

uprawa niektórych roślin 
ciętych pod osłonami mech, wątrobowce i glony 150 g w 10 l wody / 100 m2

przejścia i chodniki w 
szklarniach mech 100-150 g w 10 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnej: 
– chinochlamina (związek z grupy naftochinonów) –  250 g/kg (25%)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
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ŚRODKI

OWADOBÓJCZE
Insecticides



OWADOBÓJCZE

niebieski kolor fali 
na opakowaniu oznacza grupę  
środków owadobójczych

zdjęcia na opakowaniu ułatwiają  
rozpoznanie problemu i wybór  
odpowiedniego preparatu

IN
SE

KT
YC

YD
Y

insektycydy to środki owadobójcze, przeznaczone 

do zwalczania szkodników roślin. preparaty owa-

dobójcze, działające kontaktowo, wnikają do ciała 

owada, powodując jego paraliż i śmierć. preparaty 

owadobójcze o działaniu żołądkowym pokrywają 

powierzchnię liści i przenikają do tkanek roślin, skąd 

są pobierane przez owady, co skutkuje ich śmiercią.
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bielinek kapustnik

błyszczka jarzynówka

Zawartość netto: 2,5 ml
Nr kat. 2024 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 103073

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2025 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 103080

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2026 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103097

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2027 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 103103

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2077 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103066

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA 

ziemniak
stonka ziemniaczana 
(larwy i chrząszcze) 1,2 – 1,6 ml/3-4 l wody/100 m2

mszyce 1,6 – 2,0 ml/3-4 l wody/100 m2

jabłoń mszyca jabłoniowa 1,5 – 2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m2

cebula wciornastek tytoniowiec, śmietka 
cebulanka 1,2 ml/4-5 l wody/100 m2

kapusta głowiasta
gąsienice bielinka kapustnika 
i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, 
mszyca kapuściana, śmietka 
kapuściana, wciornastek tytoniowiec 

1,2 ml/5-6 l wody/100 m2

kukurydza cukrowa* omacnica prosowianka 2,0 ml/3-4 l wody/100 m2

aronia* mszyce, omacnica jarzębianka, 
zwójka różóweczka 1,5-2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

KARATE ZEON® 050 CS

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA 

róża i inne rośliny 
ozdobne kwitnące i 
zielone (w uprawie 
polowej, pod osłonami)

mszyce, skoczek różany, mise-
czniki, zmieniki, wciornastki, larwy 
błonkówek i gąsienice chrząszczy 
minujące i zjadające liście

20 ml w 1 l wody – 
1000 ml (1 l) cieczy 
użytkowej / 10 m2

jabłoń
owocnica jabłkowa (ogranicza 
występowanie)

20 ml w 1 l wody – 
667 ml (2/3 l) cieczy 
użytkowej / 10 m2

warzywa kapustne 
– kapusta, brokuł 
zwyczajny, kalafior, 
kapusta brukselska 
(w uprawie polowej)

mszyce, gąsienice motyli (bielinek 
kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
błyszczka jarzynówka)

20 ml w 1 l wody – 
667 ml (2/3 l) cieczy 
użytkowej / 10 m2

ogórek (pod osłonami) przędziorki, mączliki 
(ogranicza występowanie)

20 ml w 1 l wody – 
500 ml (1/2 l) cieczy 
użytkowej / 10 m2

papryka 
(pod osłonami)

przędziorki, mączliki (ogranicza 
występowanie)

20 ml w 1 l wody – 
667 ml (2/3 l) cieczy 
użytkowej / 10 m2 

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2279 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 103899

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2280 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103905

Zawartość substancji czynnych:  
–  lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,75 g/l (0,075%)

KARATE® GOLD
 Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
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mączliki

Zawartość netto: 300 ml
Nr kat. 2283 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103936

Zawartość netto: 500 ml
Nr kat. 2284 
Opak. zbiorcze: 8 sztuk

5 902341 103943

KARATE® SPRAY

Zawartość substancji czynnej:  
– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,015 g/l (0,0015%).

ROÂLINA SZKODNIK

róża i inne rośliny 
ozdobne kwitnące 
i zielone (w uprawie 
polowej, pod osłonami)

mszyce, skoczek różany, misec-
zniki, zmieniki, wciornastki, larwy 
błonkówek i gąsienice chrząszczy 
minujące i zjadające liście

warzywa kapustne 
– kapusta, brokuł 
zwyczajny, kalafior, 
kapusta brukselska 
(w uprawie polowej)

mszyce, gąsienice motyli (bielinek 
kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, 
błyszczka jarzynówka)

ogórek (pod osłonami) przędziorki, mączliki (ogranicza 
występowanie)

papryka 
(pod osłonami)

przędziorki, mączliki (ogranicza 
występowanie)

 Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

mszyce
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ROÂLINA SZKODNIKI DAWKA

pomidor* stonka ziemniaczana 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

papryka* mszyce, stonka ziemniaczana  2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

groch zwyczajny* zmieniki, oprzędziki, pachówka strąkóweczka, wciornastki, mszyca 
grochowa 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

cebula wciornastek tytoniowiec 2 ml w 2-6 l wody/100 m²

ogórek* wciornastek tytoniowiec, zmieniki 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

kapusta głowiasta biała 
(w gruncie)

gąsienice bielinka rzepnika i tantnisia krzyżowiaczka 2-3 ml w 2-6 l wody/100 m²

piętnówka kapustnica 3-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

mszyca kapuściana 3 ml w 2-6 l wody/100 m²

czosnek* wciornastki 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

por* wciornastki, wgryzka szczypiorka, chowacz szczypiorak 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

brokuł* mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowi-
aczek, piętnówka kapustnica, wciornastki 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

kalafior* mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowi-
aczek, piętnówka kapustnica, 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

kapusta brukselska* mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowi-
aczek, piętnówka kapustnica, wciornastki 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

kapusta włoska* mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowi-
aczek, piętnówka kapustnica, wciornastki 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

sałata* mszyce 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

groch zwyczajny* zmieniki, oprzędziki, pachówka strąkóweczka, wciornastki, mszyca 
grochowa 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

fasola* zmieniki 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

peluszka* mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędziki 2,5-3 ml w 2-6 l wody/100 m²

bobik* mszyca trzmielinowo-burakowa, oprzędziki, strąkowiec bobowy 2,5-3 ml w 2-6 l wody/100 m²

len włóknisty*, len oleisty* pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka, wciornastek kalarepowiec, 
wciornastek lnowiec 3 ml w 1,5-4 l wody/100 m²

larwy stonki ziemniaczanej

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2161 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102847

BULLDOCK® 025 EC

Zawartość substancji czynnej:  
– beta-cyflutryna – związek z grupy pyretroidów – 25 g w 1 litrze środka

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2287 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 103950

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2335 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 105022

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA 

ziemniak larwy i chrząszcze  
stonki ziemniaczanej 0,6-0,8 g w 2-4 l wody / 100 m2

jabłoń
mszyca jabłoniowa 1 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

bawełnica korówka 2 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– tiametoksam (związek z grupy neonikotynoidów) – 250 g/kg (25%)

ACTARA® 25 WG
ZWALCZA MSZYCE 
ORAZ INNE SZKODNIKI
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
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Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2023 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103059

Zawartość netto: 200 ml
Nr kat. 2182 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103028

ACTELLIC® 500 EC

ROÂLINA SZKODNIKI DAWKA 

dezynsekcja 
nasion siewnych oraz 
przeznaczonych do 
konsumpcji (pszenica, 
jęczmień, owies)

wołek zbożowy, spichrzel 
surynamski, trojszyk ulec

8 ml środka w 0,75-1 l wody  
/ 1 tonę nasion

dezynsekcja pustych 
pomieszczeń

wołek zbożowy, spichrzel 
surynamski, trojszyk ulec

100 ml środka uzupełnić do 1 litra 
wodą / 100 m2 powierzchni ścian, 
podłóg i sufitów

Zawartość substancji czynnej:  
– pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych)
– 500 g w 1 litrze środka (49,02%)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

mszyce na róży

BI 58® TOP 400 EC
ZWALCZA MSZYCE 
ORAZ INNE SZKODNIKI

Zawartość substancji czynnej::  
– dimetoat (związek z grupy fosfoorganicznych) – 400 g/l (37,84%)

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat.  2354 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 105039

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ROÂLINA SZKODNIKI DAWKA /ST¢˚ENIE

róża (pod osłonami) mszyca różano-szczeciowa
0,05%-0,075% (5-7,5 ml środka 
w 10 l wody), 
zalecana il. wody=10 l / 100 m2

kapusta głowiasta późna 
(w gruncie)

mszyca kapuściana 3,75-5 ml w 6 l wody / 100 m2

pszenica ozima, jęczmień jary mszyce, skrzypionki 5 ml w 3 l wody / 100 m2

spichrzel surynamskiwołek zbożowy
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przędziorki

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2176 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 9 0 2 3 4 1 1 0 3 4 9 3

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2177 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 9 0 2 3 4 1 1 0 3 5 4 7

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2179 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 9 0 2 3 4 1 1 0 3 6 3 9

Zawartość netto: 2,5 ml
Nr kat. 2189 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

Zawartość substancji czynnych:
– bifenazat - (związek z grupy karbazynianów) - 240 g/l (22,62%).
Substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propano - 1,2-diol.

FLORAMITE® 240 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
i nieprofesjonalnych.

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA /ST¢˚ENIE

ogórek (pod osłonami) przędziorek chmielowiec
0,04% ( 4 ml środka w 10 litrach wody) 
zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m2

róża, chryzantema 
(pod osłonami)

przędziorek chmielowiec
0,04% ( 4 ml środka w 10 litrach wody) 
zalecana ilość wody: 15-20 litrów/ 100 m2

pomidor*, oberżyna*, 
papryka* (pod osłonami) 

przędziorki
 0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody)  
zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m2   

truskawka* (w gruncie)  przędziorek chmielowiec     4-6 ml w 10 l wody / 100 m2

truskawka* (pod osłonami) przędziorek chmielowiec
0,04-0,06% (4-6 ml w 10 l wody)   
zalecana ilość wody: 10 litrów /100 m2
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szpeciele na śliwie

Zawartość substancji czynnej:  
– fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA 

pomidor*, papryka*, 
oberżyna*, ogórek*, 
cukinia*  
(uprawa pod osłonami)

przędziorek owocowiec, 
przędziorek chmielowiec 10 ml w 10 l wody / 100 m2

rośliny ozdobne* 
(w gruncie  
i pod osłonami) 

przędziorek owocowiec, 
przędziorek chmielowiec, 
przędziorek szklarniowiec 

10 ml w 10 l wody / 100 m2

jabłoń
przędziorek owocowiec, 
przędziorek chmielowiec 10-15 ml w 5-10 l wody / 100 m2

pordzewiacz jabłoniowy 12-15 ml w 5-10 l wody / 100 m2

grusza

przędziorek owocowiec, 
przędziorek chmielowiec 10 ml w 5-10 l wody / 100 m2

podskórnik gruszowy,  
wzdymacz gruszowy 10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m2

śliwa
przędziorek owocowiec 10 ml w 5-10 l wody / 100 m2

pordzewiacz śliwowy 12,5-15 ml w 5-10 l wody / 100 m2

porzeczka czarna*, 
czerwona*, biała*

wielkopąkowiec porzeczkowy, 
przedziorek chmielowiec 15 ml w 5-10 l wody / 100 m2

truskawka*
roztocz truskawkowiec 10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m2

przędziorek chmielowiec 20 ml w 5-10 l wody / 100 m2

agrest*, malina* przędziorek chmielowiec 15 ml w 5-10 l wody / 100 m2

winorośl* przędziorek owocowiec, 
przędziorek chmielowiec 10-18 ml w 5-10 l wody / 100 m2

ORTUS® 05 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2173 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 103462

Zawartość netto: 30 ml
Nr kat. 2174 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 103479

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2175 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103486

250

wełnowiec mączlik

ROÂLINA SZKODNIK

gerbera (pod osłonami 
- w szklarniach lub trwałych 
tunelach foliowych)

mączlik szklarniowy

chryzantema ogrodowa 
(w szklarniach lub trwałych 
tunelach foliowych)

mszyca wielożerna, wciornastek 
amerykański

kawowiec (w szklarniach lub 
trwałych tunelach foliowych) wełnowiec cytrusowiec

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat.  2276
Opak. zbiorcze: 12
 sztuk

5 902341 103882

Zawartość substancji czynnej:  
– imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 0,025% (0,25 g/l)

INSECOL® AE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
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Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2105 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103233

Zawartość netto: 12 g
Nr kat. 2104 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103226

Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2102 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103202

MOSPILAN® 20 SP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:  
– acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 20%

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA 

 jabłoń
mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, 
owocnica jabłkowa, pryszarek jabłoniak, ogrodnica  
niszczylistka, bawełnica korówka

1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 

wiśnia* i czereśnia*

nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka,  
zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki  
oraz inne młode gąsienice zjadające liście, śluzownica ciemna, 
licinek tarninaczek, kwieciak pestkowiec

1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 

grusza*

owocówka jabłkóweczka, mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka 
siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode 
gąsienice zjadające liście, miodówka gruszowa plamista, mio-
dówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta,  
śluzownica ciemna, kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec

1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 

śliwa*

mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka,  
zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i 
inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik 
śliwowy

1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m2 

truskawka* opuchlaki, kwieciak malinowiec, zmieniki 2-3 g w 2-9 l wody / 100 m2 

ziemniak larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 0,8 g w 2-4 l wody / 100 m2 

morela* 
brzoskwinia*

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka  
i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 

winorośl*
zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i 
inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście,  
mszyce, ogrodnica niszczylistka

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

borówka  
wysoka*

zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i 
inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście,  
mszyce, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek borówkowiec

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

leszczyna*
mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki 
oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy, 
słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka

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

orzech włoski*   mszyce 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m2 

malina*

mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki 
oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik maliniaczek, 
kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek 
łodygowy, przeziernik malinowiec

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

porzeczka czarna* 
porzeczka czerwona* 
porzeczka biała*

mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki 
oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik porzecz-
kowiaczek, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, owocnica 
porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec

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

agrest*
mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne 
zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, przeziernik 
porzeczkowiec

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

papryka* wciornastki, mszyce, zmieniki 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

dynia*, melon*, 
kawon* wciornastki, zmieniki 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

czosnek* śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

sałata* mszyce 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

szpinak* mszyce, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebo-
wa, śmietka kapuściana 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

bób* strąkowiec bobowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

burak ćwikłowy* pchełka burakowa, drobnica burakowa 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

por* chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiórki, 
wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa 2 g w 2-5 l wody / 100 m2

ogórek* wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, zmieniki 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

groch* strąkowiec grochowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, 
wciornastki 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

fasola* strąkowiec fasolowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa, 
wciornastki, zmieniki 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 
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mszyce na śliwie

kwieciak malinowiec  
na truskawce

śmietka cebulanka na cebuli

mszyce na róży

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA 

cebula*
chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiórki, 
wciornastki, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka 
glebowa

2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

kapusta głowiasta* pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz 
rzepakowiec, wciornastki 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

kapusta brukselska*
kapusta pekińska* 

wciornastki, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, 
gnatarz rzepakowiec, śmietka kapuściana, mszyce 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

pomidor* mszyce 2 g w 2-5 l wody / 100 m2 

ogórek*, pomidor*,  
papryka*, oberżyna*, 
sałata* (pod 
osłonami)

mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek 
zachodni, miniarki, mszyce, zmieniki, pchełki

4 g w 10 l wody (zalecana 
ilość wody: 3-20 l / 100 m2)

rośliny ozdobne*  
uprawiane w gruncie  
i pod osłonami 

mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek 
zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki

4 g w 10 l wody (zalecana 
ilość wody: 3-20 l / 100 m2)

owocówka jabłkóweczka

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2103 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103219
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250
gramów

500
gramów

Zawartość netto: 250 g
Nr kat. 2258 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 103851

Zawartość netto: 500 g
Nr kat. 2259 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 103844

Zawartość substancji czynnej:
– metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3%)

Uprawa (w gruncie) Dawka

truskawka, kapusta, sałata 70 g / 100 m2

RoÊliny ozdobne (w gruncie) Dawka

aksamitka, pierwiosnek (prymulka) 70 g / 100 m2

ŚLIMAX® GB
ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 100 g
Nr kat. 2289 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103967

Zawartość netto: 1 kg
Nr kat. 2290 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 103974

UPRAWA DAWKA 

sałata, rokietta siewna (rukola) 70 g / 100 m2

LIMA ORO® 3 GB
ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY 
W FORMIE PRZYNĘTY

Zawartość substancji czynnej:
– metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3%)

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
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Zawartość netto: 6 ml
Nr kat. 2274 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 103868

Zawartość netto: 12 ml
Nr kat. 2275 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 103875

SpinTor™ 240 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:  
– spinosad: spinozyn A, spinozyn D (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów)  
– 240 g/l (22,72%)

ROŚLINA SZKODNIK DAWKA / ST¢˚ENIE

borówka wysoka*, truskawka*, 
agrest*, malina*, jeżyna*, porzeczka 
czarna*, porzeczka czerwona*, 
porzeczka biała*, żurawina*

muszka plamoskrzydła (Drosophila 
suzukii), wciornastek różówek, zwójka 
bukóweczka, zwójka siatkóweczka, 
zwójka różóweczka

3,2-4 ml w 2-12 l wody/100 m²

kapusta głowiasta biała (uprawiana 
w gruncie)

bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, 
piętnówka kapustnica 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

wciornastek tytoniowiec 3-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

kalafior, brokuł (uprawiane 
w gruncie) bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

cebula, por (uprawiane w gruncie) wciornastek tytoniowiec 3-4 ml w 2-6 l wody/100 m²

pomidor (uprawiany pod osłonami) wciornastek zachodni 0,04% (2 ml w 5 l wody)

ogórek (uprawiany pod osłonami) wciornastek zachodni 0,04% (2 ml w 5 l wody)

ziemniak larwy stonki ziemniaczanej 1-1,5 ml w 1,5-4 l wody/100 m²

mszyce na róży

Zawartość netto: 300 ml
Nr kat. 909 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 009092

AFIZOL® AE

Gotowy do użycia środek mszycobójczy w formie 
dyspensera aerozolowego o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc  
w amatorskich uprawach róż w ogrodach działkowych  
i przydomowych. 

Zawartość substancji czynnej:
– pyretryny: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, 
jasmolina II (związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg) 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO UPRAW EKOLOGICZNYCH
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GRZYBOBÓJCZE
ŚRODKI

Fungicides



fungicydy to środki grzybobójcze, 

stosowane do zaprawiania nasion  

i cebul, opryskiwania roślin, odka-

żania gleby oraz zabezpieczania ran 

drzew. preparaty grzybobójcze zabez-

pieczają roślinę i hamują rozwój 

grzybów w porażonych tkankach.

żółty lub brązowy kolor fali 
na opakowaniu oznacza grupę  

środków grzybobójczych

zdjęcia na opakowaniu ułatwiają  
rozpoznanie problemu i wybór  

odpowiedniego preparatu
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Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2005 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 102007

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2006 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102014

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2007 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 102021

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2145 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102427

ROÂLINA CHOROBA DAWKA / ST¢˚ENIE

szkółki leśne* osutka sosny, szara pleśń, rdze 8-10 ml w 5-10 l wody / 100 m2

szkółki leśne* mączniak prawdziwy dębu, 
szara pleśń, rdze 8-10 ml w 3-5 l wody / 100 m2

ziemniak alternarioza 5 ml w 3-4 l wody / 100 m2

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń  
(zgnilizna szyjki), alternarioza 8 ml  w 7 l wody / 100 m2

kapusta głowiasta 
(do długotrwałego 
przechowywania)

czerń krzyżowych (alternarioza),  
szara pleśń 8 ml  w 7 l wody / 100 m2

kapusta pekińska 
(do długotrwałego 
przechowywania)

czerń krzyżowych (alternarioza),  
szara pleśń 8 ml  w 7 l wody / 100 m2

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 8 ml  w 7 l wody / 100 m2

kalafior czerń krzyżowych (alternarioza) 8 ml  w 7 l wody / 100 m2

fasola szparagowa antraknoza fasoli, szara pleśń,  
zgnilizna twardzikowa   8 ml  w 7 l wody / 100 m2

groch na zielone 
nasiona askochytoza grochu, mączniak rzekomy 8 ml w 7 l wody / 100 m2

sałata w uprawie 
polowej

mączniak prawdziwy, mączniak rzeko-
my, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 8 ml  w 6 l wody / 100 m2

pomidor w uprawie 
polowej zaraza ziemniaka, alternarioza 8-10 ml  w 8 l wody / 100 m2

papryka w uprawie 
tunelowej

szara pleśń,  
zgnilizna twardzikowa

0,1% (10 ml w 10 l wody)
Ciecz użytkowa: 8 l / 100 m2

por rdza pora, alternarioza pora 8 ml w 7 l wody / 100 m2

seler septorioza selera 8 ml w 7 l wody / 100 m2

sałata w uprawie  
pod osłonami

szara pleśń, mączniak prawdziwy, 
mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa

0,1% (10 ml w 10 l wody)
Ciecz użytkowa: 6 l / 100 m2

Zawartość substancji czynnej: 
– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

AMISTAR® 250 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2046 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102656

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2048 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102670

Zawartość substancji czynnej:  
– iprodion  (związek z grupy dikarbosymidów) – 500 g/l (42,91%)

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

rośliny ozdobne* 
uprawiane w gruncie 
i pod osłonami

szara pleśń,  
zgnilizna twardzikowa 20 ml w 10 l wody

alternarioza 10 ml w 10 l wody

drzewa i krzewy 
ozdobne*

brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych 20 ml w 10 l wody

kapusta głowiasta 
(przeznaczona do długotrwałego 
przechowywania)

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

malina szara pleśń, zamieranie pędów 15-20 ml / 100 m2 w 6 l wody

borówka wysoka* szara pleśń 15 ml w 10 l wody

winorośl* szara pleśń 15 ml w 10 l wody

tulipan (zaprawianie)* szara pleśń 20 ml w 10 l wody

mieczyk (zaprawianie)* szara pleśń,  
sucha zgnilizna mieczyków 100 ml w 10 l wody

ROVRAL AQUAFLO® 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
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RIDOMIL GOLD® 
MZ PEPITE 67,8 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:  
– metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg)
– mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg)

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

winorośl* mączniak rzekomy 7,5 g w 7 l wody / 100 m2

rośliny ozdobne* 
uprawiane w gruncie 
i pod osłonami

fytoftoroza, (liści i łodyg)
mączniak rzekomy 25 g w 10 l wody / 100 m2

ziemniak
alternarioza 25 g w 2-4 l wody / 100 m2

zaraza ziemniaka 20 g w 2-4 l wody / 100 m2

pomidor uprawiany 
w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza 22,5 g w 6-8 l wody / 100 m2

cebula uprawiana 
w gruncie mączniak rzekomy 25 g w 7 l wody / 100 m2

ogórek* uprawiany 
pod osłonami mączniak rzekomy 25 g w 6-8 l wody / 100 m2

tytoń* mączniak rzekomy 25 g w 4-5 l wody / 100 m2

sałata* uprawiana 
w gruncie mączniak rzekomy 19 g w 3-8 l wody / 100 m2

kalafior* uprawiany 
w gruncie

bielik krzyżowych/  
rdza biała krzyżowych 20 g w 7 l wody / 100 m2

brokuł* uprawiany 
w gruncie

bielik krzyżowych/ 
rdza biała krzyżowych 20 g w 7 l wody / 100 m2

fytoftoroza na iglakach

fytoftoroza na rododendronach

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2012 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102090

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2013 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102106

Zawartość netto: 100 g
Nr kat. 2014 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102113
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Zawartość netto: 2,5 ml
Nr kat. 2266
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 104018

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2267 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 104025

Zawartość netto: 25 ml
Nr kat. 2268 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 104032

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2269 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104049

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

jabłoń, grusza mączniak prawdziwy 1,25 ml w 5 l wody/100 m² 
i na każdy 1 m wysokości korony

winorośl (do 
konsumpcji i w prze-
myśle winiarskim)

mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna 0,8-3,2 ml w 4-16 l wody/100 m²

pigwa* mączniak prawdziwy 5 ml w 2-10 l wody/100 m²

porzeczka czarna*, 
czerwona*, biała* amerykański mączniak agrestu 5 ml w 2-10 l wody/100 m²

agrest* amerykański mączniak agrestu 5 ml w 2-10 l wody/100 m²

truskawka* (uprawa 
polowa i pod 
osłonami)

mączniak prawdziwy 5 ml w 2-20 l wody/100 m²

ogórek* (uprawa 
polowa i pod 
osłonami)

mączniak prawdziwy   5 ml w 2-12 l wody/100 m²

Zawartość substancji czynnej: 
– penkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,15%)

TOPAS® 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2340 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104346

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2277 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104087

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2338 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104322

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2337 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 104315
ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

truskawka * (uprawa w 
gruncie i pod osłonami)

antraknoza truskawki, 
biała plamistość liści 10 ml w 3-12 l na 100 m2

cebula, por, szczypiorek
(na zbiór pęczkowy)

alternarioza roślin cebulowych, 
rdza pora 10 ml w 2-6 l wody na 100 m2

marchew
mączniak prawdziwy roślin baldaszkowatych, 
czarna zgnilizna marchwi, alternarioza naci 
marchwi

10 ml w 2-6 l wody na 100 m2

kalafior czerń krzyżowych, plamistość 
pierścieniowa liści, bielik krzyżowych 10 ml w 2-6 l wody na 100 m2

kapusta głowiasta, kapusta 
brukselska, kapusta włoska

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy 
roślin kapustnych, plamistość 
pierścieniowa liści, bielik krzyżowych

10 ml w 2-6 l wody na 100 m2

brokuł *
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, 
mączniak prawdziwy, plamistość 
pierścieniowa liści, bielik krzyżowych

10 ml w 2-6 l wody na 100 m2

fasola szparagowa * askochytoza, mączniak prawdziwy 10 ml w 3-12 l wody na 100 m2

pomidor* (uprawa 
w gruncie, pod osłonami 
i w szklarniach)

mączniak prawdziwy, alternarioza, brunat-
na plamistość liści, zaraza ziemniaka 10 ml w 5-15 l wody na 100 m²

papryka* (w gruncie, pod 
osłonami i w szklarniach)

mączniak prawdziwy, alternarioza, brunat-
na plamistość liści 10 ml w 5-15 l wody na 100 m²

szkółki roślin ozdobnych* 
(użytkownik profesjonalny)

mączniak prawdziwy, plamistość liści, 
rdza, patogeny glebowe 10 ml w 3-12 l wody na 100 m²

Zawartość substancji czynnych: 
– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2%)
– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%)

SCORPION® 325 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
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CABRIO DUO® 112 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:  
– dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 72 g/l (6,9%)
– piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 40 g/l (3,8%)

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

pomidor zaraza ziemniaka, alternarioza,
antraknoza owoców 20-25 ml w 2-10 l wody / 100 m2

sałata mączniak rzekomy 20-25 ml w 5-10 l wody / 100 m2

ogórek mączniak rzekomy 20-25 ml w 5-10 l wody / 100 m2

cebula mączniak rzekomy 20-25 ml w 2-10 l wody / 100 m2

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 20-25 ml w 2-4 l wody / 100 m2

PROPLANT® 722 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
–  propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu 

karbaminowego) – 722 g/l (66,91%).

ROÂLINA CHOROBA DAWKA /STĘŻENIE 

cyprysik Lawsona pod 
osłonami (podlewanie) fytoftoroza 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 

użytkowa: 3-6 l/m²

gerbera pod osłonami 
(podlewanie)

fytoftoroza (ogranicza 
występowanie)

0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 
użytkowa: 3-6 l/m²

poinsecja, difenbachia, 
pelargonia pod osłonami 
(podlewanie)

zgorzel zgnilakowa 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 
użytkowa: 3-6 l/m²

gerbera, róża pod os-
łonami (opryskiwanie) mączniak rzekomy 0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 

5-10 l/100 m2

sałata pod osłonami  
(podlewanie) fytoftoroza 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 

3-6 l/ m2

ogórek, pomidor pod 
osłonami (podlewanie) zgorzel zgnilakowa, fytoftoroza 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 

3-6 l/m²

kapusta głowiasta, 
kalafior pod osłonami  
(podlewanie)

mączniak rzekomy 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 
6 l/m²

sałata pod osłonami  
(opryskiwanie) mączniak rzekomy 0,15% (15 ml w 10 l wody), 

ciecz 100 l/m²

ogórek pod osłonami  
(opryskiwanie) mączniak rzekomy 0,3% (30 ml w 10 l wody), 

ciecz 100 l/m²

sałata w uprawie 
polowej (opryskiwanie) mączniak rzekomy 15 ml w 5-15 l wody/100 m²

ogórek w uprawie 
polowej (opryskiwanie) mączniak rzekomy 15 ml w 5-10 l wody/100 m²

zaraza ziemniaka na pomidorachmączniak rzekomy na ogórku

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2271 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 104056

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2272 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104063

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2273 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104070

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2341 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104353

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2342 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104360

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2331 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104285
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ZWALCZA 
CHOROBY GRZYBOWE 
ROŚLIN 
OZDOBNYCH

ZWALCZA 
CHOROBY GRZYBOWE 
ROŚLIN 
WARZYWNYCH, 
SADOWNICZYCH 
I OZDOBNYCH

SWITCH® 62,5 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:  
– cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g/kg (37,5%), – fludioksonil 
(związek z grupy fenylopiroli) – 250 g/kg (25%)

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

jabłoń gorzka zgnilizna, szara pleśń 7,5 g / 100 m2 w 6 l wody

truskawka szara pleśń 8 g / 100 m2 w 6-8 l wody

malina*, jeżyna* szara pleśń, zamieranie pędów maliny, 
antraknoza 8-10 g / 100 m2 w 7-10 l wody

fasola szparagowa szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
antraknoza fasoli 8-10 g / 100 m2 w 7 l wody

groch zwyczajny 
(na świeże nasiona)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
askochytoza 8-10 g / 100 m2 w 7 l wody

pomidor (w uprawie szklar-
niowej) szara pleśń 10 g / 100 m2 w 7 l wody

czereśnia* brunatna zgnilizna drzew pestkowych 6-10 g / 100 m2 w 6-15 l wody

wiśnia* brunatna zgnilizna drzew pestkowych 6-10 g / 100 m2 w 6-15 l wody

grusza*, pigwa* szara pleśń, gorzka zgnilizna,  
mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna 7,5-10 g / 100m2 w 3-15 l wody

śliwa* brunatna zgnilizna drzew pestkowych 6-10 g / 100 m2 w 6-15 l wody

morela*, brzoskwinia*, 
nektaryna* brunatna zgnilizna drzew pestkowych 6-9 g / 100 m2 w 3-15 l wody

truskawka* antraknoza 8 g / 100 m2 w 6-8 l wody

porzeczka czarna*,  
czerwona*, biała*

szara pleśń, zamieranie pędów, 
antraknoza 8-10 g / 100 m2 w 5-20 l wody

borówka amerykańska*, 
żurawina*

szara pleśń, antraknoza, zamieranie 
pędów 8-10 g / 100 m2 w 5-20 l wody

winorośl*

szara pleśń, zapobieganie infekcjom
wtórnych patogenów (skażeniem 
przetrwalnikami Aspergillus spp.), 
nekroza kory winorośli (Phomopsis 
viticola)

12 g / 100 m2 w 4-10 l wody

groch zwyczajny* 
(na świeże nasiona)

zgorzelowa plamistość grochu, 
mączniak prawdziwy 8-10 g / 100 m2 w 7 l wody

pomidor* (uprawa w grun cie 
i pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 10 g / 100 m2 w 10-12 l wody

marchew* szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
alternarioza 8 g / 100 m2 w 3-10 l wody

pietruszka korzeniowa*
pasternak*
burak ćwikłowy*

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
alternarioza 8 g / 100 m2 w 3-10 l wody

chrzan* szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
alternarioza 8 g / 100 m2 w 3-10 l wody

brukiew*, rzepa* szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
alternarioza 8 g / 100 m2 w 3-10 l wody

cebula*, szalotka*, czosnek* 
(uprawa w gruncie)

zgnilizna szyjki cebuli, 
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 10 g / 100 m2 w 3-10 l wody

ogórek*, cukinia*  
(uprawa w gruncie, 
pod osłonami, w szklarni)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 10 g / 100 m2 w 2-15 l wody

papryka*, bakłażan*
(uprawa pod osłonami, w szklarni) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 10 g / 100 m2 w 8-15 l wody

sałata* liściowa i głowiasta, 
cykoria sałatowa*, endy-
wia*, botwinka*, szpinak*
(uprawa w gruncie, pod osłonami, 
w szklarni)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 6 g / 100 m2 w 3-10 l wody

rośliny zielarskie* (uprawa 
w gruncie, pod osłonami, 
w szklarni)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 6 g / 100 m2 w 3-10 l wody

rośliny ozdobne* 
(uprawa w gruncie, pod 
osłonami, w szklarni)

szara pleśń, zapobieganie infekcjom 
wtórnych patogenów, zamieranie 
pędów i kwiatów powodowane 
przez brunatną zgniliznę drzew 
pestkowych

10 g / 100 m2 w 5-12 l wody

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2192 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102151

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2193 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102199

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2019 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102182
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Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2190 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102038

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2191 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102083

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2194 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102342

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2195 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102397
brunatna zgnilizna

szara pleśń na winorośli

ZWALCZA 
CHOROBY GRZYBOWE 

WINOROŚLI

SWITCH® 62,5 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZWALCZA 
BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ
DRZEW PESTKOWYCH

SZARĄ PLEŚŃ
szara pleśń na malinach
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zaraza ziemniaka na pomidorachparch jabłoni

Zawartość substancji czynnej:  
– metiram  (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 70%

ROÂLINA CHOROBA DAWKA

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 15-18 g w 2-4 l wody / 100 m2

jabłoń parch jabłoni 20-26 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

pomidor (w gruncie) zaraza ziemniaka, alternarioza 12-18 g w 6-7 l wody / 100 m2

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

POLYRAM® 70 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

zaraza ziemniaka na łodygach pomidora

zaraza ziemniaka na pomidorach

ROŚLINA CHOROBA DAWKA / STĘŻENIE

pomidor  
(w gruncie) 

zaraza ziemniaka, alternarioza, 
antraknoza owoców 20 g w 7-8 l wody / 100 m2

pomidor  
(pod osłonami) zaraza ziemniaka roztwór 0,3%

36 g w 12 l wody / 100 m2

ogórek  
(w gruncie) mączniak rzekomy dyniowatych 20 g w 7 l wody / 100 m2

cebula mączniak rzekomy cebuli, 
alternarioza 20 g w 7 l wody / 100 m2

ziemniak alternarioza, zaraza ziemniaka 20 g w 2-4 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnych:  
– dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 90 g/kg (9%)
– mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 600 g/kg (60%)

ACROBAT® MZ 69 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2038 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102526

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2045 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102632

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2044 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102625
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parch gruszy

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2132 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 102403

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2133 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102410

zaraza ziemniaka na pomidorach

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

pomidor 
(w gruncie)

zaraza ziemniaka, 
alternarioza 6 ml w 7 l wody / 100 m2

ziemniak zaraza ziemniaka (nać i bulwy) 6 ml w 4 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%)

REVUS® 250 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2146 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102434

Zawartość substancji czynnej:  
– difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (23,58%)

ROÂLINA CHOROBA DAWKA

jabłoń parch jabłoni 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m2

wiśnia brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m2

grusza* parch gruszy 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m2

czereśnia* brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m2

SCORE® 250 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

parch jabloni

brunatna zgnilizna
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brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych

biała plamistość liści truskawki

brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych

Zawartość substancji czynnych: 
– piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 67 g/kg (6,7%)
– boskalid (związek z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7 %)

ROŚLINA CHOROBA DAWKA 

rośliny ozdobne*  
uprawiane w gruncie  
i pod osłonami

alternarioza 1 g w 1 l wody

mączniaki prawdziwe 1,8 g w 1 l wody

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 1,5 g w 1 l wody

borówka wysoka* szara pleśń 15 g / 100 m2 w 5-10 l wody

kapusta głowiasta czerń krzyżowych, szara pleśń 7,5-10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 7,5-10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

pomidor uprawiany w polu zaraza ziemniaka, alternarioza 10-15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

pomidor uprawiany pod 
osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 

10 l / 100 m2)

truskawka szara pleśń, biała plamistość liści trus-
kawki, mączniak prawdziwy truskawki 18 g / 100 m2 w 5-7 l wody

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

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

czarna porzeczka antraknoza (opadzina) liści porzeczki, 
rdza wejmutkowo-porzeczkowa 18 g / 100 m2 w 6-8 l wody

pasternak*, pietruszka 
korzeniowa* alternarioza naci, mączniak prawdziwy 7,5 g / 100 m2 w 6-8 l wody

burak ćwikłowy* mączniak prawdziwy 10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

seler korzeniowy* zgnilizna twardzikowa 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

rzodkiewka* uprawiana w 
polu i pod osłonami szara pleśń, rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

szczypiorek* szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

brokuł* czerń krzyżowych 10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

kalafior* czerń krzyżowych 10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

kalarepa* czerń krzyżowych 10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

kapusta brukselska* czerń krzyżowych 10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

por* rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza 
pora 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

szparagi* szara pleśń 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

sałata*, endywia* 
(uprawiane w polu)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

szpinak* plamistości liści 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

koper* szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

pietruszka naciowa*,
seler naciowy* 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

orzech laskowy, 
orzech włoski

alternarioza, szara nekroza orzechów, 
antraknoza, antraknoza orzecha 
włoskiego, zamieranie pędów 
leszczyny, monilioza leszczyny

10 g / 100 m2 w 6-15 l wody

sałata*, endywia* 
(uprawiane pod osłonami) 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody 

papryka*, bakłażan*  
(uprawiane pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
mączniak prawdziwy 15 g / 100 m2 w 10 l wody

cebula mączniak rzekomy, alternarioza, 
ogranicza występowanie Stemphylium 10 g / 100 m2 w 6-8 l wody

mięta pieprzowa*, 
bazylia pospolita*, szałwia 
lekarska*, tymianek właści-
wy*, kolendra siewna*, 
lubczyk ogrodowy* 
uprawiane w polu i pod 
osłonami

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza 15 g / 100 m2 w 6-8 l wody

czereśnia*, morela*
brzoskwinia*, śliwa* brunatna zgnilizna drzew pestkowych 7,5 g / 100 m2 w 5-8,5 l wody

SIGNUM® 33 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
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ZWALCZA

CHOROBY GRZYBOWE
ROŚLIN OZDOBNYCH

ZWALCZA

CHOROBY GRZYBOWE
ROŚLIN SADOWNICZYCH 
I WARZYWNYCH

szara pleśń na truskawkach antraknoza orzecha

SIGNUM® 33 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2050 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102700

Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2049 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102694

Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2147 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102441
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EKO

kędzierzawość liści brzoskwini

zaraza ogniowa parch jabłoni

ROÂLINA CHOROBA DAWKA / ST¢˚ENIE

brzoskwinia kędzierzawość  
liści brzoskwini  1% (70 ml w 7 l wody / 100 m2)

jabłoń, grusza parch jabłoni, 
parch gruszy 15 ml  w 5-7,5 l wody / 100 m2

grusza zaraza ogniowa

w okresie kwitnienia 
– 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m2

w okresie wzrostu owoców 
– 7,5 ml w 5-7,5 l wody / 100 m2

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny  
drzew pestkowych

w fazie nabrzmiewania pąków 
kwiatowych 
– 30 ml w 5-7,5 l wody / 100 m2

w fazie kwitnienia 
– 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m2

pomidor 
(uprawiany w gruncie) bakteryjna cętkowatość,

zaraza ziemniaka

20-25 ml w 7 l wody / 100 m2 

pomidor (uprawiany pod 
osłonami)

0,3% (30 ml środka w 10 l wody)
– ilość cieczy uż. 12 l wody / 100 m2

ogórek (uprawiany 
w gruncie)

bakteryjna kanciasta 
plamistość 20-25 ml  w 7 l wody / 100 m2

fasola szparagowa bakterioza obwódkowa, 
antraknoza, szara pleśń 20-25 ml  w 7 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l (23,77%)

Zawartość netto: 20 ml
Nr kat. 2119 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 102274

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 2131 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102380

Zawartość netto: 100 ml
Nr kat. 2120 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102281

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2061 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102823

Zawartość netto: 100 g
Nr kat. 2076 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102830

Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2060 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102816

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2059 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102809

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC
ŚRODEK PRZEZNACZONY DO UPRAW EKOLOGICZNYCH
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:  
– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 500 g/kg (50%)

MIEDZIAN® 50 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ROÂLINA CHOROBA DAWKA / ST¢˚ENIE
jabłoń, grusza parch jabłoni, parch gruszy 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

jabłoń zaraza ogniowa
faza kwitnienia:
15 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

faza wzrostu owoców:  
15 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

grusza zaraza ogniowa
faza kwitnienia:
15 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

faza wzrostu owoców:  
7,5 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny drzew pestkowych 
faza nabrzmiewania pąków kwiatowych: 
30 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

faza wzrostu owoców: 
15 g w 5-7,5 l wody / 100 m2

brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 1% (10 g środka w 1 l wody) 
w 7 l wody / 100 m2

pomidor 
(uprawa w gruncie)

bakteryjna cętkowatość, zaraza 
ziemniaka 25-30 g w 7 l wody / 100 m2

pomidor 
(uprawa pod osłonami)

bakteryjna cętkowatość, zaraza 
ziemniaka

0,3% (30 g środka w 10 l wody) 
– ilość cieczy uż. 15-20 l  / 100 m2

fasola bakterioza obwódkowa, antraknoza, 
szara pleśń 30 g w 6-8 l wody / 100 m2

ogórek (uprawa w gruncie) bakteryjna kanciasta plamistość, 
mączniak rzekomy dyniowatych 25-30 g w 7 l wody / 100 m2
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drobna plamistość liści 
drzew pestkowych

Zawartość netto: 5 ml
Nr kat. 2134 
Opak. zbiorcze: 14 sztuk

5 902341 102366

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 2107 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102243

Zawartość netto: 30 ml
Nr kat. 2109 
Opak. zbiorcze: 10 sztuk

5 902341 102267

Zawartość netto: 110 ml
Nr kat. 2162 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102939

ROÂLINA CHOROBA DAWKA / ST¢˚ENIE

rośliny ozdobne*  
w gruncie  
i pod osłonami

obrączkowa plamistość 
pędów, plamistość liści 
kwiatów, rak pędów

pod osłonami:  
0,15% (15 ml w 10 l wody / 100 m2)  
w gruncie: 
15 ml w 4-7,5 l wody / 100 m2

brzoskwinia*

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

15 ml w 5-9 l wody / 100 m2

winorośl* szara pleśń, mączniak 
prawdziwy winorośli 15 ml w 5-9 l wody / 100 m2

jabłoń rak drzew, zgorzel kory, gorzka 
zgnilizna 15 ml  w 5-7 l wody / 100 m2

śliwa brunatna zgnilizna  
drzew pestkowych 15 ml w 5- 7 l wody / 100 m2

wiśnia
brunatna zgnilizna drzew  
pestkowych, drobna plamis-
tość liści drzew pestkowych

15 ml  w 5-7 l wody / 100 m2 

grusza* rak drzew, zgorzel kory, choro-
by kory i drewna               15 ml w 5-9 l wody / 100 m2

czereśnia* 
dziurkowatość liści, leukosto-
moza, brunatna zgnilizna, 
drobna plamistość liści

15 ml w 5-9 l wody / 100 m2

ogórek pod osłonami antraknoza dyniowatych 0,15% (1,5 ml środka w 1 l wody), 
ciecz użytkowa: 6-7,5 l / 50 m2

pomidor pod osłonami brunatna plamistość liści 0,15% (1,5 ml środka w 1 l wody), 
ciecz użytkowa: 6-7,5 l / 50 m2

kapusta głowiasta 
biała

czerń krzyżowych, zgnilizna 
twardzikowa, szara pleśń 10 ml w 3-7 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidazoli) – 500 g/l (41,91%)

TOPSIN M® 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2329 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104261

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2330 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104278

Zawartość netto: 45 g
Nr kat. 2321 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104193

kędzierzawość liści brzoskwini

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

jabłoń parch jabłoni 10 g w 5-15 l wody/100 m2

grusza parch gruszy 10 g w 5-15 l wody/100 m2

wiśnia drobna plamistość liści 12 g w 5-15 l wody/100 m2

brzoskwinia kędzierzawość liści brzoskwini 13 g w 5-15 l wody/100 m2

SYLLIT® 65 WP

Zawartość substancji czynnej:  
– dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
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Zawartość substancji czynnej:  
– tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 0,015% (0,15 g/kg).

STOPER 
GRZYBOBÓJCZY AE
Środek przeznaczony 
do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Gotowy do użycia preparat grzybobójczy w formie dyspensera 
aerozolowego o działaniu układowym, stosowany do zwalczania 
czarnej plamistości i mączniaka prawdziwego na róży uprawianej 
w gruncie.

Zawartość netto: 300 ml
Nr kat. 2328 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104254

Zawartość netto: 25 g
Nr kat. 2325 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104223

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2326 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104230

Zawartość netto: 100 g
Nr kat. 2327 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104247
zaraza ziemniaka na pomidorach

CURZATE Cu® 49,5 WP

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka, alternarioza, bakteryj-
na cętkowatość pomidora 2,25-2,5 g w 0,7 l wody/10 m2

Zawartość substancji czynnych:  
–  cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 4,5% (45 g/kg),
–  miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 45,0% (450 g/kg).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

mączniak prawdziwy 

czarna plamistość liści
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Zawartość substancji czynnej:  
– tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 0,015% (0,15 g/kg).

amerykański mączniak agrestu
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czarna plamistość róży

Zawartość netto: 2,5 g
Nr kat. 2039 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102557

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2040 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102564

Zawartość netto: 20 g
Nr kat. 2336 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104308

DISCUS® 500 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ZWALCZA 
MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO 
I CZARNĄ PLAMISTOŚĆ 
LIŚCI RÓŻ 

ZWALCZA 
AMERYKAŃSKIEGO  

MĄCZNIAKA 
NA PORZECZKACH I AGREŚCIE

ZWALCZA 
MĄCZNIAKA                
PRAWDZIWEGO 
CZARNĄ PLAMISTOŚĆ RÓŻY, RDZĘ, 
PARCHA JABŁONI I GRUSZY

Zawartość substancji czynnej:  
– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)

ROÂLINA CHOROBA DAWKA

porzeczka czarna*, p. czerwona *, 
p. biała*, agrest * amerykański mączniak agrestu 2 g w 5-7 l wody /100 m2 

jabłoń, grusza* parch jabłoni, parch gruszy 2 g w 1,5-10 l wody  /100 m2

truskawka mączniak prawdziwy 3 g w 5-7 l wody  /100 m2

rośliny ozdobne* (dalia, zawilec, 
petunia, niecierpek, werbena 
i inne - w szklarni i pod osłonami) 

mączniak prawdziwy  3 g w 2-10 l wody  /100 m2

chryzantemy* 
(w gruncie i pod osłonami) rdza 3 g w 2-10 l wody  /100 m2

róże* (w gruncie i pod osłonami) mączniak prawdziwy, czarna 
plamistość 3 g w 3-10 l wody  /100 m2

drzewa ozdobne*
mączniak prawdziwy dębu, 
rdza, zgnilizna gatunku 
Cylindrocladium spp.  

6 g w 2-10 l wody  /100 m2

szkółki drzew i krzewów* (dąb, 
ognik, pigwowiec japoński, bukszpan 
i inne) 

mączniak prawdziwy dębu, 
rdza, zgnilizna gatunku 
Cylindrocladium spp. 

6 g w 2-10 l wody  /100 m2

borówka wysoka*, żurawina*  mączniak prawdziwy 2 g w 2-10 l wody /100 m2

papryka*, pomidor*, bakłażan*
(w gruncie i pod osłonami)  mączniak prawdziwy 5 g w 2-10 l wody  /100 m2
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Zawartość substancji czynnej:  
– tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 75% (750 g/kg)

ZAPRAWA 
NASIENNA T 75 DS/ WS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość netto: 10 g
Nr kat. 2125 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102311

Zawartość netto: 5 g
Nr kat. 2124 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102304

Zawartość netto: 100 g
Nr kat. 2127 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102335

Opakowanie: 1 szt.
Nr kat. 2207 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101215

PÓŁMASKA
FILTRUJĄCA
Stosując środki ochrony roślin oraz nawozy jesteśmy narażeni 
na wchłanianie stałych i ciekłych cząstek, takich jak pyły, 
aerozole i mgły. Stosowanie odpowiedniej maski zapewnia 
komfort i ochronę dróg oddechowych, tak, aby filtrowane 
powietrze dostało się do płuc w jak najczystszej postaci.

* Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach 
i zastosowaniach małoobszarowych.

ROÂLINA CHOROBA DAWKA 

kapusta biała, pietrusz-
ka, szpinak, pomidor zgorzel siewek 0,4 g/100 g nasion

ogórek zgorzel siewek 0,2 g/100 g nasion

cebula, papryka zgorzel siewek 0,3 g/100 g nasion

marchew, 
burak ćwikłowy zgorzel siewek 0,5 g/100 g nasion

tulipan* (zaprawianie 
na mokro) fuzarioza 3 g w 1 l wody/1 kg cebul

czosnek* (zaprawianie 
na mokro) biała zgnilizna, szara pleśń 2-4 g w 1 l wody/1 kg 

ząbków czosnku

bób*, fasola szpara-
gowa*, groch zielony* 
(zaprawianie na sucho)

zgorzel siewek  0,2 g/100 g nasion
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ROÂLINA DAWKA

Truskawka 6 ml w 5 l wody na 100 m2

Malina 6 ml w 5 l wody na 100 m2

Borówka wysoka 6 ml w 5 l wody na 100 m2

Jabłoń 6 ml w 5 l wody na 100 m2

Marchew 5 ml w 5 l wody na 100 m2

Pomidor (w gruncie) 5 ml w 5 l wody na 100 m2

Burak ćwikłowy 6 ml w 3 l wody na 100 m2
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Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, 
niesprzyjających wzrostowi roślin, np. susza, przymrozki, 
po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin.

ASAHI® SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

STYMULATOR 
WZROSTU ROŚLIN

Zawartość substancji czynnych:  
–  para-nitrofenolan sodu  

(związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%)
–  orto-nitrofenolan sodu  

(związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%)
–  5-nitrogwajakolan sodu  

(związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g /l (0,1%).

Zawartość netto: 10 ml
Nr kat. 725 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 007258

Zawartość netto: 50 ml
Nr kat. 723 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 007234
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AGRECOL
PROFESSIONAL

SERIA

Agrecol Professional Series



 
zielony – herbicydy
żółty – fungicydy
niebieski – zoocydy

kolor opakowania oznacza grupę 
środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin zaprojektowane 

specjalnie dla użytkowników profesjo-

nalnych. Zalicza się do nich herbicydy, 

fungicydy oraz zoocydy. Preparaty te 

są niezastąpione w produkcji roślinnej, 

ponieważ dzięki nim uzyskać można 

wysokie i zdrowe plony.
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UPRAWA ZWALCZANE CHWASTY DAWKA

ziemniak

chwasty wrażliwe: 
gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, 
maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, 
przetacznik perski, rdest 
plamisty, tobołki polne, 
wiechlina roczna
chwasty średnio 
wrażliwe: chwastnica 
jednostronna, komosa 
biała, rdest kolankowy

0,75 kg w 200-400 l wody/ha

Zawartość substancji czynnej:  
– metrybuzyna – (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%).

UPRAWA DAWKA

zboża, rzepak ozimy i jary, kukurydza, sałata, 
rokietta siewna 4 kg/ha

Zawartość substancji czynnej:  
– metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu)  - 5% (50 g/kg).

Zawartość substancji czynnej:  
– chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,30%).

Zawartość netto: 50 g
Nr kat. 2319 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 101888

Zawartość netto: 250 g
Nr kat. 2320 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 101895

Zawartość netto: 1 kg
Nr kat. 2306 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 103981

Zawartość netto: 3x1 kg
Nr kat. 2307 
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 103998

Pojemność : 1 l
Nr kat. 2322 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 105015

BUZZIN™

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ZWALCZA CHWASTY DWULIŚCIENNE 
I NIEKTÓRE JEDNOLIŚCIENNE

LIMA ORO® 5 GB

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

NEPTUN® 480 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA

rzepak ozimy słodyszek rzepakowy, 
chowacz czterozębny 0,6-0,8 l w 300 l wody/ha
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ROÂLINA CHOROBA DAWKA

jabłoń parch jabłoni 1,88 kg w 1000 l wody/ha

Zawartość substancji czynnej:  
– kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%). Zawartość netto: 500 g

Nr kat. 2298 
Opak. zbiorcze: 9 sztuk

5 902341 104186

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

SCAB® 80 WG

ROÂLINA CHOROBA DAWKA

jabłoń parch jabłoni 0,2 l w 300-1000 l wody/ha

Zawartość substancji czynnej:  
–  difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97%). Zawartość netto: 500 ml

Nr kat. 2324 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104216

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2323 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 104209Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

SHARDIF® 250 EC
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Zawartość substancji czynnej:  
– toat (związek z grupy fosforoorganicznych) - 400 g/l (37,84%)

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2355
Opak. zbiorcze: 6 sztuk

5 902341 105046

Bi 58 Top 400 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA

róża (pod osłonami) mszyca różano-szcze-
ciowa  

0,05%-0,075% (5-7,5 ml środka 
w 10 l wody), zalecana ilość wody 
10 l / 100 m2

kapusta głowiasta późna 
(w gruncie) mszyca kapuściana 3,75-5 ml w 6 l wody / 100 m2

pszenica ozima, jęczmień 
jary mszyce, skrzypionki 5 ml w 3 l wody / 100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn) 67 g/kg (6,7%)
– boskalid (substancja z grupy anilidów) - 267 g/kg (26,7%)

Zawartość netto: 200 g
Nr kat. 2288
Opak. zbiorcze: 20 sztuk

5 902341 104100

SIGNUM® 33 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ROÂLINA SZKODNIK DAWKA

rośliny ozdobne* 
(w uprawie polowej i pod 
osłonami)

mączniaki prawdziwe 1,8 g / 6-8 l wody / 100m2

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa, rizoktonioza 1,5 g / 6-8 l wody / 100m2

alternarioza 1,0 g / 6-8 l wody / 100m2

truskawka

szara pleśń, biała pla-
mistość liści truskawki, 
mączniak prawdziwy 
truskawki

18 g / 5-7 l wody / 100 m2

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

orzech włoski*, orzech 
laskowy*

alternarioza, szara nekro-
za orzechów, antraknoza, 
antraknoza orzecha 
włoskiego, zamieranie 
pędów leszczyny, monil-
ioza leszczyny

10 g w 6-15 l wody / 100 m2

czarna porzeczka
antraknoza (opadzina) 
liści porzeczki, rdza wej-
mutkowo-porzeczkowa

18 g / 6-8 l wody / 100 m2

śliwa, czereśnia, morela, 
brzoskwinia

brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych (grzyby 
z rodzaju Monilinia spp.)

7,5 g / 5-8,5 l wody / 100 m2

pomidor (w uprawie 
polowej)

zaraza ziemniaka, 
alternarioza 10-15 g / 6-8 l wody / 100 m2

pomidor (pod osłonami) zaraza ziemniaka, szara 
pleśń

2 g / 1 l wody (ciecz użytkowa - 
10 l/100 m2)

mięta*, bazylia*, szałwia*, 
tymianek*, kolendra*, 
lubczyk*

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa, rioktonioza 15 g / 6-8 l wody / 100 m2
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ROÂLINA CHOROBA DAWKA

pomidor (w gruncie) 
zaraza ziemniaka, 
alternarioza, antraknoza 
owoców 

20 g w 7-8 l wody / 100 m2 

pomidor (pod osłonami) zaraza ziemniaka 36 g w 12 l wody / 100 m2

ogórek (w gruncie) mączniak rzekomy 
dyniowatych 20 g w 7 l wody / 100 m2 

cebula mączniak rzekomy cebuli, 
alternarioza 20 g w 7 l wody / 100 m2 

ziemniak alternarioza, zaraza 
ziemniaka 20 g w 2-4 l wody / 100 m2 

Zawartość substancji czynnej:  
– dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) 9% (90 g/kg)
– mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) 60% (600 g/kg)

Zawartość netto: 2x125 g  
Nr kat. 2163 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 102540

ROÂLINA CHOROBA DAWKA

pomidor (w uprawie 
polowej) zaraza ziemniaka 8 ml w 7 l wody/100 m2

ogórek (w uprawie 
polowej) 

mączniak rzekomy 
dyniowatych 8 ml w 7 l wody/100 m2

ziemniak zaraza ziemniaka 8 ml w 7 l wody/100 m2

Zawartość substancji czynnej:  
– ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin) - 300 g/l (27,0%),
– dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 225 g/l (20,3%).

Zawartość netto: 250 ml
Nr kat. 2204 
Opak. zbiorcze: 12 sztuk

5 902341 105046

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ORVEGO® 525 SC 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ACROBAT® MZ 69 WG 
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Wyszczególnienie ilość opakowań 
w zgrzewce

waga zgrzewki 
[kg]

ilość zgrzewek 
na 1 warstwie

ilość sztuk 
na 1 warstwie palety

ilość warstw 
na palecie

ilość zgrzewek
/kartonów na palecie

ilość opakowań 
na palecie [szt.]

waga 1 europalety 
[kg]

NAWOZY PŁYNNE I ŻELE

m
in

er
al

 że
l butelka 0,25 l 8 2,48 29 232 7 203 1624 528,4

butelka 0,5 l 8 5 22 176 5 110 880 575
butelka 1 l 6 7,3 24 144 4 96 576 725,8

m
ine

ra
lne

butelka 0,25 l 12 3,8 24 288 7 168 2016 663,4
butelka 0,5 l 12 7 14 168 5 70 840 515
butelka 1 l 9 10,8 12 108 4 48 432 543,4

or
ga

ni
cz

ne
 i o

rg
an

icz
no

-m
in

-
er

al
ne

butelka 0,35 l 12 4,3 17 204 6 102 1224 463,6
butelka 0,75 l 12 9,1 12 144 4 48 576 461,8
butelka 1,2 l 9 10,9 12 108 4 48 432 548,2
kanister 2,5 l 4 10,1 12 48 4 48 192 509,8
kanister 5 l 3 15,1 9 27 4 36 108 568,6
biohumus 0,5 l /1 l 20/12 10,5/12,5 10/12 200/144 5/4 50/48 1000/576 550/625

NAWOZY ROZPUSZCZALNE

kr
ys

ta
l-

icz
ne doypack 200 g/250 g/300 g

/350 g 10 2,24/2,74/3,27/3,74 26 260 5 130 1300 316,2/381,2/450,1/ 
511,2

NAWOZY GRANULOWANE, DŁUGODZIAŁAJĄCE I JESIENNE
karton 200 g/300 g 9 2,06/2,96 17 153 7 119 1071 269,8/377,4
karton 1 kg 9 9,66 12 109 5 60 540 604,4
karton 1,2 kg 8 10,18 12 96 5 60 480 635,6
karton 1,5 kg 6 9,47 12 72 5 60 360 593,1
karton 3 kg 4 12,61 12 48 4 48 192 630,2
wiadro 5 kg/10 kg 1 5,33/10,29 21/16 21/16 5/4 105/64 105/64 584,7/683,2
doypack 1 kg/3 kg 10/5 10,4/15,15 16/10 160/50 4 64/40 640/200 690,3/631
worek 10 kg/15 kg 1 10,11/15,18 – 36/24 – 2 72/48 727,9/728,6
worek 25 kg 1 25,21 4 4 8 32 32 831,8
pałeczki nawozowe  
30 szt./12 szt.  x  15 30/15 1,5/4,02 36/9 5400/135 5/13 180/117 5400/26325 295/495,3

PREPARATY DO PIELĘGNACJI
aerozol 250 ml/500 ml 12 2,78/7,73 26/15 312/180 5/3 130/45 1560/540 386,1/372,9
butelka 0,2 l/0,3 l/ 0,5 l z atomizerem 12/12/8 2,83/4,07/4,82 36/21/20 432/252/160 6/5/4 216/ 105/80 2592/ 1260/640 635,2/ 452/410,2
maść ogrodnicza 12 4,46 24 288 6 144 1728 667,1
mydło potasowe 0,5 l 8 5 22 176 5 110 880 575
zestaw do storczyków 8 5,3 12 96 5 60 480 345
pylicol, wabicol 10 ml/50 ml 12/8 0,42/0,81 48/32 576/256 6 288/192 3456/1536 146/ 179,9
eko opaska na pnie 9 1,71 8 72 6 48 432 107
eko pułapka na ślimaki/eko 
pułapka na osy, szerszenie 
i muchy

6 0,62/2,43 9 54 10/7 90/63 540/378 81,2/ 177,8

chusteczki do pielęgnacji 
storczyków 90 0,98 26 2340 10 260 23400 279,3

Eco preparaty 8 4,82 20 160 4 80 640 410
nawóz ukorzeniający 90 g/30 ml 12 1,32/0,73 28/35 336/420 12/10 336/350 4032/4200 469,2/279,5

seria STRONG
seria odżywek STRONG 5 x 30 ml 7 1,44 24 168 6 144 1008 231,6
seria odżywek STRONG 32 x 30 ml 32 1,23 55 1760 4 220 7040 295,6

NASIONA TRAW
karton 300 g 9 2,81 12 108 5 60 540 193,5
karton 1 kg 4 4,64 12 48 4 48 192 247,7
karton 5 kg 1 5,18 21 21 3 63 63 351,3
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Wyszczególnienie ilość opakowań 
w zgrzewce

waga zgrzewki 
[kg]

ilość zgrzewek 
na 1 warstwie

ilość sztuk 
na 1 warstwie palety

ilość warstw 
na palecie

ilość zgrzewek
/kartonów na palecie

ilość opakowań 
na palecie [szt.]

waga 1 europalety 
[kg]

NAWOZY PŁYNNE I ŻELE

m
in

er
al

 że
l butelka 0,25 l 8 2,48 29 232 7 203 1624 528,4

butelka 0,5 l 8 5 22 176 5 110 880 575
butelka 1 l 6 7,3 24 144 4 96 576 725,8

m
ine

ra
lne

butelka 0,25 l 12 3,8 24 288 7 168 2016 663,4
butelka 0,5 l 12 7 14 168 5 70 840 515
butelka 1 l 9 10,8 12 108 4 48 432 543,4

or
ga

ni
cz

ne
 i o

rg
an

icz
no

-m
in

-
er

al
ne

butelka 0,35 l 12 4,3 17 204 6 102 1224 463,6
butelka 0,75 l 12 9,1 12 144 4 48 576 461,8
butelka 1,2 l 9 10,9 12 108 4 48 432 548,2
kanister 2,5 l 4 10,1 12 48 4 48 192 509,8
kanister 5 l 3 15,1 9 27 4 36 108 568,6
biohumus 0,5 l /1 l 20/12 10,5/12,5 10/12 200/144 5/4 50/48 1000/576 550/625

NAWOZY ROZPUSZCZALNE

kr
ys

ta
l-

icz
ne doypack 200 g/250 g/300 g

/350 g 10 2,24/2,74/3,27/3,74 26 260 5 130 1300 316,2/381,2/450,1/ 
511,2

NAWOZY GRANULOWANE, DŁUGODZIAŁAJĄCE I JESIENNE
karton 200 g/300 g 9 2,06/2,96 17 153 7 119 1071 269,8/377,4
karton 1 kg 9 9,66 12 109 5 60 540 604,4
karton 1,2 kg 8 10,18 12 96 5 60 480 635,6
karton 1,5 kg 6 9,47 12 72 5 60 360 593,1
karton 3 kg 4 12,61 12 48 4 48 192 630,2
wiadro 5 kg/10 kg 1 5,33/10,29 21/16 21/16 5/4 105/64 105/64 584,7/683,2
doypack 1 kg/3 kg 10/5 10,4/15,15 16/10 160/50 4 64/40 640/200 690,3/631
worek 10 kg/15 kg 1 10,11/15,18 – 36/24 – 2 72/48 727,9/728,6
worek 25 kg 1 25,21 4 4 8 32 32 831,8
pałeczki nawozowe  
30 szt./12 szt.  x  15 30/15 1,5/4,02 36/9 5400/135 5/13 180/117 5400/26325 295/495,3

PREPARATY DO PIELĘGNACJI
aerozol 250 ml/500 ml 12 2,78/7,73 26/15 312/180 5/3 130/45 1560/540 386,1/372,9
butelka 0,2 l/0,3 l/ 0,5 l z atomizerem 12/12/8 2,83/4,07/4,82 36/21/20 432/252/160 6/5/4 216/ 105/80 2592/ 1260/640 635,2/ 452/410,2
maść ogrodnicza 12 4,46 24 288 6 144 1728 667,1
mydło potasowe 0,5 l 8 5 22 176 5 110 880 575
zestaw do storczyków 8 5,3 12 96 5 60 480 345
pylicol, wabicol 10 ml/50 ml 12/8 0,42/0,81 48/32 576/256 6 288/192 3456/1536 146/ 179,9
eko opaska na pnie 9 1,71 8 72 6 48 432 107
eko pułapka na ślimaki/eko 
pułapka na osy, szerszenie 
i muchy

6 0,62/2,43 9 54 10/7 90/63 540/378 81,2/ 177,8

chusteczki do pielęgnacji 
storczyków 90 0,98 26 2340 10 260 23400 279,3

Eco preparaty 8 4,82 20 160 4 80 640 410
nawóz ukorzeniający 90 g/30 ml 12 1,32/0,73 28/35 336/420 12/10 336/350 4032/4200 469,2/279,5

seria STRONG
seria odżywek STRONG 5 x 30 ml 7 1,44 24 168 6 144 1008 231,6
seria odżywek STRONG 32 x 30 ml 32 1,23 55 1760 4 220 7040 295,6

NASIONA TRAW
karton 300 g 9 2,81 12 108 5 60 540 193,5
karton 1 kg 4 4,64 12 48 4 48 192 247,7
karton 5 kg 1 5,18 21 21 3 63 63 351,3

UWAGA!  Europalety są traktowane jako opakowania wielokrotnego użytku i podlegają zwrotowi do producenta. 209
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w oferowanych  
produktach zmian, wynikających z postępu technologicznego.
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AGRECOL Sp. z o. o.
98-400 Wieruszów
Mesznary 2
tel. +48 62 78 32 000
fax  +48 62 78 44 445
e-mail: agrecol@agrecol.pl
www.agrecol-corporation.com
www.agrecol.pl
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