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W ochronie i pielęgnacji roślin jesteśmy liderem. A pozycja lidera zobowiązuje. 

Już od 25 lat tworzymy coraz lepsze preparaty, dzięki którym nasi Klienci dbają 

o rozwój swoich ogrodów we właściwy sposób – wygodnie, efektywnie i z troską 

o środowisko.  

IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OGRODU 

Działamy w zgodzie z naturą. Stąd nasza „zielona seria” produktów Target 

Natural, opartych głównie na substancjach pochodzenia naturalnego. 

Tworzymy ją z myślą o entuzjastach ogrodnictwa, którym – podobnie jak nam 

– zdrowie roślin leży na sercu.

Nieodzowne wsparcie dla ogrodników wciąż stanowi nasza „czerwona seria”, 

w skład której wchodzą m.in. wysokiej jakości środki chwastobójcze, 

grzybobójcze czy owadobójcze, nawozy, podłoża i produkty do ukorzeniania. 

Preparaty należące do tej linii to najbardziej kompleksowa, wszechstronna 

i ekspercka pomoc w efektywnej pielęgnacji roślin na rynku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PARZE Z JAKOŚCIĄ

Nasze produkty to zatem odpowiedzialność - ochrona roślin z zachowaniem 

bezpieczeństwa. Owszem, jesteśmy blisko natury, ale lubimy być również blisko 

ludzi. Uczymy naszych Klientów bezpiecznej pielęgnacji roślin, z entuzjazmem 

niosąc w świat ideę zrównoważonego rozwoju ogrodu. Jako członek 

Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa znamy się na rzeczy.  

Poza tym ciągle się rozwijamy. Choć Target od lat jest marką cenioną za jakość 

i profesjonalne podejście, nie spoczywamy na laurach. Wciąż udoskonalamy 

nasze produkty, szukamy innowacyjnych rozwiązań i odkrywamy nowe 

możliwości. 

BLIŻEJ WAS 

25 lat grupy Target to doskonały pretekst do świętowania. Świętujcie razem 

z nami! Już w najbliższym sezonie nasz asortyment poszerzy się o zupełnie nowe, 

innowacyjne produkty. Natomiast cała marka Target zyska nowoczesną oprawę 

– odświeżoną stronę internetową oraz nową szatę graficzną opakowań. Bliżej 

Was będziemy również dzięki aktywności w modnych kanałach społeczno-

ściowych. Chcemy wspólnie z Wami celebrować Wasze sukcesy – Wasz piękny 

i zdrowy ogród to przecież także nasz sukces. 
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środki ochrony roślin



pobierania, przemieszczania się oraz działania dzielą się 

według następujących kryteriów:

Środki ochrony roślin w zależności od ich przeznaczenia,

działanie interwencyjne
Produkty z tej grupy stosujemy natychmiast po zaobserwowaniu 

pierwszych objawów choroby lub pojawieniu się szkodnika. 

działanie kontaktowe 
Produktami kontaktowymi mogą być zarówno herbicydy, fungicydy, 

jak też insektycydy. Produkty te łatwo wnikają do wnętrza zwalczanego 

organizmu, powodując efekt biobójczy.

działanie oddechowe/ gazowe
Preparaty, które w postaci pary lub gazu łatwo wnikają do ciała szkodników.

Z uwagi na brak selektywności działania środki te mają zastosowanie 

głównie w pomieszczeniach zamkniętych. Działają one na wszystkie 

stadia rozwojowe szkodników. 

działanie żołądkowe
Wykazują działanie toksyczne dopiero po przedostaniu się 

z zatrutego materiału roślinnego do przewodu pokarmowego szkodników.

działanie profilaktyczne
Produkty z tej grupy chronią rośliny przed patogenem, 

gdy zabieg jest wykonany przed wystąpieniem choroby. 

Zabiegi powinne być powtarzane tak często, jak wymaga tego 

utrzymanie obecności preparatu na całej powierzchni rośliny. 

działanie profilaktyczne i interwencyjne
Produkty z tej grupy mają zdolność zapobiegania wystąpieniu choroby 

lub zahamowania rozwoju infekcji.

Sposób działania
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działanie powierzchniowe
Produkty z tej grupy utrzymują się na powierzchni roślin. 

Bardzo ważne jest więc dokładne pokrycie 

całej rośliny preparatem.

działanie wgłębne
Produkty z tej grupy przenikają tylko w głąb tych tkanek

(liści czy pędów), na które zostały naniesione. 

Dzięki czemu substancja aktywna lepiej chroni roślinę 

niż w przypadku działania powierzchniowego.

działanie systemiczne/ układowe
Produkty z tej grupy wnikają do rośliny i razem z sokami 

przemieszczane są do wszystkich części roślin. 

Dzięki temu wchłonięta substancja aktywna dłużej chroni 

roślinę oraz jest odporna na zmycie przez deszcz. 

Sposób przemieszczania

działanie 

totalne/ nieselektywne
Produkty z tej grupy niszczą wszystkie 

zwalczane organizmy (insekty lub chwasty).

działanie 

selektywne
Produkty z tej grupy zwalczają jedynie wybrane organizmy.

W przypadku zoocydów mogą zwalczać jedynie insekty 

o ssącym aparacie gębowym np. mszyce, 

chroniąc owady pożyteczne. W przypadku herbicydów mogą

zwalczać jedynie chwasty jednoliścienne np. perz 

lub dwuliścienne np. koniczyny.

Zakres działania

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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Agricolle Spray
zapobiega szarej pleśni i mączniakowi prawdziwemu

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

Agricolle Spray
zwalcza mszyce i przędziorki

Gotowy do użycia roztwór wodny naturalnych wielocukrów stosowany w celu kontroli 

liczebności szkodników roślin. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem, następnie opryskać 

preparatem miejsca występowania szkodników, zwłaszcza dolną stronę liścia. 

Preparat działa poprzez odcięcie owada od powietrza. Skuteczny na mszyce, przędziorki, 

mączliki oraz wełnowce. Preparat może byc stosowany w domu, ogrodzie 

oraz na balkonach.

Substancja aktywna: wodny roztwór polisacharydów

działanie
kontaktowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na ekspozytorze: 240 szt

Pojemność - 750 ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Gotowy do użycia roztwór wodny naturalnych wielocukrów, stosowany w celu kontroli 

występowaniu chorób grzybowych roślin. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem, 

następnie opryskać preparatem całą roślinę. Działanie polega na mechanicznym oblepieniu 

strzępek grzybni. Regularne stosowanie preparatu ma znaczący wpływ na ograniczenie 

występowania chorób również poprzez uniemożliwienie rozsiewania się zarodników 

grzybów. W  rezultacie prowadzi to do braku zakażeń i rozprzestrzeniania się choroby. 

Skuteczny na mączniaka prawdziwego i szarą pleśń. Nie powoduje powstawania 

odporności patogenów. Nie pozostawia żadnych śladów na roślinach.

Substancja aktywna: wodny roztwór polisacharydów

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na ekspozytorze: 240 szt

Pojemność - 750 ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR
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działanie
kontaktowe

Agricolle koncentrat
zwalcza mszyce, przędziorki, miodówki, 
wełnowce, wciornastki i choroby 

Produkt powstały na bazie roztworu naturalnych wielocukrów. Łączy działanie środka 

owadobójczego i grzybobójczego. Skutecznie eliminuje szkodniki, mszyce, przędziorki,

szpeciele, mączliki, larwy tarczników oraz hamuje rozwój chorób: szara pleśń, 

mączniak prawdziwy, zaraza ziemniaka. Nie powoduje powstawania odporności 

szkodników i chorób w wyniku wielokrotnego stosowania. Z uwagi na specyficzne 

działanie - kontaktowe/ fizyczne konieczne jest dokładne opryskanie całej chronionej 

rośliny, także spodniej strony liści. Środek nie posiada okresu karencji dla ludzi oraz 

okresu prewencji dla owadów zapylających. 

Substancja aktywna: wodny roztwór polisacharydów

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Więcej 
informacji

Pojemność - 15 ml

Ilość zbiorcza: 18 szt.

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Więcej 
informacji

Waga - 125 g

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Maść ogrodnicza w formie emulsji do nanoszenia pędzlem, chroni przed chorobami 

drewna i kory. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników 

atmosferycznych. Dodatkowo chroni przed wysychaniem oraz przyspiesza gojenie 

i zabliźnianie się ran. Zabezpiecza rany drzew i krzewów powstałych podczas cięć, 

szczepień, otarć, pęknięć mrozowych oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta. 

Tworzy mechaniczną barierę chroniącą przed wnikaniem patogenów 

chorobotwórczych.

Maść ogrodnicza
chroni przed chorobami drewna i kory
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Biosept Active
wzmacnia odporność na choroby i witalność roślin

Preparat wyprodukowano na bazie ekstraktu z grejpfruta, którego zawartość w koncentracie

 wynosi 33%.Jest środkiem wspomagającym uprawę roślin - stymulatorem wzrostu 

do stosowania w uprawach roślin ozdobnych i warzyw w warunkach polowych 

i pod osłonami. Może być stosowany w okresie wegetacji do podlewania 

lub opryskiwania roślin. Biosept Active stosuje się w celu lepszego ukorzeniania się 

roślin oraz w czasie wzrostu - do poprawy jakości plonu.

Substancja aktywna: ekstrakt z grejpfruta

roślina

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Pojemność - 12 ml

Ilość zbiorcza: 27 szt.

Więcej 
informacjiPojemność - 5 ml

Ilość zbiorcza: 27 szt.

Podlewanie roślin:

Zalecane stężenie 0,05-0,1% (50-100ml środka w 100 l wody) 

w zależności od wielkości roślin. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 
2

2-4 l/m  w zależności od ilości i wysokości roślin. 

Podlewać bezpośrednio po wysiewie nasion lub sadzeniu roślin.

Opryskiwanie roślin:

Zalecane stężenie 0,05 - 0,1% (50-100ml środka w 100 litrach wody) 
2

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5-10 litrów na 100m , w zależności 

od wielkości i zagęszczenia roślin. Zabieg powtórzyć po 7-14 dniach.

Opryskiwanie roślin:

Zalecane stężenie 0,1 – 0,2% (100 - 200 ml środka w 100 litrach wody) 
2

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5-10 litrów na 100m , 

w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin. Zabieg powtórzyć po 7-14 dniach.

Podlewanie roślin:

Zalecane stężenie 0,05-0,1% (50-100ml środka w 100 l wody) 
2w zależności od wielkości roślin. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2- 3 l/m  

w zależności od ilości i wysokości roślin. 

Podlewać bezpośrednio po wysiewie nasion lub sadzeniu roślin.

rośliny ozdobne:

warzywa:

dawka/ stężenie

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR
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działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

Biosept Active Spray
wzmacnia odporność i witalność roślin domowych

Preparat  w formie gotowej do użycia wyprodukowany na bazie ekstraktu z grejpfruta. 

Jest środkiem wspomagającym uprawę roślin - stymulatorem wzrostu do stosowania 

w uprawach roślin ozdobnych w warunkach polowych i pod osłonami. Może być 

stosowany w okresie wegetacji do opryskiwania roślin. Biosept Active Spray stosuje się 

w celu lepszego ukorzeniania się roślin oraz w czasie wzrostu - do poprawy jakości.

Substancja aktywna: ekstrakt z grejpfruta

Pojemność - 750 ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Pojemność - 200 ml

Ilość zbiorcza: 12 szt.

®
Biomass  Sugar
rewitalizuje trawnik i ogranicza uszkodzenia
powodowane przez pędraki i nicienie 

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Produkt naturalny wytwarzany na bazie ekstraktów z trzciny cukrowej, umieszczony w wykazie 

nawozów i środków poprawiających właściwości gleby. Stymuluje rozwój sytemu korzeniowego. 

Stwarza warunki do naturalnej eliminacji szkodników glebowych m.in. pędraków i nicieni. Przyczynia się 

do poprawy właściwości gleby dzięki większej liczbie drobnoustrojów pożytecznych i ich relacji 

symbiotycznych z roślinami. Rewitalizuje glebę poprzez regulację stosunku węgla do azotu 

w glebie. Wspomaga rozwój organizmów pożytecznych.

Skład: unikalna formuła złożona z cukrów, makroelementów i pierwiastków śladowych 

wytwarzana z surowców odnawialnych na bazie ekstraktów z trzciny cukrowej. 
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Więcej 
informacji

Emulpar 940 EC
zwalcza ochojniki, tarczniki, mączliki, 
mszyce i przędziorki

Produkt pochodzenia naturalnego na bazie oleju rydzowego, w formie koncentratu 

przeznaczony do mechanicznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy. 

Do stosowania w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych, ozdobnych oraz ziół.

Pokrywa szkodniki cienką, lepką powłoką, która utrudnia oddychanie i poruszanie się, 

co w rezultacie prowadzi do ich śmierci. Zabezpiecza rośliny iglaste przed brązowieniem 

wczesnowiosennym i późnozimowym. Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości roślin 

o zwiększonej odporności na choroby grzybowe. Emulpar 940 EC nie jest środkiem 

ochrony roślin. Nie posiada okresu karencji. 

Substancja aktywna: olej rydzowy

działanie
kontaktowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

Pojemność - 100 ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

OZDOBNE

Pojemność - 30 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na ekspozytorze: 240 szt

WARZYWA

Pojemność - 30 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na ekspozytorze: 240 szt

rośliny ozdobne mszyce, przędziorki, miseczniki,
ograniczanie liczebności wciornastków, 
wełnowców i mączlika szklarniowego

warzywa polowe
i pod osłonami

mszyce, przędziorki, 
ograniczanie liczebności wciornastków 

i mączlika szklarniowego

Zalecane stężenie: 
0,9%-1,2%

90-120 ml preparatu
w 10 l wody

roślina szkodniki dawka/stężenie

Uwaga: Ilość cieczy użytkowej dobrać w zależności od wielkości roślin tak,
aby zapewnić dokładne ich pokrycie roztworem

zioła mszyce, przędziorki

drzewa i krzewy
owocowe

mszyce, przędziorki, szpeciele, 
miseczniki, eliminowanie form 

zimujących szkodników

Emulpar Spray
zwalcza ochojniki, tarczniki, mączliki, 
mszyce i przędziorki

Produkt pochodzenia naturalnego na bazie oleju rydzowego, w formie gotowej do użycia.

Przeznaczony do mechanicznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy w ogrodzie. 

Może być stosowany również do zabezpieczania roślin iglastych przed brązowieniem 

wczesnowiosennym i późnozimowym. Nie posiada okresu karencji. 

Substancja aktywna: olej rydzowy

roślina szkodniki

drzewa i krzewy
owocowe, warzywa polowe
i pod osłonami, rośliny ozdobne,
zioła

mszyce, miodówki, przędziorki, szpeciele, 
miseczniki, eliminowanie form zimujących 

szkodników, ograniczanie liczebności 
wciornastków, wełnowców 

i mączlika szklarniowego

Więcej 
informacji

Pojemność - 750 ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

działanie
kontaktowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe
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działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Więcej 
informacji

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 25 szt.

Jest pierwszym, preparatem na rynku w formie spray-u, dzięki temu jest bardzo 

wygodny i łatwy w użyciu. Preparat przeznaczony do zabezpieczania ran drzew 

i krzewów po przycinaniu. Tworzy trwałą powłokę ochronną odporną na działanie 

warunków atmosferycznych. Chroni rany przed wysychaniem oraz przyspiesza 

zabliźnianie ran. Tworzy mechaniczną barierę ochronną przed wnikaniem bakterii 

i grzybów chorobotwórczych do tkanek roślin. Jego receptura oparta jest na wodnej 

dyspersji polimerowej. 

FitoPlaster Spray
chroni przed chorobami drewna i kory

Więcej 
informacji

Preparat przeznaczony do zabezpieczania ran drzew i krzewów po przycinaniu. 

Tworzy trwałą powłokę ochronną odporną na działanie warunków 

atmosferycznych. Chroni rany przed wysychaniem oraz przyspiesza zabliźnianie 

ran. Tworzy mechaniczną barierę ochronną przed wnikaniem bakterii i grzybów 

chorobotwórczych do tkanek roślin. Jego receptura oparta jest na wodnej 

dyspersji polimerowej. Wewnątrz opakowania znajduje sie pędzelek, który 

ułatwia precyzyjną aplikację preparatu oraz zapewnia wygodę stosowania.

FitoPlaster Emulsja
chroni przed chorobami drewna i kory

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

Waga - 530 g

Ilość zbiorcza: 20 szt. produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne
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Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 

o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami 

grzybowymi i bakteryjnymi, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych 

i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek przeznaczony 

wyłącznie do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Skład: miedź w postaci tlenochlorku miedzi

WARZYWA, OWOCE

Pojemność- 15 ml

Ilość zbiorcza: 27 szt.

Ilość na displayu: 00

ROŚLINY OZDOBNE

Pojemność- 30 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na displayu: 00

WARZYWA, OWOCE

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 ml

Ilość na displayu: 00

Więcej 
informacji

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Miedzian Extra 350 SC
zapobiega parchowi jabłoni 
i kędzierzawości liści brzoskwini

Uwaga: przed użyciem dokładnie wstrząsnąć

jabłoń, grusza parch 2
1,5 ml w 0,5-0,75 l wody/10 m

grusza zaraza ogniowa 2 0,75 lub 1,5 ml w 0,5-0,75 l wody/10m

wiśnia, czereśnia rak bakteryjny 2 
1,5 lub 3,0 ml w 0,5-0,75 l wody/10m

brzoskwinia kędzierzawość liści 1% (10 ml środka w 1 litrze wody)

fasola szparagowa bakterioza obwódkowa, 
szara pleśń, antraknoza

22,0-2,5 ml w 0,7 l wody/10 m

pomidor 
(pod osłonami)

zaraza ziemniaka, 
bakteryjna cętkowatość

0,3% (3 ml środka w 1 l wody)

ogórek 
(w gruncie)

bakteryjna kanciasta 
plamistość, 

mączniak rzekomy 
dyniowatych

22,0-2,5 ml w 0,7 l wody/10 m

pomidor 
(w gruncie)

zaraza ziemniaka, 
bakteryjna cętkowatość

22,0-2,5 ml w 0,7 l wody/10 m

roślina choroba dawka/stężenie

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Więcej 
informacji

Wytworzone z naturalnych olejów roślinnych. Przeznaczone do mycia pojemników, 

donic, skrzynek oraz narzędzi stosowanych w uprawie i pielęgnacji roślin. 

Produkt ceniony przez użytkowników stosujących naturalne metody uprawy. 

Mydło posiada właściwości antybakteryjne.

Informacja dla użytkowników:

Pomimo niewątpliwych i powszechnie znanych właściwości czosnku (bakteriobójczych, 

antybiotycznych i odstraszających owady) oraz mydła potasowego (ograniczających 

występowanie szkodników zwłaszcza o ssącym aparacie gębowym), w obecnym stanie 

prawnym, niemożliwe jest podawanie takich informacji. Dlatego też, z etykiet mydła, 

obecnie znajdującego się w obrocie, zniknęły zalecenia dotyczące ochrony roślin.

Skład: Sole potasowe kwasów tłuszczowych (mydło), ekstrakt z czosnku 

Mydło ogrodnicze
potasowe z czosnkiem

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR
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Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej i nadziemnej 

przed chorobami grzybowymi. Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem 

niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Pythium oligandrum rozkłada strzępki grzybów

patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy 

odpornościowe chronionej rośliny, poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów 

oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni

i młodej tkanki roślin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych 

oraz do podlewania i moczenia roślin. 

6Substancja czynna: 10  oospor grzyba Pythium oligandrum w 1 gramie środka.

®
Polyversum  WP
zapobiega chorobom grzybowym owoców i warzyw,
roślin ozdobnych oraz trawnika

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Więcej 
informacji

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

WARZYWA, OWOCE

Waga - 2 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

TRAWNIK

Waga - 5 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

ROŚLINY OZDOBNE

Waga - 2 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

truskawka  szara pleśń, skórzasta zgnilizna 
owoców, mączniak prawdziwy, biała 

plamistość liści, czerwona plamistość liści

21g w 3-6 l wody /100m

róże
w gruncie

szara pleśń, 
czarna plamistość

opryskiwanie: 
5 g/10 l wody

5 g/10 l wody
moczenie sadzonek: 

30 ml cieczy/10 roślin
podlewanie roślin: 

100 ml cieczy/roślinę

wrzosowate fytoftoroza

trawniki  szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa, 
różowa plamistość liści, 

ryzoktonioza traw, 
pleśń śniegowa

opryskiwanie: 
22 g w 4-5 l wody/100m

(5 g w 10-12,5 l wody
2/ 250 m )

pietruszka 
korzeniowa

 ordzawienie korzeni, 
choroby przechowalnicze

2
1-2 g w 6-10 l wody/100m

szara pleśń 2
1,5-2 g w 4-6 l wody/100m

malina letnia zamieranie pędów
22 g w 7 l wody/100m

szara pleśń
2

1,5-2 g w 4-6 l wody/100m

malina jesienna zamieranie pędów 2
2 g w 6-7 l wody/100m

czarna porzeczka szara pleśń 1,5 g w 5 2
 l wody/100m

borówka 
amerykańska

szara pleśń, antraknoza
2

1,5 g w 5 l wody/100m

roślina choroba dawka/stężenie
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Środek otrzymywany jest w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora 

spinosa. Preparat owadobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny 

do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym 

oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących 

w roślinach rolniczych, warzywnych i jagodowych.  Na roślinach preparat działa 

powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści. 

Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, 

śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin. 

Substancja aktywna: spinosad

Spintor* 240 SC
zwalcza szkodniki owoców i warzyw

WARZYWA

Pojemność - 12 ml

Ilość zbiorcza: 27 szt.

OWOCE

Pojemność - 12 ml

Ilość zbiorcza: 27 szt.

Więcej 
informacji

roślina szkodnik dawka/stężenie

truskawka, 
borówka wysoka, 
agrest, malina, 
jeżyna, porzeczki:
czarna, czerwona,
biała, żurawina

muszka plamoskrzydła, 
wciornastek ryżówek, zwójki: 
bukóweczka, siatkóweczka,

 różóweczka

23,2- 4ml w 2-12 l wody/100m

ziemniak stonka ziemniaczana- larwy 21-1,5ml w 1,5-4 l wody/100m

kapusta głowiasta biała bielinek kapustnik i rzepnik, 
piętnówka kapustnica

2
2-4ml w 2-6 l wody/100m

wciornastek tytoniowiec 23-4ml w 2-6 l wody/100m

kalafior, brokuł bielinek rzepnik, 
piętnówka kapustnica

2
2-4ml w 2-6 l wody/100m

cebula, por wciornastek tytoniowiec 2
3-4ml w 2-6 l wody/100m

pomidor, 
ogórek (pod osłonami)

wciornastek zachodni 0,04% (2 ml środka w 5 l wody)

Więcej 
informacji

Pojemność - 800 ml

Ilość zbiorcza: 12 szt

Ilość na ekspozytorze: 80/100 szt.

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Bezbarwny i bezzapachowy żel na ślimaki do stosowania wokół roślin. Tworzy naturalną barierę 

mechaniczną nie do pokonania dla ślimaków oskorupionych i nagich. Produkt jest bezpieczny 

dla roślin oraz odporny na deszcz. Wytworzony z naturalnych składników. Preparat bardzo wydajny. 

Zawartość opakowania wystarcza do utworzenia ok. 50m bariery żelowej.

Substancje czynne: ekstrakt z grejpfruta

Żel przeciw ślimakom
naturalna bariera przeciw ślimakom

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

działanie
kontaktowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe
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Ilość - 5 szt.

Ilość zbiorcza: 18 szt.

Więcej 
informacji

Tablice przeznaczone są do wykrywania szkodliwych owadów oraz ograniczania 

ich liczebności w roślinach uprawianych pod osłonami. Pokryte są klejem odpornym 

na niekorzystne warunki atmosferyczne. Działanie pułapki polega na przywabianiu 

szkodników kolorem. Dorosłe osobniki szkodnika zwabione kolorem przylepiają się 

do lepowej powierzchni pułapki. Opakowanie zawiera 5 tablic, haczyki oraz patyczki 

do ich łatwego zamocowania. Długotrwałe działanie - tabliczki wymieniać po zapełnieniu 

owadami lub co 3 miesiące. Produkt nie zawiera chemicznych środków owadobójczych, 

nie jest środkiem ochrony roślin.

Zastosowanie:  mszyce, mączliki, miniarki i inne owady fruwające.

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Żółte tablice lepowe
monitorowanie i ograniczanie występowania 
szkodników

produkt może być sprzedawany POZA GABLOTĄ ŚOR
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Amistar Opti
® 

480 SC
zwalcza szarą pleśń i zarazę

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 ml

Ilość na displayu: 00

Pojemność - 10 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na displayu: 00

Więcej 
informacji

Amistar  250 SC
®

ochrona warzyw przed chorobami grzybowymi

Środek grzybobójczy w formie koncentratu o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania 

głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. 

Wysokiej jakości formulacja zabezpiecza produkt przed zmywaniem z liścia. 

Substancja aktywna: Azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn)

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą 

o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego.

Substancje czynne: chlorotalonil (związek z grupy ftalanów), 

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) 

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

Więcej 
informacji

Pojemność - 5 ml

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 28 szt.

 - 25 ml

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

roślina choroba dawka/stężenie

0,2-0,25% (20-25 ml w 10 l wody)

2
20-25 ml w 7 l wody/100malternarioza cebuli, 

mączniak rzekomy 
cebuli, zgnilizna szyjki cebuli

cebula

2
20-25 ml w 7 l wody/100mantraknoza fasoli, szara pleśń, 

zgnilizna twardzikowa
fasola

2
20-25 ml w 7 l wody/100maskochytoza, mączniak rzekomygroch

2
20-25 ml w 7 l wody/100malternarioza naci, 

mączniak prawdziwy
marchew

szara pleśń, zaraza ziemniakapomidor (pod osłonami)

220-25 ml w 7 l wody/100mczerń krzyżowych, szara pleśń, 
mączniak rzekomy

kalafior

cebula mączniak rzekomy, szara pleśń 
(zgnilizna szyjki), alternarioza

28 ml w 7 l wody/100m

mączniak prawdziwy, 
mączniak rzekomy, 

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

28 ml w 6 l wody/100msałata 
w uprawie polowej

zaraza ziemniaka, alternarioza 2
8-10 ml w 8 l wody/100mpomidor 

w uprawie polowej

szara pleśń, mączniak prawdziwy, 
mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa

0,1% (10 ml środka
 w 10 l wody)

sałata 
pod osłonami

2
8 ml w 7 l wody/100mpor rdza pora, alternarioza pora

28 ml w 7 l wody/100mseler septorioza selera

2
8 ml w 7 l wody/100mgroch na zielone 

nasiona
askochytoza grochu, mączniak rzekomy

antraknoza fasoli, szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

28 ml w 7 l wody/100mfasola 
szparagowa

alternarioza naci, mączniak prawdziwy 2
8 ml w 7 l wody/100mmarchew

czerń krzyżowych (alternarioza), 
szara pleśń

28 ml w 7 l wody/100mkapusta głowiasta
i pekińska 

25 ml w 3-4 l wody/100mziemniak alternarioza 

roślina choroba dawka/stężenie

28 ml w 7 l wody/100mkalafior czerń krzyżowych (alternarioza)

papryka 
w uprawie tunelowej

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 0,1% (10 ml środka w 10 l wody)
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Cabrio Duo  112 EC
®

skutecznie zwalcza i zapobiega zarazie ziemniaka 
oraz alternariozie 

®Cabrio Duo  112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu 

do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym oraz lokalnie układowym 

i translaminarnym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz 

interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora.

Krótki okres karencji: ogórek - 1 dzień, pomidor - 3 dni.

Substancja czynna: Dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego), 

Piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn)

Więcej 
informacji

Pojemność - 20 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 ml

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

ziemniak zaraza ziemniaka, alternarioza 2
20-25 ml w 2-4 l wody/100 m

ogórek 2
20-25 ml w 5-10 l wody/100 mmączniak rzekomy

sałata 2
20-25 ml w 5-10 l wody/100 mmączniak rzekomy

cebula 2
20-25 ml w 2-10 l wody/100 mmączniak rzekomy

pomidor 220-25 ml w 2-10 l wody/100 mzaraza ziemniaka, alternarioza, 
antraknoza

roślina choroba dawka/stężenie

Mythos  300 SC®

skutecznie zwalcza i zapobiega parchowi jabłoni i gruszy

Mythos 300 SC to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do

rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania 

zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, 

gruszy przed parchem, truskawki przed szarą pleśnią oraz maliny przed szarą pleśnią 

i przypąkowym zamieraniem pędów malin. Krótki okres karencji: truskawka, malina - 3 dni

Substancja czynna: pirymetanil (związek z grypy anilinopirymidyn)

Pojemność - 5 ml

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 28 szt.

 - 25 ml

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

roślina choroba dawka/stężenie

grusza

szara pleśń

parch gruszy

szara pleśń

jabłoń parch jabłoni 2
10-15 ml w 5-7,5 l/100 m

2
15 ml w 5-7,5 l/100 m

2
10 ml w 5-7,5 l/100 m

truskawka szara pleśń 2
25 ml w 5-7,5 l/100 m

malina przypąkowe zamieranie pędów, 225 ml w 10 l/100 m

Więcej 
informacji
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Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny 

wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed 

chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych 

w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania 

punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Działanie kontaktowe preparatu polega 

na tym, że jony miedzi dostają się do zarodników grzybów chorobotwórczych, blokując ich 

kiełkowanie i dalszy rozwój. 

Substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedziowego

Miedzian
® 50 WP

sposób na choroby grzybowe owoców i warzyw
do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Więcej 
informacji

Waga - 15 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

roślina choroba dawka/stężenie

jabłoń, grusza

jabłoń

grusza

wiśnia, czereśnia

brzoskwinia

pomidor (w gruncie)

pomidor (pod osłonami)

ogórek (w gruncie)

fasola

parch jabłoni, parch gruszy

zaraza ogniowa

zaraza ogniowa

rak bakteryjny 
drzew pestkowych

kędzierzawość liści brzoskwini

zaraza ziemniaka, 
bakteryjna cętkowatość

zaraza ziemniaka, 
bakteryjna cętkowatość

bakteryjna kanciasta plamistość,
 mączniak rzekomy dyniowatych

antraknoza, bakterioza obwódkowa, 
szara pleśń

2
1,5g w 0,5-0,75 l wody/10m

21,5g w 0,5-0,75 l wody /10m

2
1,5 g w 0,5-0,75 l wody /10m  

w okresie kwitnienia 
2

0,75 g w 0,5-0,75 l wody/10m  
w okresie wzrostu owoców

23 g w 0,5-0,75 l wody/10m  
w okresie nabrzmiewania pąków

2
1,5g w 0,5-0,75 l wody/10m  

w okresie kwitnienia i wzrostu owoców

1% (10 g środka w 1 litrze wody)

22,5-3 g w 0,7 l wody/10m

0,3% (3 g środka w 1 l wody)

22,5-3 g w 0,7 l wody/100m

2
3 g w 0,6-0,8 l wody/100m

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Polyram  70 WG
®

skutecznie zapobiega zarazie ziemniaka 
oraz alternariozie 

Jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej 

o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, 

jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania

w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwacza ręcznego.

Substancja czynna: Metiram (związek z grupy ditiokarbaminianów)

Więcej 
informacji

Waga - 15 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

Waga

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 g

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

ziemniak zaraza ziemniaka, 
alternarioza

2
15-18 g w 2-4 l wody/100 m

jabłoń 2
20-26 g w 5-7,5 l wody/100 mparch jabłoni

pomidor (w gruncie) 2
12-18 g w 6-7 l wody/100 mzaraza ziemniaka,

alternarioza

cebula 2
20 g w 6-7 l wody/100 mmączniak rzekomy

roślina choroba dawka/stężenie
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Rovral  Aquaflo 500 SC®

skutecznie zapobiega szarej pleśni oraz brunatnej
 zgniliźnie drzew pestkowych 

Rovral Aquaflo 500 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci

stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym do stosowania

zapobiegawczego w ochronie sadowniczych, warzyw, roślin ozdobnych oraz cebul 

tulipanów i bulw mieczyków przed chorobami grzybowymi.

Krótki okres karencji: truskawka - 2 dni, pomidor - 3 dni.

Substancja czynna: iprodion (związek z grupy dikarboksymidow)

Więcej 
informacji

Pojemność - 10 ml

Ilość zbiorcza: 27 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 50 ml

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

kapusta głowiasta, 
kapusta pekińska

2
7-10 ml w 7 l/100mczerń krzyżowych

cebula, szalotka, czosnek zgnilizna szyjki, szara pleśń 2
10 ml w 6-8 l/100m

marchew, pasternak alternarioza 2
15 ml w 6-8 l/100m

brokuł, kalafior, 
kapusta brukselka

szara pleśń, czerń krzyżowych 210 ml w 6-8 l/100m

pomidor (w gruncie), 
papryka (w gruncie), 
ogórek (w gruncie), 
cukinia (w gruncie), 
patison (w gruncie),
bakłażan, pepino (w gruncie)

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

210 ml w 6-8 l/100m

fasola szparagowa, 
bób, groszek zielony

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

2
15 ml w 6-8 l/100m

sałata, endywia szara pleśń, rizoktonioza, 
zgnilizna twardzikowa

215 ml w 6-8 l/100m

szparag szara pleśń 2
15 ml w 6-8 l/100m

pomidor (pod osłonami), 
papryka (pod osłonami), 
ogórek (pod osłonami), 
cukinia (pod osłonami),
bakłażan, 
pepino (pod osłonami)

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

0,1% (10 ml/10 l wody)

sałata (pod osłonami) szara pleśń, rizoktonioza, 
zgnilizna twardzikowa

215 ml w 6-8 l/100m

fasola szparagowa 
(pod osłonami)

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

2
15 ml w 6-8 l/100m

truskawka szara pleśń 2
18-20 ml w 6 l/100m

czereśnia, wiśnia brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych

0,15% (15 ml/10 l wody)

borówka wysoka, winorośl szara pleśń 0,15% (15 ml/10 l wody)

ozdobne 
w gruncie i pod osłonami

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

0,2% (20 ml/10 l wody)

ozdobne 
w gruncie i pod osłonami

alternarioza 0,1% (10 ml/10 l wody)

drzewa i krzewy ozdobne brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych

0,2% (20 ml/10 l wody)

tulipan szara pleśń 0,2%(20 ml/10 l wody) - moczenie

mieczyk szara pleśń, 
sucha zgnilizna mieczyków

1%(100 ml/10 l wody) - moczenie

roślina choroba dawka/stężenie

malina szara pleśń, 
zamieranie pędów

215-20 ml w 6 l/100m

Pojemność

Ilość zbiorcza: 28 szt.

 - 25 ml

Ilość na displayu: 00

www.target.com.pl 23



Środek grzybobójczy w formie granul stosowany zapobiegawczo w okresie intensywnego 

wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi: ziemniaka, tytoniu, 

winorośli, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli , brokułu, kalafiora, sałaty, roślin 

ozdobnych, uprawianych pod osłonami: ogórka, roślin ozdobnych. Zapobiega: alernariozie, 

zarazie ziemniaka, mączniak rzekomy, rdza białych krzyżowych, fytoftoroza. 

Środek o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego na młode 

rośliny, w okresie ich najintensywniejszego wzrostu. Działa systemicznie – substancja 

aktywna przemieszcza się w łodydze i liściach z dołu do góry i z góry na dół.

Substancje aktywne: Metalaksyl-M (związek z grupy fenyloamidów), 

Mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) 

®Ridomil Gold MZ  
Pepite 67,8 WG
zwalcza fytoftorozę na roślinach ozdobnych 
oraz zarazę ziemniaka

Więcej 
informacji

OWOCE, WARZYWA

Waga - 15 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

OWOCE, WARZYWA

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

winorośl

ziemniak

pomidor (w gruncie)

cebula (w gruncie)

ogórek (pod osłonami)

brokuł (w gruncie)

kalafior (w gruncie)

sałata (w gruncie)

tytoń

mączniak rzekomy

alternarioza

zaraza ziemniaka

zaraza ziemniaka, alternarioza

mączniak rzekomy

mączniak rzekomy

bielik krzyżowych
/rdza biała krzyżowych

bielik krzyżowych
/rdza biała krzyżowych

mączniak rzekomy

mączniak rzekomy

rośliny ozdobne 

(w gruncie i pod osłonami)

fytoftoroza (liści i łodyg), 
mączniak rzekomy

0,25% (25g w 10 l wody)
0,25% (15g w 6 l wody)

2
7,5g w 7 l wody/100m

25g w 2-4 l wody/
2

100m

20g w 2-4 l wody/
2

100m

22,5g w 6-8 l wody/
2

100m

25g w 7 l wody/
2

100m

25g w 6-8 l wody/
2

100m

20g w 7 l wody/
2

100m

20g w 7 l wody/
2

100m

19g w 3-8 l wody/
2

100m

25g w 4-5 l wody/
2

100m

roślina choroba dawka/stężenie

ROŚLINY OZDOBNE

Waga - 15 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

ROŚLINY OZDOBNE

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na displayu: 00
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Signum  33 WG
®

skutecznie zwalcza szarą pleśń 
oraz mączniaka rzekomego

zapobiega i 

Signum 33 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny

wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 

w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych, warzyw, roślin ozdobnych oraz ziół.

Okres karencji: pomidor, truskawka, malina - 3 dni

Substancja czynna: piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn), boskalid 

(substancja z grupy anilidów)

Więcej 
informacji

Waga - 10 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

Waga

Ilość zbiorcza: 

 - 50 g

10 szt.

Ilość na displayu: 00

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

roślina choroba dawka/stężenie

cebula mączniak rzekomy, alternarioza 210 g w 6-8 l/100 m

kapusta głowiasta czerń krzyżowych, szara pleśń 27,5-10 g w 6-8 l/100 m

marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 27,5-10 g w 6-8 l/100 m

pomidor (w polu) zaraza ziemniaka, alternarioza 2
10-15 g w 6-8 l/100 m

pomidor (pod osłonami) szara pleśń, zaraza ziemniaka 0,2%(2 g w 1 l wody)

pasternak, 
pietruszka korzeniowa

alternarioza naci, 
mączniak prawdziwy

2
7,5 g w 6-8 l/100 m

burak ćwikłowy mączniak prawdziwy 210 g w 6-8 l/100 m

seler korzeniowy zgnilizna twardzikowa 2
15 g w 6-8 l/100 m

rzodkiewka (w polu) szara pleśń, rizoktonioza 215 g w 6-8 l/100 m

szczypiorek szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza

215 g w 6-8 l/100 m

brokuł, kalafior, kalarepa, 
kapusta brukselka

czerń krzyżowych 210 g w 6-8 l/100 m

por rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora 2
15 g w 6-8 l/100 m

szparagi szara pleśń 215 g w 6-8 l/100 m

sałata, 
endywia (w polu)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza

215 g w 6-8 l/100 m

szpinak plamistości liści 2
15 g w 6-8 l/100 m

koper, pietruszka naciowa, 
seler naciowy, rukola

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa, rizoktonioza

215 g w 6-8 l/100 m

rzodkiewka (pod osłonami) szara pleśń, rizoktonioza 2
15 g w 6-8 l/100 m

papryka, bakłażan 
(pod osłonami)

szara pleśń,
 zgnilizna twardzikowa, 

mączniak prawdziwy

2
15 g w 10 l/100 m

sałata, endywia 
(pod osłonami)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza

2
15 g w 6-8 l/100 m

truskawka szara pleśń, biała plamistość liści, 
mączniak prawdziwy

218 g w 5-7 l/100 m

wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 2
7,5-10 g w 5-7,5 l/100 m

malina szara pleśń, 
przypąkowe zamieranie pędów maliny

2
18 g w 6-7 l/100 m

czarna porzeczka antraknoza (opadzina) liści porzeczki,
 rdza wejmutkowo-porzeczkowa

218 g w 6-8 l/100 m

czereśnia, morela, 
brzoskwinia, śliwa

brunatna zgnilizna drzew pestkowych 27,5 g w 5-8,5 l/100 m

borówka wysoka szara pleśń 2
15 g w 5-10 l/100 m

orzech laskowy i włoski alternarioza, 
szara nekroza orzechów, 

antraknoza orzecha włoskiego, 
zamieranie pędów leszczyny, 

monilioza leszczyny, antraknoza

2
10 g w 6-15 l/100 m

ozdobne
(w polu i pod osłonami)

alternarioza 1 g/1 l wody

mączniaki prawdziwe 1,8/1 l wody

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

rizoktonioza, 1,5 g/1 l wody

mieta pieprzowa, bazylia 
pospolita, szałwia lekarska, 
tymianek właściwy, kolendra 
siewna, lubczyk ogrodowy 
(w polu i pod osłonami)

zioła 215 g w 6-8 l/100 mszara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

rizoktonioza,
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Środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, 

o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego 

i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych, warzywniczych 

i ozdobnych. Zwiększa trwałość owoców po zbiorze oraz podnosi ich walory smakowe. 

Okres karencji: truskawka, pomidor, ogórek - 3 dni.

Substancje aktywne: Cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn), Fludioksonil 

Środek grzybobójczy w formie dyspensera aerozolowego o działaniu systemicznym do stosowania 

interwencyjnego w ochronie róż uprawianych amatorsko w ogrodach działkowych i przydomowych, 

przeznaczony do zwalczania mączniaka prawdziwego i czarnej plamistości liści róż. 

Łatwy w stosowaniu w formie gotowej do użycia – wystarczy dokładnie spryskać cała roślinę, 

w szczególności miejsca występowania choroby. 

Substancja czynna: tebukonazol (związek z grupy triazoli) 

®Switch  62,5 WG
najwyższy standard ochrony owoców przed szarą pleśnią 

®
Stoper  AE
skutecznie zwalcza czarną plamistość liści róży 

Waga - 4 g

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

ROŚLINY OZDOBNE

Waga - 4 g

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

Więcej 
informacjiWaga - 20 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Więcej 
informacji

Pojemność - 405 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

roślina choroba dawka/stężenie

rośliny ozdobne 
(w gruncie, 
pod osłonami, 
szklarnie)

szara pleśń, zapobieganie infekcjom 
wtórnych patogenów, zamieranie pędów 

i kwiatów powodowanych przez 
brunatną zgniliznę drzew pestkowych

210 g w 5-12 l wody/100m

truskawka szara pleśń, antraknoza 8 g w 6-8 l wody/
2100m

maliny szara pleśń, zamieranie pędów malin 8-10 g w 7-10 l wody/ 2
100m

winorośl szara pleśń, zakażenie Aspergillus 12 g w 4-10 l wody/
2100m

borówka amerykańska szara pleśń, antraknoza 8-10 g w 5-20 l wody/ 2
100m

jabłoń gorzka zgnilizna, szara pleśń 7,5 g w 6 l wody/
2100m

grusza szara pleśń, gorzka zgnilizna, 
mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna

7,5-10 g w 3-15 l wody/
2100m

czereśnia, wiśnia, 
śliwa

brunatna zgnilizna 
drzew pestkowych

6-10 g w 6-15 l wody/ 2
100m

morela, brzoskwinia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 6-10 g w 3-15 l wody/ 2100m

porzeczki szara pleśń, zamieranie pędów 8-10 g w 7-10 l wody/ 2
100m

pomidor (pod osłonami) szara pleśń 0,1% (10g w 10 l wody)

pomidor szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 10 g w 10-12 l wody/ 2100m

ogórek, cukinia szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 10 g w 2-15 l wody/ 2
100m

sałata, zioła szara pleśń, zgnilizna twardzikowa 6 g w 3-10 l wody/ 2
100m

marchew, burak ćwikłowy,
pietruszka korzeniowa 

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa, 

alternarioza 8 g w 3-10 l wody/
2100m

cebula, szalotka, 
czosnek

zgnilizna szyjki cebuli, 
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

10 g w 3-10 l wody/ 2
100m
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Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym 

do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin 

sadowniczych, warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działa systemicznie, 

co oznacza, że chroni wszystkie części rośliny oraz działa silnie leczniczo, eliminując grzyby, 

które już zainfekowały roślinę. Cecha ta jest szczególnie ważna, gdyż często opryski 

wykonujemy po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Działa zapobiegawczo przez długi 

czas, co oznacza, że chroni rośliny przed infekcjami mogącymi nastąpić po wykonanym 

oprysku. Jest środkiem bardzo uniwersalnym, zarejestrowanym do zwalczania wielu chorób 

w wielu uprawach.

Substancja aktywna: Tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidiazoli)

Topsin
® M 500 SC

szeroki zakres działania - ponad 130 zastosowań

jabłoń rak drzew, zgorzel kory, gorzka zgnilizna
2

15 ml w 5-7 l wody/100 m

śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych
215 ml w 5-7 l wody/100 m

wiśnia brunatna zgnilizna, drobna plamistość liści 215 ml w 5-7 l wody/100 m

ogórek (pod osłonami) antraknoza dyniowatych 0,15% (1,5 ml w 1litrze wody)

pomidor (pod osłonami) brunatna plamistość liści 0,15% (1,5 ml w 1litrze wody)

kapusta biała czerń krzyżowych, 
zgnilizna twardzikowa, szara pleśń

2
10 ml w 3-7 l wody/100 m

dziurkowatość liści drzew pestkowych
2

15 ml w 5-9 l wody/100 m

dziurkowatość liści, leukostomoza
215 ml w 5-9 l wody/100 m

czereśnia brunatna zgnilizna, drobna plamistość liści, 
dziurkowatość liści, leukostomoza

2
15 ml w 5-9 l wody/100 m

grusza rak drzew, zgorzel kory 
i inne choroby kory i drewna

215 ml w 5-9 l wody/100 m

gorzka zgnilizna, 
brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

2
15 ml w 5-7,5 l wody/100 m

brzoskwinia brunatna zgnilizna, 
mączniak prawdziwy brzoskwini, 

leukostomoza, choroby kory i drewna

2
15 ml w 5-9 l wody/100 m

morela brunatna zgnilizna, dziurkowatość liści, 
leukostomoza, choroby kory i drewna

215 ml w 5-9 l wody/100 m

winorośl szara pleśń, mączniak prawdziwy winorośli
2

15 ml w 5-9 l wody/100 m

0,1% (1 ml w 1 litrze wody)goździk (pod osłonami) fuzarioza naczyniowa

burak ćwikłowy chwościk buraka, mączniak prawdziwy, 
rdza buraka, brunatna plamistość liści

212 ml w 3,5-5 l wody/100 m

żywotnik, cyprysy, 
jałowce 
oraz inne krzewy 

obrączkowa plamistość pędów, 
plamistość liści kwiatów, 

rak pędów

pod osłonami: 
0,15% (15ml w 10 l wody)

2u.grunt.: 15 ml w 4-7,5 l wody/100 m

roślina choroba dawka/stężenie

Więcej 
informacji

Pojemność - 5 ml

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 ml

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

niecierpek (pod osłonami) plamistość pierścieniowa 0,1% (1 ml w 1 litrze wody)
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Topas 100  EC
®

lider w zwalczaniu mączniaka prawdziwego

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, 

o działaniu układowym, stosowanym nalistnie. Jest najbardziej wszechstronnie 

działającym i najskuteczniejszym preparatem zarówno do zapobiegania 

porażeniu mączniakami jak i do ich interwencyjnego zwalczania. 

Krótki okres karencji: ogórek, truskawka - 3 dni.

Substancja aktywna: Penkonazol (związek z grupy triazoli)

działanie
interwencyjne

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
profilaktyczne

Więcej 
informacji

Pojemność - 5 ml

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 28 szt.

 - 20 ml

Ilość na displayu: 00

25 ml w 2-10 l wody/100mpigwa mączniak prawdziwy

25 ml w 2-10 l wody/100mporzeczka czarna, 
czerwona i biała 

amerykański mączniak 
agrestu

2
5 ml w 2-10 l wody/100magrest amerykański mączniak agrestu

ogórek (uprawa polowa 
i pod osłonami)

2
5 ml w 2-12 l wody/100mmączniak 

prawdziwy

2
0,8-3,2 ml w 4-16 l wody/100mwinorośl mączniak prawdziwy, 

czarna zgnilizna

2
1,25 ml w 5 l wody/100mjabłoń, grusza mączniak prawdziwy

2
5 ml w 2-20 l wody/100mtruskawka 

(uprawa polowa 
i pod osłonami)

mączniak 
prawdziwy

roślina choroba dawka/stężenie

Środek o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion, przeznaczonym do 

zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców 

powodujących zgorzele siewek).

Substancje aktywne: Tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) 

Zaprawa nasienna T 75 DS/WS
zabezpiecza siewki warzyw i cebulki tulipana 

Więcej 
informacji

Waga - 2 g

Ilość zbiorcza: 30 szt.

interwencyjne
i profilaktyczne

działanie
interwencyjne

działanie
profilaktyczne

tulipan fuzarioza 3 g w 1L wody/1kg cebul

czosnek biała zgnilizna, szara pleśń 2-4 g w 1L wody/1kg ząbków

kapusta pekińska, 
kapusta biała, 
pietruszka, szpinak, 
pomidor

zgorzel siewek 0,4 g/100 g nasion

ogórek, cykoria liściowa, 
szalotka, cukinia, melon, kawon, 
rzodkiewka, por, sałata, kapusta 
czerwona, kapusta włoska, kalarepa, 
kapusta brukselska, brokuł, 
kalafior, jarmuż, seler

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

bób, fasola szparagowa, 
groch zielony

zgorzel siewek 0,2 g/100 g nasion

roślina choroba dawka/stężenie
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Pojemność - 405 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Więcej 
informacji

Środek mszycobójczy w wygodnej w użyciu formie dyspensera aerozolowego. 

Produkt o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc 

w amatorskiej uprawie róż w ogrodach działkowych i przydomowych. 

Na roślinie działa wgłębnie.

Substancje aktywne: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II 

(związki z grupy naturalnych pyretryn)

Greenfly - Gun AE 
skuteczny środek na mszyce na róży

działanie
kontakowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 

o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do dezynsekcji pustych 

pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji. 

Szkodniki magazynowe (wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski) stanowią 

poważny problem w trakcie długotrwałego składowania ziarna zbóż. Oprócz uszkadzania 

ziarna podczas żerowania zanieczyszczają je padłymi osobnikami, wylinkami 

i odchodami, co powoduje zawilgocenie i zagrzewanie się zboża.

Substancja aktywna: Pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) 

zwalcza szkodniki magazynowe
Actellic  500 EC

®

Więcej 
informacji

Pojemność - 100 ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
kontakowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

dezynsekcja 
pustych 
pomieszczeń 
i nasion 

wołek zbożowy, 
trojszyk ulec,

spichrzel surynamski

8 ml środka w 0,75-1 l wody
/1 tonę nasion

100ml środka uzup. do 1 litra wodą
2 /100m powierzchni ścian, podłóg sufitów

szkodnik dawka/ stężenie

PRODUKT 
dla profesjonalistów
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Mospilan  20 SP
®

najszerszy zakres zastosowań w etykiecie - ponad 250 
Mospilan 20 SP jest preparatem najnowszej generacji, charakteryzuje się bardzo wysoką 

skutecznością działania, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Ze względu na 

swoje działanie systemiczne jest szczególnie przydatny wszędzie tam gdzie walka ze szkodnikami 

jest utrudniona przez brak bezpośredniego z nimi kontaktu np. wtedy kiedy owady dorosłe lub 

larwy żerują wewnątrz rośliny. Mospilan 20 SP wnika do wnętrza rośliny, gdzie krążąc z sokami, 

dociera do jej tkanek. Cechy te zdecydowanie ułatwiają skuteczną walkę ze szkodnikami. Śmierć 

szkodników następuje po kilku godzinach od zabiegu Mospilanem 20 SP, jednak już natychmiast 

po jego zastosowaniu przestają one żerować. Preparat ma szerokie spektrum działania, 

w uprawie owoców, warzyw i roślin ozdobnych. 

Substancja aktywna: Acetamipryd– związek z grupy pochodnych neonikotynoidów

ziemniak larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
2

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

jabłoń mszyce, toczyk gruszowiaczek, 
owocnica jabłkowa

21,25g w 5-9 l wody/100m

owocówka jabłkóweczka, 
pryszczarek jabłoniak, ogrodnica
 niszczylistka, bawełnica korówka

2
2g w 5-9 l wody/100m

wiśnia i czereśnia nasionnica trześniówka, mszyce
2

1,25g w 5-9 l wody/100m

zwójki: bukóweczka, 
siatkóweczka, różóweczka
 i inne zwójki i inne młode 

gąsienice zjadające liście, śluzownica ciemna, 
licinek tarninaczek, kwieciak pestkowiec

22g w 2-7,5 l wody/100m

grusza owocówka jabłkóweczka, 
22g w 5-9 l wody/100m

mszyce
2

1,25g w 5-9 l wody/100m

zwójki: bukóweczka, siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki oraz inne młode 

gąsienice zjadające liście, miodówki gruszowe: 
plamista, czerwona, żółta, śluzownica ciemna, 
kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec

2
2g w 2-7,5 l wody/100m

śliwa mszyce, owocnice śliwowe
2

1,25g w 5-9 l wody/100m

owocówka śliwkóweczka
22g w 5-9 l wody/100m

zwójki: bukóweczka, siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki i inne młode 

gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy

2
2g w 2-7,5 l wody/100m

truskawka opuchlaki
2

3g w 5-9 l wody/100m

kwieciak malinowiec, zmieniki
22g w 2-7,5 l wody/100m

morela, 
brzoskwinia

zwójki: bukóweczka, siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki oraz inne 

młode gąsienice zjadające liście, mszyce

2
2g w 2-7,5 l wody/100m

winorośl zwójki: bukóweczka, siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki oraz inne 

młode gąsienice zjadające liście, mszyce

22g w 2-7,5 l wody/100m

borówka 
amerykańska

zwójki: bukóweczka, siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki oraz inne 

młode gąsienice zjadające liście, mszyce, 
ogrodnica niszczylistka, pryszczarek borówkowiec

22g w 2-7,5 l wody/100m

leszczyna zwójki: siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki oraz inne  

młode gąsienice zjadające liście

22g w 2-7,5 l wody/100m

malina zwójki: siatkóweczka, różóweczka
 i inne zwójki oraz inne młode gąsienice 

zjadające liście, krzywik maliniaczek, kwieciak 
malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek 

łodygowy, przeziernik malinowiec

2
2g w 2-7,5 l wody/100m

porzeczki: 
czarna, 
czerwona, 
biała

mszyce, zwójki: siatkóweczka, różóweczka 
i inne zwójki oraz inne młode gąsienice 

zjadające liście, krzywik porzeczkowiaczek, 
pryszczarek porzeczkowiak liściowy, 

owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec

2
2g w 2-7,5 l wody/100m

agrest mszyce, zwójki: siatkóweczka, 
różóweczka i inne zwójki oraz inne 
 młode gąsienice zjadające liście, 

przeziernik porzeczkowiec

22g w 2-7,5 l wody/100m

papryka wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec, mszyce, 

śmietki: kiełkówka, cebulanka, kapuściana, 
glebowa, zmieniki

2
2g w 2-5 l wody/100m

dynia, melon, 
kawon

wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec, zmieniki

2
2g w 2-5 l wody/100m

roślina szkodnik dawka/stężenie

ogórek wciornastek grochowiec,
wciornastek tytoniowiec, śmietki: 

kiełkówka, cebulanka, kapuściana, glebowa, zmieniki

22g w 2-5 l wody/100m
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Waga - 10 g 

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na displayu: 00

Waga - 2,4 g

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

Więcej 
informacjiWaga - 1,25 g 

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
kontakowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

czosnek mszyce, śmietki: kiełkówka, 
cebulanka, kapuściana, glebowa

2
2g w 2-5 l wody/100m

sałata mszyce
22g w 2-5 l wody/100m

szpinak mszyce, śmietki: kiełkówka, 
cebulanka, kapuściana, glebowa

2
2g w 2-5 l wody/100m

bób strąkowiec bobowy, śmietki: 
kiełkówka, cebulanka, kapuściana, glebowa

22g w 2-5 l wody/100m

groch, fasola strąkowiec grochowy, strąkowec fasolowy, 
śmietki: kiełkówka, cebulanka, 

kapuściana, glebowa, wciornastek 
grochowiec, wciornastek tytoniowiec

22g w 2-5 l wody/100m

burak ćwikłowy pchełka burakowa, drobnica burakowa
22g w 2-5 l wody/100m

por chowacz szczypiorek, młode gąsienice 
wgryzki szczypiórki, wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec, śmietki: kiełkówka, 

cebulanka, kapuściana, glebowa

2
2g w 2-5 l wody/100m

cebula chowacz szczypiorek, młode gąsienice 
wgryzki szczypiórki, wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec, śmietki: kiełkówka, 

cebulanka, kapuściana, glebowa, mszyce

2
2g w 2-5 l wody/100m

kapusta 
głowiasta

pchełki, chowacz czterozębny, 
chowacz brukwiaczek, 

gnatarz rzepakowiec, wciornastek grochowiec, 
wciornastek tytoniowiec

2
2g w 2-5 l wody/100m

kapusta brukselska, 
pekińska

pchełki, chowacz czterozębny, 
chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec, 

wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, 
śmietki: kiełkówka, cebulanka, kapuściana, glebowa, mszyce

22g w 2-5 l wody/100m

ogórek, 
papryka, oberżyna, 
sałata (pod osłonami)

pomidor, mączlik szklarniowy, wciornastek 
tytoniowiec, wciornastek zachodni, 
miniarki, mszyce, zmieniki, pchełki

0,04% (4g środka w 10 l wody)

ozdobne
(w gruncie 
i pod osłonami)

mączlik szklarniowy, wciornastek 
tytoniowiec, wciornastek zachodni, 
miniarki, mszyce, zmieniki, czerwce

0,04% (4g środka w 10 l wody)

roślina szkodnik dawka/stężenie

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu 

kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących 

w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Substancje aktywne: Lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów).

Karate Zeon  050 CS®

zwalcza mszyce i gąsienice

roślina szkodniki dawka/stężenie

cebula wciornastek tytoniowiec, 
śmietka cebulanka

21,2 ml w 4-5 l wody/100m

ziemniak stonka ziemniaczana
 - larwy i chrząszcze

2
1,2-1,6 ml w 3-4 l wody/100m

kapusta głowiasta gąsienice- bielinka kapustnika 
i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, 

mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, 
wciornastek tytoniowiec

2
1,2 ml w 5-6 l wody/100m

mszyce 21,6-2 ml w 3-4 l wody/100m

jabłoń mszyca jabłoniowa
2

1,5-2 ml w 5-7,5 l wody/100m

kukurydza cukrowa omacnica prosowianka 22 ml w 3-4 l wody/100m

działanie
kontakowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

Pojemność - 5 ml 

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 28 szt.

 - 20 ml

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 50 ml

Ilość na displayu: 00

Pojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 ml

Ilość na displayu: 00

Więcej 
informacji

fasola mszyce
22g w 2-5 l wody/100m

pomidor skoczgonki, mszyce
22g w 2-5 l wody/100m
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róża i inne ozdobne 

kwitnące i zielone 

(w polu i pod 

osłonami)

20ml w 1 l wody

roślina szkodnik dawka/stężenie

Środek owadobójczy w formie mikro emulsji do rozcieńczania wodą, o działaniu 

kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących 

i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania 

w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych, jabłoni, warzyw kapustnych, ogórka i papryki 

w ogrodach przydomowych i w ogrodach działkowych. Środek przeznaczony do stoso-

wania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

zwalcza szkodniki roślin ozdobnych
Karate Gold  ®

Pojemność - 100 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na displayu: 00

Pojemność - 20 ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
kontakowe

działanie
gazowe

działanie
żołądkowe

mszyce, skoczek różany, 

miseczniki, zmieniki, wciornastki, 

larwy błonkówek i gąsienice 

chrząszczy minujące 

i zjadające liście

jabłoń 20ml w 1 l wodyowocnica jabłkowa

kapusta, brokuł zwyczajny, 

kalafior, kapusta brukselska 

(w uprawie polowej)

20ml w 1 l wodymszyce, gąsienice motyli 

(bielinek kapustnik, 

tantniś krzyżowiaczek, 

błyszczka jarzynówka)

ogórek, papryka 

(pod osłonami)

20ml w 1 l wodyprzędziorki, mączliki 

- ogranicza występowanie

Więcej 
informacji
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Starane Trawniki
unikalna skuteczność zwalczania chwastów

Starane Trawniki jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa 

w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym 

do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, 

boiskach sportowych i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania 

przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych. Starane Trawniki nie zwalcza jedynie 

liści chwastów. Preparat przemieszcza się do korzeni wrażliwych gatunków i niszczy 

zarówno część nadziemną jak i system korzeniowy. Po zastosowaniu preparatu substancje 

aktywne szybko wnikają poprzez liście. Po okresie 1 godziny od zabiegu preparat jest 

w pełni pobrany i zaczyna przemieszczać się po całej roślinie. W zależności od warunków 

pogodowych zniszczenie chwastów następuje po około 3-4 tygodniach.

Substancja czynna: fluroksypyr, chlopyralid, MCPA

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
selektywne

działanie
totalne

Więcej 
informacjiPojemność

Ilość zbiorcza: 10 szt.

 - 100 ml

Ilość na displayu: 00

Pojemność - 20 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Ilość na displayu: 00

30-40ml
w 2-3 l wody

2na 100 m

trawniki,

boiska sportowe
pola golfowe,

roślina dawka/stężenie

babka lancetowata – wrażliwa tylko przy dawce 4 l/ha, 
babka zwyczajna gwiazdnica pospolita, 

koniczyna biała, maruna bezwonna, 
mniszek pospolity, przytulia czepna, 

stokrotka pospolita, niezapominajka polna, 
szczaw tępolistny.

Sprinter 350 SL
skutecznie zwalcza wieloletnie chwasty w ogrodzie

Środek chwastobójczy, w formie płynu do sporządzenia roztworu wodnego, 

stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich 

chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych. 

Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów 

chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. 

Zalecany jeden zabieg w sezonie. 

Substancja czynna: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów), 

glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) 

Pojemność - 900 ml

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na displayu: 00

działanie
selektywne

działanie
totalne

Więcej 
informacjiPojemność

Ilość zbiorcza: 24 szt.

 - 250 ml

Ilość na displayu: 00

Pojemność - 75 ml

Ilość zbiorcza: 50 szt.

Ilość na displayu: 00

50-80 ml 
2

na 3 litry wody/ 100 m

zwalczane chwasty dawka/stężenie

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, 

komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik 

pospolity, wiechlina roczna, bodziszek drobny, 

mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, 

rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, 

wierzbownica gruczołowata. 

chwastobójczy TOTALNY

chwastobójczy SELEKTYWNY
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®Korzonek  Pz
do sadzonek półzdrewniałych

Preparat do stosowania podczas ukorzeniania sadzonek półzdrewniałych 

roślin ozdobnych. Wpływa na prawidłowy i szybki wzrost systemu 

korzeniowego. Nie wymaga stosowania dodatkowo innych ukorzeniaczy.

Zawiera podstawowe składniki pokarmowe: fosfor i potas, 

a także mikroskładniki: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk.

Więcej 
informacji

Pojemność - 30 ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

®Korzonek  D
do sadzonek zdrewniałych

Preparat stosowany podczas ukorzeniania zdrewniałych sadzonek roślin 

ozdobnych. Wpływa na prawidłowy i szybki rozwój systemu korzeniowego. 

Nie wymaga stosowania dodatkowo innych ukorzeniaczy. 

W swoim składzie zawiera podstawowe składniki pokarmowe:

fosfor i potas oraz mikroskładniki: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden 

i cynk. y.

Więcej 
informacji

Pojemność - 30 ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

produkt
w proszku

produkt
w płynie

produkt
w proszku

produkt
w płynie

Korzonek  Superstart®

do sadzonek drzew i krzewów ozdobnych

Preparat stosowany do sadzonek drzew i krzewów ozdobnych. 

Łagodzi objawy uszkodzeń systemu korzeniowego związane z przesadzaniem 

roślin. Przyspiesza regenerację systemu korzeniowego i wypływa korzystnie na 

proces ukorzeniania się sadzonek. Ukorzeniacz zawiera podstawowe składniki 

pokarmowe takie jak: fosfor i potas oraz zestaw mikroskładników: bor, miedź, 

żelazo, mangan, molibden i cynk.

Pojemność - 50 ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Więcej 
informacji

produkt
w proszku

produkt
w płynie
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Korzonek  Z
®

do sadzonek zielonych

Preparat stosowany podczas ukorzeniania zielonych sadzonek roślin ozdobnych. 

Wpływa na prawidłowy i szybki wzrost systemu korzeniowego. Nie wymaga 

stosowania dodatkowo innych ukorzeniaczy. Zawiera podstawowe składniki 

pokarmowe takie jak fosfor i potas i mikroskładniki: bor, miedź, żelazo, mangan, 

molibden i cynk.

Więcej 
informacji

Pojemność - 30 ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

produkt
w proszku

produkt
w płynie

Korzonek
„Sam Przesadzam”

® 

do przesadzania roślin domowych i balkonowych

Korzonek "SAM PRZESADZAM" jest gotowym preparatem nowej generacji, przeznaczonym 

do stosowania przez hobbystów do oprysku bryły korzeniowej przesadzanych roślin. 

Zawiera szereg substancji wpływających na procesy życiowe roślin, podnosi odporność na warunki 

stresowe związane z przesadzaniem, wspomaga wchłanianie substancji odżywczych 

oraz absorbowanie wody. Stosowanie produktu stwarza optymalne warunki przesadzanym 

roślinom, co wpływa na procesy ukorzenienia oraz na formę i strukturę nowych korzeni, 

czego efektem są piękne i zdrowe rośliny.

Więcej 
informacji

Pojemność - 300 ml

Ilość zbiorcza: 25 szt.

produkt
w proszku

produkt
w płynie



®Korzonek  D
Harmonijny Start Od Korzenia
do iglaków i sadzonek zdrewniałych

Nawóz do stosowania podczas ukorzeniania iglaków lub zdrewniałych sadzonek roślin 

ozdobnych. Wpływa na prawidłowy i szybki rozwój systemu korzeniowego. 

Zawiera podstawowe mikroskładniki pokarmowe, kofaktory ukorzeniania oraz 

specyficzną formę cynku, który działa jako aktywator procesów korzenienia. 

Wzmaga i aktywuje procesy ukorzeniania, wpływa na formowanie oraz strukturę 

nowych korzeni. Dostarcza mikroskładników pokarmowych, poprawia wchłanianie 

substancji odżywczych oraz absorbowanie wody. Podnosi odporność sadzonek 

i roślin na warunki stresowe związane z przesadzaniem. Poprawia właściwości 

podłoża. Zawiera witaminę C. 

Więcej 
informacji

Waga - 20 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

®Korzonek  Z
Harmonijny Start Od Korzenia
do sadzonek zielonych i półzdrewniałych

Nawóz do stosowania podczas ukorzeniania zielonych lub półzdrewniałych sadzonek 

roślin ozdobnych. Wpływa na prawidłowy i szybki rozwój systemu korzeniowego. 

Zawiera podstawowe mikroskładniki pokarmowe, kofaktory ukorzeniania oraz specyficzną 

formę cynku, który działa jako aktywator procesów korzenienia. Wzmaga i aktywuje 

procesy ukorzeniania, wpływa na formowanie oraz strukturę nowych korzeni. Dostarcza 

mikroskładników pokarmowych, poprawia wchłanianie substancji odżywczych oraz 

absorbowanie wody. Podnosi odporność sadzonek i roślin na warunki stresowe 

związane z przesadzaniem. Poprawia właściwości podłoża. Zawiera witaminę C. 

Więcej 
informacji

Pojemność - 30 ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

produkt
w proszku

produkt
w płynie

produkt
w proszku

produkt
w płynie
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Dolomit 
zapewnia obfite plony i odkwasza glebę

Dolomit podnosi pH gleby oraz poprawia jej właściwości. Zwiększa plonowanie warzyw, 

poprzez dostarczenie do gleby wapnia i magnezu, które warunkują prawidłowy wzrost 

roślin. Polecany w szczególności na gleby bardzo kwaśne o niskiej zasobności 

w magnez i wapń. Jest to produkt łatwo przyswajalny przez rośliny, szybko poprawia 

strukturę i właściwości fizyko-chemiczne gleby.

 Zastosowanie: warzywa, owoce, trawniki.

Więcej 
informacji

Waga - 10 kg

Ilość na palecie: 100 szt.

Active Komposter
przyspiesza kompostowanie

Active Komposter to wyselekcjonowana mieszanina, zawierająca składniki nawozowe, 

przyspieszająca kompostowanie. Kompostowanie to rozkład materii organicznej przy 

udziale mikroorganizmów tworzących próchnicę. Mikroorganizmy kompostujące do 

prawidłowego rozwoju potrzebują właściwego środowiska oraz składników 

odżywczych. Najważniejszym w procesie kompostowania jest stosunek węgla 

do azotu. Naturalna biomasa zawiera sporo węgla lecz jest zbyt uboga w azot, który 

możemy uzupełnić stosując Active Komposter, dostarczając tym samym 

mikroorganizmom niezbędnego pierwiastka. Dzięki temu samodzielnie uzyskujemy 

najwyższej jakości, naturalny nawóz, który jest odpowiedni dla wszystkich roślin. 

Dodatkowo kompostowanie pozwala na zagospodarowanie odpadów organicznych 

pochodzących z domu i ogrodu, co obniża koszty utylizacji. Opakowanie 1 kg wystarcza 
3na 4 m  biomasy.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.
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Odżywka do roślin 
poprawia kondycję roślin domowych i balkonowych

Odżywka "SIŁA NATURY" jest gotowym preparatem nowej generacji, 

przeznaczonym do stosowania w warunkach domowych. 

Zawiera szereg substancji - aktywatorów wzrostu wpływających na procesy 

życiowe roślin i neutralizujących stres wynikający z niekorzystnych warunków 

uprawy (suche powietrze, choroby itp.) Stosowanie preparatu podnosi wilgotność 

powietrza, co dodatkowo sprzyja rozwojowi roślin.

Więcej 
informacji

Pojemność - 300 ml

Ilość zbiorcza: 25 szt.

Pałeczki nawozowe
do kwitnących

Wieloskładnikowy nawóz WE typu NPK w postaci pałeczek nawozowych 

przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin kwitnących domowych 

i balkonowych, o odpowiednio skomponowanym składzie. Rośliny otrzymują 

składniki pokarmowe stopniowo i regularnie przez około 100 dni, co ogranicza 

ryzyko przenawożenia. Nawóz zapewnia bujne kwitnienie oraz stymuluje 

powstawanie nowych pęków kwiatowych. 

Więcej 
informacji

Opakowanie - 40 szt

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 2000 szt.
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Nowoczesna odżywka do gleby, składająca się z hydrożelu, nawozu, 

materiału nośnikowego i lawy wulkanicznej. Oszczędza wodę, gdyż zwiększa 

zdolności podłoża do magazynowania wody. Przedłuża kwitnienie 

oraz wzbogaca ziemię. Polecany w uprawie roślin kwitnących, balkonowych 

i domowych. 

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1740 szt.

TerraCottem universal
zwiększa zdolność podłoża 
do magazynowania wody

Superplon K
stymuluje wzrost i plonowanie

Superplon K to stymulator wzrostu przeznaczony do dolistnego stosowania 

i podlewania w uprawach polowych roślin rolniczych, warzyw gruntowych 

i pod osłonami, roślin sadowniczych oraz ozdobnych. Można stosować 

w dowolnym terminie wegetacji, kiedy występuje potrzeba poprawy wigoru roślin 

i ich aktywności fotosyntetycznej. Zmniejsza wrażliwość roślin na niekorzystne 

warunki środowiskowe takie jak: susza, błędy w nawożeniu, zbyt niskie 

temperatury w okresie wegetacji, śnieg, mróz, gradobicie, przesadzanie 

i inne czynniki wywierające negatywny wpływ na rozwój w okresie wegetacji. 

Pojemność - 20 ml

Ilość zbiorcza: 28 szt.

Więcej 
informacji

Wapno do bielenia
o zwiększonej przyczepności

Wapno do bielenia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Zapobiega 

przemarzaniu i pękaniu kory oraz tworzeniu się zgorzelin, łatwo się 

rozprowadza oraz posiada zwiększoną przyczepność. Tworzy warstwę 

ochronną odporną na warunki atmosferyczne. Zwiększa mrozoodporność 

oraz ogranicza nagrzewanie się pni.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.
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Wieloskładnikowy nawóz WE typu NPK w postaci pałeczek nawozowych 

przeznaczony do nawożenia wszystkich odmian storczyków, o odpowiednio 

skomponowanym składzie. Nawóz jest wydajny i bardzo dobrze przyswajalny 

przez rośliny. Rośliny otrzymują składniki pokarmowe stopniowo i regularnie 

przez około 100 dni. Nawóz zapewnia bujne kwitnienie oraz stymuluje 

powstawanie nowych pąków kwiatowych.

Pałeczki nawozowe
do storczyków

Więcej 
informacji

Opakowanie - 20 szt

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Ilość na palecie: 3000 szt.

Odżywka do storczyków
poprawia kondycję storczyków

Odżywka „Krople Natury” to preparat nowej generacji polecany przy uprawie 

storczyków. Stwarza roślinie warunki rozwoju zbliżone do jej środowiska naturalnego. 

Łagodzi czynniki stresowe, na jakie narażone są storczyki uprawiane w warunkach 

domowych. Zapewnia optymalny wzrost, rozwój i kwitnienie storczyków. Sprawia, że 

rośliny są bardziej odporne na choroby.

Więcej 
informacji

Pojemność - 300 ml

Ilość zbiorcza: 25 szt.
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Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy winorośli. 

Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla drobnoustrojów 

glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast zwiększa zdolność 

gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym sposobem rośliny są 

w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz 

najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko 

przenawożenia roślin. Zapewnia obfite owocowanie i wzmacnia odporność winorośli na 

choroby i inne czynniki stresowe.

Nawóz ekologiczny
granulowany
do borówek

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy borówek. 

Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla drobnoustrojów 

glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast zwiększa zdolność 

gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym sposobem rośliny są 

w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz 

najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko 

przenawożenia roślin. Zapewnia obfite owocowanie i wzmacnia odporność krzewów 

borówek na choroby.

Nawóz ekologiczny
granulowany 
do winorośli

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz ekologiczny
granulowany
do truskawek

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy 

truskawek. Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii 

dla drobnoustrojów glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica 

natomiast zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody oraz składników 

odżywczych. Tym sposobem rośliny są w stanie pobrać wszystkie składniki 

potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz najlepiej stosować przed 

sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko przenawożenia 

roślin. Zapewnia obfite owocowanie oraz zdrowe plony truskawek.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

50 g 

na 1 krzew

50 g 

na 1 krzew

50 g 

na 1 krzew

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
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Nawóz ekologiczny
granulowany
do drzew i krzewów owocowych

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy drzew i krzewów. 

Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla drobnoustrojów 

glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast zwiększa zdolność 

gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym sposobem rośliny są 

w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz 

najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko 

przenawożenia roślin. Zapewnia obfite owocowanie  i oraz prawidłowy rozwój drzew 

i krzewów owocowych. 

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

50 g 

na 1 krzew

Nawóz ekologiczny
granulowany
do pomidorów, ogórków i ziół

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy pomidorów, 

ogórków i ziół. Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla 

drobnoustrojów glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast 

zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym 

sposobem rośliny są w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego 

wzrostu. Nawóz najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie 

istnieje ryzyko przenawożenia roślin.  Zapewnia obfite owocowanie oraz prawidłowy 

wzrost roślin. 

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

50 g 

na 1 krzew

Nawóz ekologiczny
granulowany
do warzyw

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy warzyw. 

Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla drobnoustrojów 

glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast zwiększa zdolność 

gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym sposobem rośliny są 

w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz 

najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko 

przenawożenia roślin. Zapewnia obfite plony i oraz prawidłowy rozwój wszystkich 

warzyw. 

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

50 g 

na 1 krzew

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
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Nawóz ekologiczny
granulowany
do róż

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy róż. 

Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla drobnoustrojów 

glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast zwiększa zdolność 

gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym sposobem rośliny są 

w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz 

najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko 

przenawożenia i spalenia roślin. Zapewnia bujne kwitnienie i wzmacnia odporność 

krzewów róż na choroby. 

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz ekologiczny
granulowany
do iglaków

Wieloskładnikowy organiczny nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy iglaków. 

Substancje organiczne zawarte w nawozie, stanowią źródło energii dla drobnoustrojów 

glebowych, które przekształcają je w próchnice. Próchnica natomiast zwiększa zdolność 

gleby do zatrzymywania wody oraz składników odżywczych. Tym sposobem rośliny są 

w stanie pobrać wszystkie składniki potrzebne im do prawidłowego wzrostu. Nawóz 

najlepiej stosować przed sadzeniem roślin na wiosnę lub na jesień. Nie istnieje ryzyko 

przenawożenia i spalenia roślin. Zapewnia prawidłowy wzrost iglaków, oraz intensywne 

wybarwienie igieł.

Więcej 
informacji

50 g 

na 1 krzew

50 g 

na 1 krzew

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
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Nawóz do tui
z mikroskładnikami

Nawóz zakwaszający

Nawóz do bukszpanów 
i żywopłotów
z mikroskładnikami

do roślin kwaśnolubnych

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Nawóz granulowany do tui z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez 

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Zapewnia 

szybki wzrost wszystkich gatunków żywotników. Zapobiega brązowieniu igieł i łusek.

Nawóz granulowany zakwaszający do roślin kwaśnolubnych to nawóz WE, 

zawierającym w swoim składzie azot. Wysoka zawartość azotu stymuluje szybki 

wzrost oraz obniża kwasowość podłoża odpowiednio do potrzeb roślin 

kwaśnolubnych.

Nawóz granulowany do bukszpanów z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez i siarkę 

oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan 

i cynk. Optymalny skład nawozu zapewnia intensywny rozwój bukszpanów 

i żywopłotów. Zwiększa odporność bukszpanów na choroby.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

100 g 

na 1 krzew

25 g 

na 1 krzew

25 g 

na 1 krzew

Worek - Waga - 10 kg

Ilość na palecie: 70 szt.

Worek - Waga - 20 kg

Ilość na palecie: 35 szt.
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Nawóz do iglaków wzmacniający wybarwianie igieł jest to nawóz WE, zawierającym 

w swoim składzie takie składniki pokarmowe jak: magnez i siarka. Wysoka zawartość 

magnezu w nawozie wpływa na odpowiednie wybarwienie i zagęszczenie igieł. 

Przeciwdziała brązowieniu iglaków. 

Wzmacnia odporność roślin na choroby. Nawóz można stosować także w formie 

oprysków. 

Nawóz szybko eliminuje niedobory magnezu.  

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Wiadro - Waga - 8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

30-50 g 
2na 1 m

Nawóz do iglakow
wzmacniający wybarwienie igieł

Nawóz granulowany do iglaków z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Nawóz zapobiega 

brązowieniu igieł oraz wzmacnia rośliny. Zapewnia szybki i prawidłowy wzrost 

wszystkich odmian iglaków.

100 g 

na 1 krzew

Nawóz do iglaków
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do iglaków z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez 

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. 

Nawóz zapobiega brązowieniu igieł. Zawarty w nawozie magnez zapewnia 

intensywny zielony kolor igieł.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

100 g 

na 1 krzew

Nawóz do iglaków
przeciwko brązowieniu igieł

Więcej 
informacji

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Wiadro - Waga - 8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji
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Nawóz do trawników 
z mchem
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do trawników z mchem z mikroskładnikami, jest nawozem WE 

typu NK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor i siarkę oraz 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Zawiera zwiększoną ilość 

żelaza, które zapobiega występowaniu mchu na trawniku. Przeznaczony do nawożenia 

wszystkich gatunków traw. 

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

30-50 g 
2na 1 m

Nawóz granulowany do trawników z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu 

NPK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez 

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Idealnie 

zbilansowany skład zapewnia szybki rozwój wszystkich gatunków traw. Nawóz 

zapewnia soczystą zieleń trawnika przez cały okres stosowania.

 Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

30-50 g 
2

na 1 m

Nawóz do trawników
z mikroskładnikami

Wiadro - Waga - 8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Nawóz do trawników 
zagęszczający 

i wypierający chwasty

Nawóz granulowany do trawników z mchem z mikroskładnikami, jest nawozem WE 

typu NK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor i siarkę oraz 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Zapewnia szybkie, 

intensywne zielone wybarwienie trawy. Wysoka ilość azotu zawarta w składzie 

powoduje szybkie zagęszczenie się trawy i tym samym wypieranie chwastów.

30-50 g 
2na 1 m

Wiadro - Waga - 8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Worek - Waga - 10 kg

Ilość na palecie: 70 szt.

Worek - Waga - 20 kg

Ilość na palecie: 35 szt.
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Nawóz regeneracyjny 
do trawników
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do trawników regeneracyjny z mikroskładnikami, jest 

nawozem WE typu NK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, 

fosfor i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. 

Wzmacnia słaby i zaniedbany trawnik. Wysoka ilość azotu w składzie powoduje 

odbudowanie zielonej masy.

30-50 g 
2

na 1 m

Więcej 
informacji

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Wiadro - Waga - 8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz 
z mchem wapniowo
-magnezowy

do trawników 

zapobiega występowaniu mchu na trawniku

Nawóz wapniowo - magnezowy do trawników jest produktem pochodzenia naturalnego, 

zawierającym magnez, wapń i mikroelementy, pozyskiwany z mielenia skał wapniowo 

- magnezowych, przeznaczonym do stosowania na glebach mineralnych i organicznych 

o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym.  Ze względu na znaczną zwartość 

magnezu zaleca się stosowanie produktu przede wszystkim na glebach o niskiej i bardzo 

niskiej zwartości tego składnika, szczególnie w ogródkach działkowych, przydomowych 

oraz na trawniki. Do stosowania jesienią lub wiosną przed ruszeniem wegetacji.

Więcej 
informacjiWaga - 15 kg

Ilość na palecie: 60 szt

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Nawóz do borówek
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do borówek z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez 

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. 

Odpowiednia ilość azotu gwarantuje bujne plony. Nawóz stabilizuje kwaśny 

odczyn gleby warunkujący prawidłowy wzrost roślin.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

50-55 g 

na 1 krzew

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

140-600 g
2na 1 m
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Nawóz do winorośli
z mikroskładnikami

Nawóz do drzew 
i krzewów owocowych
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do winorośli z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez i siarkę 

oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Zapewnia obfite 

owocowanie i zwiększa odporność winorośli na choroby.

Nawóz granulowany do drzew i krzewów owocowych z mikroskładnikami, jest 

nawozem WE typu NPK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, 

fosfor, potas, magnez i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, 

mangan i cynk. Zapewnia obfite owocowanie i wpływa na walory smakowe 

owoców.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

100 g 

na 1 krzew

50-100 g 

na 1 krzew

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Nawóz do truskawek, 
malin i poziomek
z mikroskładnikami

Więcej 
informacji

Nawóz granulowany do truskawek, poziomek i malin z mikroskładnikami, jest 

nawozem WE typu NPK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, 

fosfor, potas, magnez i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, 

mangan i cynk. Zapewnia obfite owocowanie i wpływa na walory smakowe 

owoców. Podnosi odporność roślin na choroby.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

25 g 

na 1 krzew

www.target.com.pl 59



Nawóz do pomidorów 
i ogórków
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do pomidorów z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez i siarkę 

oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Zapewnia obfite 

owocowanie i wpływa na walory smakowe owoców. 

Podnosi odporność roślin na choroby.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz granulowany do warzyw jest nawozem WE typu NPK, zawierającym podstawowe 

składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: 

bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Przeznaczony do zasilania wszystkich gatunków 

warzyw. Zapewnia obfite plony.

Nawóz do warzyw
z mikroskładnikami

25 g 

na 1 krzew

50 g 
2na 1 m

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Worek - Waga - 10 kg

Ilość na palecie: 70 szt.

Więcej 
informacji

25 g

na 1 krzew

Nawóz do powojników 
i pnączy
z mikroskładnikami

Nawóz granulowany do powojników i pnączy z mikroskładnikami, jest nawozem 

WE typu NPK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, 

potas, magnez i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan 

i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie i intensywne wybarwienie kwiatów. Powoduje 

szybki wzrost pnączy i wzmacnia rośliny przed chorobami.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji
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Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Nawóz granulowany do cebulowych z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu 

NPK zawiera podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez, 

siarka oraz mikroskładniki: bor, miedź, żelazo, mangan, cynk. Zapewnia bujne 

kwitnienie roślin cebulowych. Zwiększa odporność roślin na choroby.

Nawóz do cebulowych
z mikroskładnikami

25 g 
2na 1 m

25 g 
2na 1 m

Nawóz granulowany do hortensji z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. Nawóz 

odpowiedni do zasilania wszystkich odmian hortensji. Wzmacnia kondycję roślin 

oraz powoduje zawiązywanie licznych pąków kwiatowych.

Nawóz do hortensji
z mikroskładnikami

Nawóz do kwitnących
z mikroskładnikami

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Nawóz granulowany do kwitnących z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez 

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. 

Zawiera komplet niezbędnych składników zapewniających bujne kwitnienie. 

Nawóz stymuluje powstawanie nowych pąków kwiatowych.

25-50 g

na 1 krzew
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Nawóz granulowany do magnolii z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawiera składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez, siarka oraz 

mikroskładniki: bor, miedź, żelazo, mangan, cynk. Zapewnia bujne kwitnienie 

wszystkich odmian magnolii. Stymuluje powstawanie pąków kwiatowych.

Nawóz do magnolii
z mikroskładnikami

25-50 g

na 1 krzew

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz do rododendronów, 
i azalii 
z mikroskładnikami

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz granulowany do rododendronów i azalii z mikroskładnikami, jest nawozem 

WE typu NPK, zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, 

potas, magnez i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan 

i cynk. Nawóz reguluje kwasowość podłoża i wydłuża okres kwitnienia.

Nawóz do róż
z mikroskładnikami

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz granulowany do róż z mikroskładnikami, jest nawozem WE typu NPK, 

zawierającym podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas, magnez 

i siarkę oraz mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan i cynk. 

Przeznaczony do nawożenia wszystkich odmian róż. Zapewnia bujne kwitnienie 

i intensywne wybarwienie kwiatów. Zwiększa odporność roślin na choroby.

50 g

na 1 krzew

25 g

na 1 krzew

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.
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Nawóz do iglaków

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Nawóz do trawników
jesienny 

do roślin ozdobnych

jesienny 

Nawóz jesienny do iglaków jest to nawóz WE typu PK, zawierającym w swoim składzie 

takie składniki pokarmowe jak: fosfor, potas, wapń i siarkę. Przede wszystkim nawóz 

zwiększa mrozoodporność oraz zimotrwałość iglaków. Zapobiega także brązowieniu 

igieł oraz poprawia ogólną kondycję roślin. 

Nawóz jesienny do iglaków jest to nawóz WE typu PK, zawierającym w swoim składzie 

takie składniki pokarmowe jak: fosfor, potas, wapń i siarkę. Odpowiednio dobrany 

skład nawozu przygotowuje trawę do przetrwania zimy. Wzmacnia system 

korzeniowy traw oraz powoduje intensywne krzewienie się trawy na wiosnę.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Waga - 4 kg

Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Nawóz jesienny

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Eksp. paleta I: 504 szt. 

Eksp. paletowa II: 84 szt.

Nawóz jesienny jest to nawóz WE typu PK, zawierającym w swoim składzie takie 

składniki pokarmowe jak: fosfor, potas, wapń i siarkę. Zwiększa mrozoodporność 

i zimotrwałość roślin. Nawóz uzupełnia niedobory składników w glebie i tworzy zapasy 

minerałów potrzebnych do rozpoczęcia wegetacji wczesną wiosną.

25 g

na 1 krzew

50 g 
2

na 1 m

25-50 g 
2na 1 m
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Więcej 
informacji

Nawóz długodziałający i ekstra wydajny do wszystkich roślin kwitnących. 

Jest to bardzo wydajny nawóz WE typu NPK  z magnezem – wystarcza na 80 doniczek 
2 2lub na ok. 5 m , ( 5 g na doniczkę o średnicy 12-15 cm lub 75 g na 1m ). Zapewnia bujne 

kwitnienie oraz zdrowy rozwój roślin przez cały sezon wegetacyjny. Składniki nawozu  

uwalniają się stopniowo przez okres sześciu miesięcy, co wyklucza  ryzyko 

przenawożenia roślin. Nowoczesna formuła granulek oraz wygodne w stosowaniu 

opakowanie z dozownikiem umożliwia równomierne i zrównoważone nawożenie, 

przyjazne środowisku.

Nawóz 
do kwitnących

extrawydajny

skutecznie nawozi przez 6 miesięcy 

Nawóz długodziałający i ekstra wydajny do róż. Jest to bardzo wydajny nawóz WE typu 

NPK  z magnezem – wystarcza na 16 roślin. (25 g na roślinę). Zapewnia bujne 

kwitnienie oraz zdrowy rozwój roślin przez cały sezon wegetacyjny. Składniki nawozu  

uwalniają się stopniowo przez okres sześciu miesięcy, co wyklucza ryzyko 

przenawożenia roślin . Nowoczesna formuła granulek oraz wygodne w stosowaniu 

opakowanie z dozownikiem umożliwia równomierne i zrównoważone nawożenie, 

przyjazne środowisku.

Nawóz extrawydajny
do róż
skutecznie nawozi przez 6 miesięcy 

Nawóz 
do surfinii i pelargonii

extrawydajny

skutecznie nawozi przez 6 miesięcy 

Więcej 
informacji

Waga - 500 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Na palecie: 60 szt.

Waga - 500 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Na palecie: 60 szt.

Waga - 500 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Na palecie: 60 szt.

Więcej 
informacji

Nawóz długodziałający i ekstra wydajny do pelargonii i surfinii. Jest to bardzo wydajny 

nawóz WE typu NPK  z magnezem – wystarcza na 16 skrzynek (25 g na skrzynkę 

balkonową o długości 30cm) . Zapewnia bujne kwitnienie oraz zdrowy rozwój roślin 

przez cały sezon wegetacyjny. Składniki nawozu  uwalniają się stopniowo przez okres 

sześciu miesięcy, co wyklucza ryzyko przenawożenia roślin . Nowoczesna formuła 

granulek oraz wygodne w stosowaniu opakowanie z dozownikiem umożliwia 

równomierne i zrównoważone nawożenie, przyjazne środowisku.

25 g 

na roślinę

25 g 

na skrzynkę

75 g 
2na 1 m
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Nawóz długodziałający i ekstra wydajny do borówek. Jest to bardzo wydajny nawóz WE 
2typu NPK  z magnezem – wystarcza na 20 metrów upraw (20 g na 1 m  uprawy). 

Zapewnia obfite plony oraz zdrowy rozwój roślin przez cały sezon wegetacyjny. 

Składniki nawozu  uwalniają się stopniowo przez okres sześciu miesięcy, co wyklucza 

ryzyko przenawożenia roślin. Nowoczesna formuła granulek oraz wygodne w 

stosowaniu opakowanie z dozownikiem umożliwia równomierne 

i zrównoważone nawożenie, przyjazne środowisku.

Nawóz długodziałający i ekstra wydajny do pomidorów, ogórków i ziół. Jest to bardzo 

wydajny nawóz WE typu NPK  z magnezem – wystarcza na 16 roślin (25 g na roślinę). 

Zapewnia obfite plony oraz zdrowy rozwój roślin przez cały sezon wegetacyjny. 

Składniki nawozu  uwalniają się stopniowo przez okres sześciu miesięcy, co wyklucza 

ryzyko przenawożenia roślin. Nowoczesna formuła granulek oraz wygodne 

w stosowaniu opakowanie z dozownikiem umożliwia równomierne i zrównoważone 

nawożenie, przyjazne środowisku.

Nawóz extrawydajny
do borówek

Nawóz extrawydajny
do pomidorów, ogórków
i ziół

skutecznie nawozi przez 6 miesięcy 

skutecznie nawozi przez 6 miesięcy 

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Waga - 500 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Na palecie: 60 szt.

Waga - 500 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Na palecie: 60 szt.

20 g 
2

na 1 m

25 g 

na roślinę
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Nawóz rozpuszczalny 
SMACZNE OWOCE

Nawóz  
SOCZYSTE OWOCE

rozpuszczalny

do pomidorów z mikroskładnikami

do truskawek

Nawóz "SMACZNE OWOCE" do pomidorów z mikroskładnikami, jest to nawóz WE typu 

NPK, zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas,

a dodatkowo także mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden 

i cynk. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory 

składników pokarmowych. Zapewnia obfite owocowanie 

i wpływa na walory smakowe owoców.

Nawóz "SOCZYSTE OWOCE" do truskawek z mikroskładnikami, jest to nawóz WE 

typu NPK, zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas. 

Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory 

składników pokarmowych. Odpowiednio dobrany skład zapewnia obfite 

owocowanie oraz soczyste i zdrowe owoce truskawek. Zwiększa także 

odporność roślin na choroby. 

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Nawóz  
OBFITE PLONY

rozpuszczalny

do borówek z mikroskładnikami

Nawóz "OBFITE PLONY" do borówek z mikroskładnikami, jest to nawóz WE typu NPK, 

zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor i potas a dodatkowo także 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Nawóz jest 

natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników 

pokarmowych. Zapewnia obfite owocowanie.

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

5 g 

na 5 L

5 g 

na 5 L

5 g 

na 5 L
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Nawóz "INTENSYWNE BARWY" do hortensji z mikroskładnikami, jest to nawóz WE 

typu NPK, zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas 

a dodatkowo także mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden 

i cynk. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia 

niedobory składników pokarmowych. Przeznaczony do nawożenia hortensji 

niebieskiej. Zapewnia intensywne wybarwienie kwiatów.

Nawóz  
INTENSYWNE BARWY

rozpuszczalny

do hortensji niebieskiej z mikroskładnikami

Nawóz  
EKSPLOZJA KWIATÓW

rozpuszczalny

do kwitnących z mikroskładnikami

Nawóz "EKSPLOZJA KWIATÓW" do kwitnących z mikroskładnikami, jest to nawóz 

WE typu NPK, zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas 

a dodatkowo także mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, 

molibden i cynk. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko 

uzupełnia niedobory składników pokarmowych. Zapewnia bujne kwitnienie oraz 

zapewnia intensywne wybarwienie wszystkich gatunków kwiatów.

Nawóz  
EKSPLOZJA KOLORÓW

rozpuszczalny

do kwiatów balkonowych z mikroskładnikami

Nawóz "EKSPLOZJA KOLORÓW" do kwiatów balkonowych z mikroskładnikami, jest to 

nawóz WE typu NPK, zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, 

potas a dodatkowo także mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, 

molibden i cynk. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia 

niedobory składników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim dla roślin 

o dużych wymaganiach pokarmowych takich jak surfinia i pelargonia.

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

5 g 

na 5 L

5 g 

na 5 L

5 g 

na 5 L
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Nawóz  
BUJNE KWITNIENIE

rozpuszczalny

do rododendronów z mikroskładnikami

Nawóz "BUJNE KWITNIENIE" do rododendronów z mikroskładnikami, jest to nawóz WE 

typu NPK, zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas 

a dodatkowo także mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden 

i cynk. Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory 

składników pokarmowych. Zapewnia bujne kwitnienie wszystkich odmian 

rododendronów oraz zwiększa ilość pąków kwiatowych.

Nawóz "MOC PĄKÓW" do róż z mikroskładnikami, jest to nawóz WE typu NPK, 

zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor i potas, a dodatkowo także 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. 

Nawóz jest natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory 

składników pokarmowych. Zwiększa odporność róż na choroby oraz stymuluje 

powstawanie nowych pąków kwiatowych.

Nawóz  
MOC PĄKÓW

rozpuszczalny

do róż z mikroskładnikami

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Więcej 
informacji

Nawóz  
FIOLETOWE POLE

rozpuszczalny

do lawendy 

Nawóz "FIOLETOWE POLE" do lawendy, jest to nawóz WE typu NPK, zawierający 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas. Nawóz jest natychmiast 

przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników pokarmowych. 

Odpowiednio dobrany skład zapewnia bujne kwitnienie oraz intensywny zapach 

wszystkich odmian lawendy. Zwiększa także odporność roślin na niekorzystne 

warunki atmosferyczne. 

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

5 g 

na 5 L

5 g 

na 10 L

5 g 

na 5 L
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Nawóz "MOC ZIELENI" do iglaków z mikroskładnikami, jest to nawóz WE typu NPK, 

zawierający podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas a dodatkowo także 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Nawóz jest 

natychmiast przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników 

pokarmowych. Zapobiega brązowieniu igieł oraz szybko przywraca zdrowy wygląd 

iglakom.

Nawóz  
MOC ZIELENI

rozpuszczalny

do iglaków z mikroskładnikami

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Nawóz rozpuszczalny 
BARWNE POLE
do wrzosów

Nawóz "BARWNE POLE" do wrzosów, jest to nawóz WE typu NPK, zawierający 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas. Nawóz jest natychmiast 

przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników pokarmowych. 

Odpowiednio dobrany skład zapewnia intensywne wybarwienie wszystkich 

odmian wrzosów. Zwiększa także odporność roślin na choroby oraz suszę.

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Nawóz "EFEKT DYWANU" do TRAWNIKÓW , jest to nawóz WE typu NPK, zawierający 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas. Nawóz jest natychmiast 

przyswajany przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory składników pokarmowych . 

Odpowiednio dobrany skład zapewnia gęsty i bujny trawnik. Zwiększa także 

odporność roślin na choroby oraz suszę.

Nawóz  
EFEKT DYWANU

rozpuszczalny

do trawników

Więcej 
informacji

Waga - 150 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1920 szt.

Krawat ekspozycyjny: 12 szt.

Ekspozytor półkowy: 20 szt. 

5 g 

na 10 L

5 g 

na 5 L

5 g 

na 5 L
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Płynny nawóz ekologiczny Target do borówek to całkowicie organiczny produkt 

polecany przy ekologicznej uprawie borówek. 

Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące w glebie, poprawia jej jakość oraz ułatwia 

pobór odpowiednich składników odżywczych. Korzenie stają się mocniejsze, a rośliny 

zdrowsze i silniejsze. Zapewnia obfite owocowanie oraz wzmacnia odporność borówek 

na choroby. Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. 

Substancje organiczne w nim zawarte są 

wyłącznie pochodzenia roślinnego, pozyskiwane z produkcji żywności oraz paszy. 

Nawóz ekologiczny 
w płynie
do borówek

Więcej 
informacji

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Nawóz ekologiczny w płynie
do truskawek

Płynny nawóz ekologiczny Target do truskawek to całkowicie organiczny produkt 

polecany przy ekologicznej uprawie truskawek. Substancje organiczne w nim zawarte 

są wyłącznie pochodzenia roślinnego, pozyskiwane z produkcji żywności oraz paszy. 

Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące w glebie, poprawia jej jakość oraz ułatwia 

pobór odpowiednich składników odżywczych. Korzenie stają się mocniejsze, a rośliny 

zdrowsze i silniejsze. Zapewnia obfite owocowanie oraz wzmacnia odporność 

truskawek na choroby. Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. 

Więcej 
informacji

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Płynny nawóz ekologiczny Target do winorośli to całkowicie organiczny produkt 

polecany przy ekologicznej uprawie winorośli. 

Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące w glebie, poprawia jej jakość oraz ułatwia 

pobór odpowiednich składników odżywczych. Korzenie stają się mocniejsze, a rośliny 

zdrowsze i silniejsze. Zapewnia obfite owocowanie oraz wzmacnia odporność 

winorośli na choroby. Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. 

Substancje organiczne w nim zawarte są 

wyłącznie pochodzenia roślinnego, pozyskiwane  z produkcji żywności oraz paszy. 

Nawóz ekologiczny w płynie
do winorośli

Więcej 
informacji

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
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Płynny nawóz ekologiczny Target do pomidorów, ogórków i ziół to całkowicie 

organiczny produkt polecany przy ekologicznej uprawie warzyw. 

Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące w glebie, poprawia jej 

jakość oraz ułatwia pobór odpowiednich składników odżywczych. Korzenie stają się 

mocniejsze, a rośliny zdrowsze i silniejsze. Przyspiesza wzrost oraz pozytywnie wpływa 

na walory smakowe pomidorów, ogórków i ziół. Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, 

ludzi i zwierząt. 

Substancje organiczne 

w nim zawarte są wyłącznie pochodzenia roślinnego, pozyskiwane  z produkcji 

żywności oraz paszy. 

Nawóz ekologiczny 
w płynie
do pomidorów i ogórków

Więcej 
informacji

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Nawóz ekologiczny w płynie
do drzew i krzewów owocowych

Płynny nawóz ekologiczny Target do drzew i krzewów owocowych to całkowicie 

organiczny produkt polecany przy ekologicznej uprawie drzew i krzewów owocowych. 

Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące 

w glebie, poprawia jej jakość oraz ułatwia pobór odpowiednich składników odżywczych. 

Korzenie stają się mocniejsze, a rośliny zdrowsze i silniejsze. Zapewnia obfite 

owocowanie oraz zdrowe owoce. Nawóz jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. 

Substancje organiczne w nim zawarte są wyłącznie pochodzenia roślinnego, 

pozyskiwane  z produkcji żywności oraz paszy. 

Więcej 
informacji

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Płynny nawóz ekologiczny Target do warzyw to całkowicie organiczny produkt 

polecany przy ekologicznej uprawie warzyw. 

 

Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące w glebie, poprawia jej jakość oraz ułatwia 

pobór odpowiednich składników odżywczych. Korzenie stają się mocniejsze, a rośliny 

zdrowsze i silniejsze. Zapewnia wysokie i zdrowe plony warzyw. Nawóz jest bezpieczny 

dla środowiska, ludzi i zwierząt. 

Substancje organiczne w nim zawarte 

są wyłącznie pochodzenia roślinnego, pozyskiwane  z produkcji żywności oraz paszy. 

do warzyw

Więcej 
informacji

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Nawóz ekologiczny w płynie
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Nawóz  
INTENSYWNE BARWY

w płynie

Nawóz  
BARWNE POLE

w płynie

do pelargonii z mikroskładnikami

do wrzosów

Nawóz "INTENSYWNE BARWY" do pelargonii jest nawozem WE typu NPK, który 

zawiera podstawowe składniki pokarmowe : azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki 

takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia intensywne 

wybarwienie kwiatów oraz wydłuża okres kwitnienia wszystkich odmian pelargonii. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Nawóz "BARWNE POLE" do wrzosów to nawóz WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas. Zapewnia prawidłowy wzrost 

i zapewnia intensywne wybarwienie wrzosów. Podnosi odporność na choroby. 

Przeznaczony do nawożenia wszystkich odmian wrzosów i wrzośców. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Więcej 
informacji

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekt. I: 162 szt. 

Ekspozytor tekt. II: 84 szt.

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

Nawóz w płynie 
KOLOROWE KWIATY
do kwitnących

Nawóz "KOLOROWE KWIATY" do roślin kwitnących to nawóz WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe : azot, fosfor, potas. Zapewnia bujne kwitnienie 

przez cały okres kwitnienia i podnosi odporność na choroby. Stymuluje rozwój pąków 

kwiatowych i wydłuża okres kwitnienia. Przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin 

kwitnących. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

10 ml na 1 L

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Pojemność - 1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji
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Nawóz  
ZDROWE ROŚLINY

w płynie

do roślin domowych i balkonowych

Nawóz "ZDROWE ROŚLINY" do roślin domowych i balkonowych to nawóz WE typu NPK, 

który zawiera podstawowe składniki pokarmowe : azot, fosfor, potas oraz 

mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne 

kwitnienie przez cały okres kwitnienia i podnosi odporność na choroby. Stymuluje 

rozwój pąków kwiatowych i wydłuża okres kwitnienia. Przeznaczony do nawożenia 

roślin domowych i balkonowych. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekt. I: 162 szt. 

Ekspozytor tekt. II: 84 szt.

Nawóz  
OBFITE KWITNIENIE

w płynie

do surfinii z mikroskładnikami

Nawóz "OBFITE KWITNIENIE" do surfinii jest nawozem WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki takie jak: 

bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie przez cały 

okres kwitnienia oraz stymuluje rozwój pąków kwiatowych i wydłuża okres kwitnienia. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekt. I: 162 szt. 

Ekspozytor tekt. II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Nawóz płynny "MORZE KWIATÓW" to nawóz WE typu NPK, ze zwiększoną zawartością 

potasu, składnika który ma zasadniczy wpływ na kwitnienie roślin. Zawiera mikroskładniki: 

bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie oraz powstawanie 

nowych pąków kwiatowych. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem. 

Więcej 
informacji

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekt. I: 162 szt. 

Ekspozytor tekt. II: 84 szt.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Nawóz  
MORZE KWIATÓW

w płynie

do kwitnących z dużą zawartością potasu

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L
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Nawóz  
BUJNE KWITNIENIE

w płynie

do rododendronów z mikroskładnikami

Nawóz "BUJNE KWITNIENIE" do rododendronów jest nawozem WE typu NPK, który 

zawiera podstawowe składniki pokarmowe : azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki 

takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie 

wszystkich odmian rododendronów. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji
Więcej 
informacji

Nawóz  
BUKIETY KWIATÓW

w płynie

do hortensjii z mikroskładnikami

Nawóz płynny "BUKIETY KWIATÓW" do hortensji jest specjalnie przygotowanym 

nawozem WE typu NPK, ze zwiększoną zawartością potasu, składnika który ma 

zasadniczy wpływ na kwitnienie roslin. Zawiera mikroskładniki: bor, miedź, żelazo, 

mangan, molibden, cynk. Zapewnia bujne kwitnienie oraz powstawanie nowych 

pąków kwiatowych wszystkich odmian hortensji. Wygodna w użyciu butelka

 z dozownikiem.

Nawóz  
OKAZAŁE KWIATY

w płynie

do róż z mikroskładnikami

Nawóz "OKAZAŁE KWIATY" do róż jest nawozem WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki takie jak: 

bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie i stymuluje 

powstawanie nowych pąków kwiatowych. Zapewnia intensywne wybarwienie kwiatów. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L
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Nawóz  
MOC ZIELENI

w płynie

do iglaków i tui z mikroskładnikami

Nawóz "MOC ZIELENI" do tui i iglaków jest nawozem WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe : azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki takie jak: 

bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Nawóz  
FIOLETOWE POLE

w płynie

do lawendy z mikroskładnikami

Nawóz "FIOLETOWE POLE" do lawendy jest nawozem WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki takie jak: 

bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujny wzrost i kwitnienie 

lawendy. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Nawóz w płynie 
OKAZAŁE KWIATY
do datury z mikroskładnikami

Nawóz "OKAZAŁE KWIATY" do datury jest nawozem WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki takie jak: 

bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji
Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L
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Nawóz  
AROMATYCZNE OWOCE

w płynie

do pomidorów z mikroskładnikami

Nawóz "AROMATYCZNE OWOCE" do pomidorów jest nawozem WE typu NPK, który 
zawiera podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki 
takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujne kwitnienie 
i obfite owocowanie. Wpływa na walory smakowe owoców i podnosi odporność roślin 
na choroby. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Więcej 
informacji

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 1728 szt.

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na pal.: 1344 szt.

Eksp. tekt. I: 162 szt. 

Eksp. tekt. II: 84 szt.

10 ml na 1 L

10 ml na 1 L

Nawóz  
ZIELONE LIŚCIE

w płynie

do roślin zielonych z mikroskładnikami

Nawóz "ZIELONE LIŚCIE" do roślin zielonych to nawóz WE typu NPK, 
który zawiera podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz 
mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Przeznaczony do 
nawożenia wszystkich gatunków roślin zielonych. Zapewnia intensywny zielony kolor 
liści i podnosi odporność roślin na choroby. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.
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Nawóz  
MOC KWIATÓW

w płynie

do storczyków z mikroskładnikami

Nawóz "MOC KWIATÓW" do storczyków jest nawozem WE typu NPK, 
który zawiera podstawowe składniki pokarmowe : azot, fosfor, potas oraz 
mikroskładniki takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. 
Zapewnia bujne kwitnienie oraz stymuluje powstawanie nowych pąków 
kwiatowych. Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekt. I: 162 szt. 

Ekspozytor tekt. II: 84 szt.

Więcej 
informacji

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 1728 szt.

10 ml na 1 L



Nawóz w płynie 
ZDROWE ROŚLINY
do draceny, juki i palmy z mikroskładnikami

Nawóz "ZDROWE ROŚLINY" do draceny, juki i palmy jest nawozem WE typu NPK, który 

zawiera podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki 

takie jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia zdrowy rozwój roślin. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Nawóz w płynie 
BURZA LIŚCI
do paproci z mikroskładnikami

Nawóz "BURZA LIŚCI" do paproci jest nawozem WE typu NPK, który zawiera 

podstawowe składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz mikroskładniki takie 

jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Zapewnia bujny wzrost liści. 

Wygodna w użyciu butelka z dozownikiem.

Więcej 
informacji

10 ml na 1 L

Więcej 
informacji

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekturowy I: 162 szt. 

Ekspozytor tekturowy II: 84 szt.

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Ekspozytor tekturowy I: 162 szt. 

Ekspozytor tekturowy II: 84 szt.

10 ml na 1 L
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Naturalny, organiczny środek poprawiający właściwości podłoży, powstały na bazie 

biohumusu przeznaczony do zasilania wszystkich rodzajów storczyków. 

Zapewnia bujne kwitnienie. Nie istnieje niebezpieczeństwo 

przenawożenia. Produkt zarejestrowany w wykazie nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania 

w rolnictwie ekologicznym. 

Biohumus to nawóz powstający w wyniku przetrawienia substancji organicznej przez 

dżdżownice kalifornijskie. 

Biohumus MAX
do storczyków

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Taca ekspozycyjna: 252 szt.

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Taca ekspozycyjna: 252 szt.

Biohumus MAX
uniwersalny

Naturalny, organiczny środek poprawiający właściwości podłoży, powstały na bazie 

biohumusu przeznaczony do zasilania roślin ozdobnych, domowych, trawnika i warzyw. 

Biohumus to nawóz powstający w wyniku przetrawienia substancji organicznej przez 

dżdżownice kalifornijskie. Pobudza życie biologiczne gleby i podłoży. Nie istnieje 

niebezpieczeństwo przenawożenia. Produkt zarejestrowany w wykazie nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie 

ekologicznym. 

Więcej 
informacji

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Taca ekspozycyjna: 252 szt.

Naturalny, organiczny środek poprawiający właściwości podłoży, powstały 

na bazie biohumusu przeznaczony do zasilania wszystkich odmian ziół w uprawach 

doniczkowych i ogrodowych. 

Poprawia walory smakowe ziół 

oraz ich rozwój. Nie istnieje niebezpieczeństwo przenawożenia. Produkt 

zarejestrowany w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby 

zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. 

Biohumus to nawóz powstający w wyniku przetrawienia 

substancji organicznej przez dżdżownice kalifornijskie. 

Biohumus MAX
do ziół

Więcej 
informacji

Pojemność - 5 L

Ilość na palecie: 100 szt.

Więcej 
informacji

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
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Obornik Bydlęcy
granulowany

Obornik granulowany to skoncentrowany i przefermentowany nawóz organiczny pochodzenia 

zwierzęcego w formie suchych granul o spowolnionym działaniu, przeznaczony do nawożenia 

wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych, w tym drzew i krzewów owocowych, roślin 

ozdobnych, truskawek, winorośli czy roślin domowych. Obornik granulowany łączy wszystkie 

zalety tradycyjnego obornika oraz wygodę i bezpieczeństwo nowoczesnego nawożenia. 

W procesie produkcji został pozbawiony nasion chwastów, jaj i larw owadów, nicieni oraz 

innych patogenów. Nie zawiera żadnych chemicznych dodatków, barwników czy 

konserwantów. Nie zawiera chloru.

Więcej 
informacji

Pojemność - 5 L

Ilość na palecie: 200 szt

Pojemność - 10 L

Ilość na palecie: 100 szt

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

100-200 g
2na 1 m
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Ziemia 
kwiatowo-balkonowa

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego i wysokiego 

w odpowiednich proporcjach. Przeznaczona do sadzenia i przesadzania 

większości kwiatów balkonowych. Odpowiednie pH zapewnia prawidłowy 

wzrost roślin i kwitnienie. Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników 

pokarmowych. Zapewnia bujne kwitnienie i zwiększa odporność roślin 

na choroby. 

pH: 5,2 - 5,8

skład: 70% - torf niski, 30% - torf wysoki

Waga - 20 L

Ilość zbiorcza: 120 szt.

Waga - 50 L

Ilość zbiorcza: 48 szt. 

Waga - 10 L

Ilość zbiorcza: 200 szt.

Więcej 
informacji

Ziemia
uniwersalna

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego i wysokiego. 

Przeznaczona do sadzenia, przesadzania roślin domowych, balkonowych 

i ogrodowych. Odpowiednie pH zapewnia prawidłowy rozwój roślin. 

Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych. 

Zapewnia bujne kwitnienie i obfite plony. 

pH: 5,5 – 6,5 

skład: 90% - torf niski, 10% - torf wysoki

Waga - 5 L

Ilość na palecie: 360 szt.

Waga - 10 L

Ilość na palecie: 200 szt.

Waga - 20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt.
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Ziemia 
do róż

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego i wysokiego 

w odpowiednich proporcjach, przeznaczona do sadzenia, przesadzania 

krzewów róż. Odpowiednie pH zapewnia prawidłowy wzrost krzewów oraz 

kwitnienie. Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych. 

Zapewnia bujne kwitnienie oraz zwiększa odporność roślin na choroby. 

pH: 5,4 - 6,20

skład: 60% - torf niski, 40% - torf wysoki

Waga - 20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Więcej 
informacji
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Ziemia
do rododendronów

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego przesianego oraz torfu 

wysokiego z dodatkiem kory kompostowanej, przeznaczona do sadzenia, przesadzana 

krzewów rododendrona i innych roślin kwaśnolubnych. Odpowiednie pH zapewnia 

prawidłowy wzrost krzewów oraz kwitnienie. Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników 

pokarmowych. Zapewnia bujne kwitnienie oraz zwiększa odporność roślin na choroby. 

pH: 4,0 - 5,0

skład: 35% - torf niski (przesiany), 40% - torf wysoki, 25% - kora kompostowana

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Więcej 
informacji

Ziemia
do storczyków

Specjalnie przygotowane podłoże składająca się głównie z kory kompostowanej oraz 

chipsów kokosowych, przeznaczone do sadzenia, przesadzania wszystkich odmian 

storczyków. Odpowiednie pH zapewnia prawidłowy wzrost roślin oraz kwitnienie. 

Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych. Zapewnia zdrowy rozwój 

roślin. 

pH: 4,5 - 5,5

skład: 75% - kora kompostowana, 25% - chipsy kokosowe

Waga - 3 L

Ilość na palecie: 420 szt.

Więcej 
informacji



Ziemia 
do trawników

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego i wierzchnicy 

w odpowiednich proporcjach. Przeznaczona do zakładania trawnika. Odpowiednie pH 

zapewnia prawidłowy wzrost trawy. Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników 

pokarmowych. Zapewnia zdrowy i gęsty trawnik. 

pH: 6,0 – 7,0

skład: 70% - torf niski, 30% - wierzchnica

Ziemia 
do iglaków

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się przede wszystkim z torfu 

niskiego z dodatkiem kory kompostowanej. Przeznaczona do iglaków i roślin 

zimozielonych. Odpowiednie pH zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój 

iglaków. Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych. 

Zwiększa odporność iglaków na choroby. 

pH: 4,8 - 5,8

skład: 70% - torf niski, 15% - torf wysoki, 15% - kora kompostowana

Ziemia
do roślin zielonych

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego przesianego

i wysokiego przesianego , w odpowiednich proporcjach. Optymalne pH 

zapewnia prawidłowy wzrost roślin zielonych. Podłoże ułatwia pobieranie 

wody i składników pokarmowych. Zapewnia prawidłowy i zdrowy rozwój 

roślin zielonych.

pH: 5,2 - 5,8

skład: 60% torf niski - przesiany, 40% torf wysoki - przesiany

Waga - 5 L

Ilość na palecie: 360 szt.

Waga - 20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Więcej 
informacji

www.target.com.pl90



Ziemia 
do borówek i kwaśnolubnych

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się przede wszystkim z torfu wysokiego 

i niskiego oraz kory kompostowanej, przeznaczona do sadzenia krzewów borówki. 

Odpowiednie pH zapewnia prawidłowy wzrost krzewów oraz zapewnia obfite 

owocowanie. Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych. 

Zwiększa odporność roślin na choroby. 

pH: 3,5 - 4,5

skład: 20% - torf niski, 60% - torf wysoki, 20% - kora kompostowana (frakcja 0-10)

Waga - 20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Więcej 
informacji

Ziemia 
do siewu

Specjalnie przygotowana ziemia składająca się z torfu niskiego przesianego 

i wysokiego przesianego odpowiednich proporcjach, przeznaczona do siewu. 

Optymalne pH zapewnia prawidłowy wzrost młodych siewek. 

Podłoże ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych. 

Dodatkowo zawiera także dawkę startową nawozu oraz mączkę dolomitową. 

Zapewnia prawidłowy i zdrowy wzrost młodych roślin.

pH: 5,7 - 6,2

Skład: 70% torf wysoki - przesiany, 20% torf niski - przesiany, 

10% piasek frakcja 0-2 mm, 12 g – dawka specjalnego nawozu startowego

160 g – mączka dolomitowa 

Waga - 20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Więcej 
informacji
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Torf odkwaszony
ogrodniczy 

Produkt pochodzenia organicznego. Poprawia strukturę gleby, dostarcza próchnicę, 

napowietrza glebę. Idealny do tworzenia mieszanek podłoży z możliwością 

indywidualnego nawożenia. Odczyn torfu jest regulowany dodatkiem kredy. 

Zawiera niezbędne mikro i makro elementy. Poprawia zdolność sorpcyjną gleby 

oraz jej strukturę. Zwiększa jej żyzność i przepuszczalność. Polecany przede 

wszystkim do zastosowań w ogrodzie na rabatach i sadownictwie.

 

pH: 5,0 - 6,5

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Torf kwaśny
ogrodniczy 

Produkt pochodzenia organicznego. Poprawia strukturę gleby, dostarcza 

próchnicę, napowietrza glebę. Idealny do tworzenia mieszanek podłoży 

z możliwością indywidualnego nawożenia. Poprawia zdolność sorpcyjną gleby 

oraz jej strukturę. Zwiększa jej żyzność i przepuszczalność. Polecany przede 

wszystkim w uprawie rododendronów, wrzosów, azalii, iglaków i borówek.

pH: 3,5 - 4,0

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 48 szt. 

Kora dekoracyjna
kompostowana

Sortowana kora kompostowana przeznaczona do zakwaszania i spulchniania ziemi oraz 

ściółkowania. Bogata w składniki pokarmowe oraz próchnicze. Doskonale magazynuje wodę 

i ogranicza parowanie. Chroni rośliny przed przemarzaniem i utrzymuje stała temperaturę 

podłoża. Dodatkowo ogranicza ekspansję chwastów oraz podnosi wartość estetyczną 

ściółkowanej powierzchni. 

skład: 100% kora kompostowana sosnowa

Waga - 50 L

Ilość na palecie: 45 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji
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Specjalistyczna mieszanka nasion traw gazonowych, przeznaczona do 

obsiewania powierzchni sportowych, rekreacyjnych oraz wszystkich innych 

powierzchni, które są intensywnie użytkowane. Mieszanka traw 

o podwyższonym stopniu odporności na uszkodzenia, łatwo regenerujących się 

oraz takich, które zapewniają intensywny, soczysty, zielony kolor. 

Daje gwarancję trwałości, estetycznego wyglądu oraz satysfakcji użytkowania 

zarówno przez profesjonalnych sportowców jak również amatorów. Odmiany 
2traw sprawdzone w warunkach klimatycznych Polski. Wydajność 0,5 kg/20m .

Trawa OLIMPIA
na miejsca intensywnie użytkowane

Waga - 0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na palecie: 500 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość na palecie: 300 szt.

Waga - 5 kg

Ilość na palecie: 100 szt.

Trawa GRACJA
na miejsca reprezentacyjne

Mieszanka traw gazonowych, przeznaczona do obsiewania powierzchni 

ogrodowych i przydomowych. Zastosowane w mieszance odmiany traw 

charakteryzują się wąskim listkiem, małym przyrostem masy zielonej oraz 

intensywnym, soczystym kolorem. Wyrastają równomiernie tworząc zwartą darń

 i poczucie „miękkiego dywanu” podczas użytkowania. Trawnik z mieszanki Gracja 

jest prawdziwą wizytówką domu oraz dodaje wszystkim domownikom poczucie 

radości i prestiżu. Przeznaczona do obsiewania częściowo zacienionych 
2powierzchni przydomowych. Wydajność 0,5 kg/20m .

Waga - 0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na palecie: 500 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość na palecie: 300 szt.

Waga - 5 kg

Ilość na palecie: 100 szt.

Trawa PIKNIK
uniwersalna

Mieszanka traw gazonowych, przeznaczona do obsiewania większych powierzchni 

przydomowych i ogrodowych o różnej strukturze gleby. Odmiany traw w mieszance 

Piknik są mniej wymagające jeśli chodzi o warunki glebowe, ale charakteryzują się 

równie dużą, w stosunku do mieszanek specjalistycznych, wytrzymałością

i intensywnym zielonym kolorem. Mieszanka polecana wszędzie tam, gdzie nie da się 

zastosować mieszanek specjalistycznych. Odmiany traw sprawdzone w warunkach 
2klimatycznych Polski. Wydajność 0,5 kg/20m .

Waga - 0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na palecie: 500 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość na palecie: 300 szt.

Waga - 5 kg

Ilość na palecie: 100 szt.
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Trawa REGINA 
do uzupełniania ubytków w trawniku

Mieszanka traw przeznaczona do regeneracji zniszczonego, przerzedzonego trawnika 

i powstałych w nim ubytków. Odpowiednio dobrane gatunki traw szybko 

wschodzących i zagęszczających murawę zapewniają piękną i zwartą darń. 

Zapewnia odzyskanie gęstego i soczyście zielonego trawnika. 
2Wydajność 0,5 kg/20m .

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość na palecie: 300 szt.

Waga - 0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na palecie: 500 szt.

Waga - 0,1 kg

Ilość zbiorcza: 36 szt.

Ilość na palecie: 2160 szt.

Trawa SHANIA
na miejsca zacienione

Mieszanka gazonowa nasion wysokiej jakości przeznaczona do zakładania 

trawników w miejscach, gdzie nasłonecznienie jest mniejsze i panuje półcień. 

Daje trawnik miękki, nie wymagający częstego koszenia i odporny na 

wysychanie. Mieszanka ta jest odpowiednia na tereny parkowe, sady, ogrody, 

ale jednocześnie z powodzeniem może być stosowana na trawniki 
2przydomowe. Wydajność 0,5 kg/20m .

Trawa DAKAR
na miejsca nasłonecznione

Mieszanka przeznaczona na gleby ubogie w składniki pokarmowe, o małej 

żyzności i niskim poziomie wody gruntowej. Odpowiednio dobrane gatunki traw 

o małych wymaganiach i dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym doskonale 

zachowują się w gorszych warunkach siedliskowych i dobrze znoszące niskie 
2koszenie. Gwarantuje gęsty i soczyście zielony trawnik. Wydajność 0,5 kg/20m .

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość na palecie: 300 szt.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość na palecie: 300 szt.

Waga - 0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na palecie: 500 szt.

Waga - 0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ilość na palecie: 500 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji
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Waga - 0,9 kg

Ilość na palecie: 300 szt.

Trawa 
popularna

Mieszanka traw sprawdzonych w warunkach klimatycznych Polski. Przeznaczona 

do obsiewania większych powierzchni. Odporna na trudne warunki i mająca małe 

wymagania glebowe. Szybko zadarniająca obsiewaną powierzchnię. Odpowiednia 

do obsiewania ogrodów, parków i innych terenów rekreacyjnych. 

Waga - 5 kg

Ilość na displayu: 100 szt.

Łata do naprawy 
trawnika
nowoczesna technologia uzupełniania ubytków

Mata geokompozytowa składająca się z biodegradowalnej biowłókniny, nasion 

traw oraz nawozu. Nowoczesna technologia uzupełniania ubytków trawników 

powstałych w wyniku działania: kretów – kopce kretów, uryny psów czy chorób 

trawnika. Zapewnia szybsze kiełkowanie nasion w stosunku do tradycyjnego 

wysiewu trawy. Biowłóknina umożliwia zebranie wody deszczowej i zapobiega 

wysychaniu nasion kiełkującej trawy oraz chroni je przed wypłukaniem. 

Zadarnienie gleby pojawia się już po 7 dniach od zastosowania łaty, 

w zależności od gleby, temperatury, wilgotności i nasłonecznienia. 

Ilość w opakowaniu - 7 szt.

ilość zbiorcza - 8 szt.

Więcej 
informacji
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Wkłady 
do urządzenia Kretołap
petardy do uzupełniania

Wkłady do urządzenia Kretołap. Petardy do uzupełnienia. 

Pozwalają na ponowne wykorzystanie urządzenia Kretołap.

Zestaw naprawczy 
do urządzenia Kretołap 
dźwignia i czujnik

Urządzenie Kretołap 
szybki i łatwy sposób na krety

Zestaw do urządzenia Kretołap, do wykorzystania w przypadku uszkodzenia 

elementów składowych. Pozwala w szybki sposób naprawić urządzenie 

Kretołap. Zestaw składa się z dźwigni i czujnika.

Więcej 
informacji

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 720 szt.

Więcej 
informacji

Kretołap to szybki i skuteczny sposób na zwalczanie kretów. Założenie pułapki 

pirotechnicznej zajmuje 1 minutę, a jedna petarda pozwala zapobiec powstaniu 

do 50 kopców kreta. Działanie pułapki wykorzystuje charakterystyczne zachowanie 

zwierzęcia: kret w ciągu 24 - 48 godzin powraca do odsłoniętej dziury 

w kretowisku, w której umieszczono petardę. Efektem końcowym jest wybuch 

petardy umieszczonej w tunelu. Produkt jest numerem jeden sprzedaży 

we Francji. Każdy zestaw zawiera: 1 urządzenie, 5 petard, 1 tester na baterie, 

2 dźwignie i podręcznik dla użytkownika. Kretołap jest produktem wielokrotnego 

użytku - na rynku dostępne są także uzupełniające komplety petard oraz zestaw 

naprawczy.

Waga - 5 kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 360 szt.

Więcej 
informacji
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Anorin 
świece przeciw kretom
zwalczają krety w trudnym terenie

Środek zwalczający krety o działaniu gazowym, w formie świecy dymnej 

- do gazowania. Przeznaczony do zwalczania kretów, w celu ochrony konstrukcji 

ziemnych takich jak: wały ziemne przeciwpowodziowe, skarpy dróg i rowów 

melioracyjnych, nasypy kolejowe i lotniska. Proste i skuteczne w stosowaniu.

Zawartość opakowania - 3 szt.

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Kretomax 
skutecznie odstrasza krety i nornice

Nowoczesny repelent w postaci koncentratu, odstraszający krety na placach zabaw, 

ścieżkach między blokami, kortach tenisowych, pasach startowych lotnisk oraz 

konstrukcjach ziemnych i hydrotechnicznych a także nasypach kolejowych. 

Wygodny w stosowaniu - wystarczy koncentrat wlać do opryskiwacza ogrodowego
2 i opryskać teren, który ma być chroniony. Wystarcza do 400 m  trawnika. 

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

www.target.com.pl 101

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Ilość na palecie: 1280 szt.



Reiss-Aus to preparat w postaci żelu, zawierający naturalny olejek 

lawendowy. Zapobiega powstawaniu kopców krecich. Swoim zapachem 

skutecznie odstrasza krety zmuszając je do przeniesienia się na inne 

terytorium. Produkt w  formie żelu dłużej zatrzymuje zapach i jest 

odporniejszy na wymywanie przez deszcz. Może być stosowany na terenie 

ogrodów i upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji 

hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. 

Reiss Aus Żel
skutecznie odstrasza zapachem

Pojemność - 500 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość na palecie: 1344 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

50 ml na kopiec

Reiss-Aus Gran
naturalny sposób na odstraszanie kretów, 
psów i kotów 

Środek w formie proszku, który skutecznie odstrasza psy , koty i krety. Chroni 

teren przed odchodami psów i kotów, działa natychmiast po zastosowaniu. 

Zawiera naturalne składniki – olejek lawendowy. 

Zapewnia długotrwałe działanie. 

Pojemność - 600 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na ekspozyt.: 240 szt.

Ilość na palecie: 1008 szt.

Pojemność - 2,5 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Reiss-Aus Plus Spray
skutecznie odstrasza krety

Środek w formie spray , który 

skutecznie odstrasza krety, psy i koty. Chroni teren przed zanieczyszczeniem 

odchodami psów i kotów. Jest bardzo skutecznym preparatem, który dzięki 

specjalnej kombinacji zapachowej jest nieprzyjemny tylko dla zwierząt 

i zatrzymuje je przed spryskanymi miejscami. Odstraszacz jest środkiem 

całkowicie bezpiecznym i nie ma żadnego negatywnego wpływu na ludzi 

i środowisko. 

zawierający naturalny olejek lawendowy

Pojemność - 600 ml

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość na palecie: 480 szt.

Więcej 

informacji
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Ants Control 
skutecznie zwalcza mrówki

Preparat w formie granulatu do likwidacji skupisk mrówek. Skutecznie 

zwalcza mrówki w domu i ogrodzie. Do stosowania na tarasach, ścieżkach 

i podjazdach. Można również stosować w pomieszczeniach domowych 

oraz biurowych.

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 40 szt.

Ilość na ekspozyt.: 640 szt.

Ilość na palecie: 3840 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Waga - 250 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Waga - 500 g

Ilość zbiorcza:  7 szt.

Ilość na palecie: 762 szt.

Ants Control 
skutecznie zwalcza mrówki

Produkt w formie solniczki, bardzo skutecznie zwalczający mrówki w domu

i ogrodzie. Preparat granulowany w formie trutki pokarmowej zwalczający mrówki. 

Wygodnie w stosowaniu zamykane opakowanie z dozownikiem. Widoczną warstwę 

granulek należy usypać na gnieździe, ścieżce wędrówki owadów w ilości ok 10 g. 

W razie potrzeby należy czynność powtórzyć. Preparat można stosować w pomieszczeniach 

domowych, biurowych, magazynowych na terenach przyległych do budynków oraz na 

zewnątrz pomieszczeń: tarasy, balkony, podjazdy, chodniki  i garaże.

Waga - 100 g

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na ekspozytorze: 384 szt.

Ilość na palecie: 2880 szt.

Waga - 250 g

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na ekspozytorze: 384 szt.

Ilość na palecie: 2880 szt.

Ants Control Spray
skutecznie zwalcza mrówki 

Preparat w formie gotowego do użycia płynu. Skutecznie zwalcza mrówki

i inne owady biegające i pełzające. Do stosowania na tarasach, ścieżkach 

i podjazdach. Można także stosować w pomieszczeniach domowych oraz 

biurowych. Wygodny w użyciu.

Pojemność - 600 ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

Ilość na palecie: 560 szt.
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Anti Sting-Gun Gaśnica
zwalcza osy i szerszenie

Preparat przeznaczony jest do likwidacji gniazd os i szerszeni. 

Opakowanie pod ciśnieniem umożliwia rozpylanie preparatu z dużej odległości, 

ograniczając ryzyko bezpośredniego kontaktu z owadami. Działanie preparatu 

jest natychmiastowe. Wykonywać oprysk późnym popołudniem lub wieczorem, 

ze względu na mniejszą aktywność owadów. Obficie spryskać gniazdo przez 6-7 

sekund, aby nasączyć je dobrze produktem, główny strumień kierować w otwór 

gniazda. W przypadku likwidacji dużego gniazda, liczącego powyżej 50 sztuk 

owadów, zaleca się zastosowanie wydłużonego czasu oprysku - około 12 

sekund. Do usuwania gniazda przystąpić po upływie 24 godzin.

Waga - 405 g

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na palecie: 1536 szt.

Więcej 
informacji

Aspermet 200 EC to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, 

w postaci koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania 

powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (na działkach ogródkach 

przydomowych itp.) Zwalcza: komary, kleszcze i inne uciążliwe owady, muchy, 

prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe itp., a także wołki 
2zbożowe, mole, mkliki itp. 50 ml środka wystarcza na 50 do 100 m . powierzchni. 

Pojemność - 50 ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Aspermet 200 EC
skutecznie zwalcza komary w terenie

Więcej 
informacji

®Komarox  
odstrasza komary, kleszcze i inne

Preparat przeznaczony do odstraszania komarów i kleszczy. 

Preparatem Komarox należy spryskać ciało  oraz odzież z odległości około 20 cm. 

Rozsmarować w miejscach narażonych na ukąszenia owadów.

Należy unikać kontaktu z oczami. Działanie preparatu utrzymuje się do 7 godzin 

od momentu spryskania w przypadku komarów i 4 godziny w przypadku kleszczy.

Pojemność - 100 ml

Ilość zbiorcza: 15 szt.

Ilość na palecie: 4800 szt.

Więcej 
informacji
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Max płytka na owady
skutecznie zwalcza owady

Preparat owadobójczy w postaci płytki, która stopniowo uwalnia pary 

substancji czynnej do powietrza. Służy do zwalczania owadów biegających, 

takich jak mrówki oraz owadów latających takich jak muchy, komary, meszki, 

muszki owocowe, dorosłe osobniki moli odzieżowych. Wygodna w 

stosowaniu, posiada zawieszkę do zawieszenia i podstawkę do postawienia 

w miejscu występowania owadów. Efekt biobójczy występuje już po 

20 minutach od zastosowania

Ilość w opakowaniu: 1 szt

Ilość zbiorcza - 100 szt

Ilość na palecie: 3200 szt.

Więcej 
informacji

Owadozol Mgła
zwalcza owady latające

Preparat owadobójczy w dyspenserze aerozolowym, przeznaczony do zwalczania 

owadów latających: much i komarów w pomieszczeniach. Przed użyciem wstrząsnąć 

pojemnikiem aerozolowym. Strumień aerozolu skierować na miejsca gromadzenia się 

i przebywania owadów. Zamgławianie pomieszczenia rozpocząć od najdalszej jego 

części, cofając się do wyjścia. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 50 m 

(ok. 20 m pow. podłogi) wynosi ok. 5 sek. Okres od zastosowania produktu do 

uzyskania skutku biobójczego: natychmiastowy i długotrwały. 

Pojemność - 300 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na palecie: 1680 szt.

Więcej 
informacji

Owadozol P
zwalcza owady biegające

Preparat w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania prusaków, karaluchów, 

rybików cukrowych, mrówek i innych owadów biegających w domach mieszkalnych 

i obiektach użyteczności publicznej. Z odległości 20-30 cm opryskiwać równym 

strumieniem miejsca przebiegu i gromadzenia się owadów. Szczególnie wskazane 

jest opryskiwanie miejsc wokół listew podłogowych, zacienionych kątów 

pomieszczeń, kratek ściekowych i wentylacyjnych, miejsc pod zlewozmywakiem,

 rur z wodą i c.o. przy ścianie, miejsc pod szafkami kuchennymi, lodówką itp.

Pojemność - 250 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na palecie: 1680 szt.

Więcej 
informacji



Up - Control AE
skutecznie zwalcza osy

Środek w formie aerozolu przeznaczony do eliminowania owadów latających: 

much, komarów, os i innych. Produkt przeznaczony jest to użycia 

w pomieszczeniach. Zaleca się wykonanie zabiegu przemieszczając się od 
3 najdalszej jego części w kierunku wyjścia. Dla przestrzeni o powierzchni 30 m

przewidywany czas zamgławiania wynosi około 5 sekund. 

Pojemność - 405 ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość na palecie: 1536 szt.

Polcyp 5 WP
zwalcza owady

Produkt przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających: prusaków, 

karaluchów, pluskiew, mrówek, mrówek faraona, rybików cukrowych oraz 

latających: much, komarów w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 

publicznej (restauracje, mleczarnie, piekarnie, obory, sklepy, rzeźnie, fabryki, 

magazyny).Zwalcza: owady latające: muchy, komary; owady biegające: 

prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona.

Waga - 25 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość w kartonie: 240 szt

Ilość na palecie: 3600 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji
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Ślimak Control
skutecznie zwalcza ślimaki w ogrodzie 

Ślimak Control jest środkiem w formie granul do bezpośredniego stosowania. 

Chroni rośliny ozdobne i rośliny warzywne oraz truskawkę przed uszkodzeniami 

spowodowanymi przez ślimaki. Działa kontaktowo i żołądkowo. Jedna aplikacja 

wystarcza nawet do 2 tygodni. Specjalna formulacja powoduje, iż środek ten jest 
2odporny na deszcz nawet do 14 dni. 1 kg środka wystarcza na 1429 m .

Waga - 350 g

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Ilość na palecie: 576 szt.

Więcej 
informacji

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

roślina szkodnik dawka/stężenie

rośliny ozdobne
2

70g/100 mślimak

2
70g/100 mślimaksałata głowiasta, endywia, cykoria 

sałatowa, roszponka, szpinak boćwina 
(burak liściowy), portulaka warzywna, 
pietruszka naciowa, seler naciowy, 
kapusta głowiasta, kapusta brukselska, 
kalafior, brokuł, jarmuż, kalarepa (wyłącznie 
uprawy polowe), inne gatunki warzyw 
(korzeniowe, cebulowe, psiankowate, łodygowe)

270g/100 mślimakrośliny zielarskie

270g/100 mślimaktruskawka



Effect pastaRodent 
skutecznie zwalcza gryzonie

Preparat w formie przynęty miękkiej gotowej do bezpośredniego użycia w saszetkach 

po 10g do zwalczania myszy i szczurów do stosowania wewnątrz i wokół budynków. 

Produkt zawiera Bitrex, substancję o gorzkim smaku chroniącą przed przypadkowym 

spożyciem przez człowieka i zwierzęta. Dodatkowo preparat jest odporny na wilgoć 

oraz działa mumifikująco na gryzonie.

Waga - 250 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1320 szt.

Bromadiolone pasta
skutecznie zwalcza gryzonie

Preparat w formie przynęty miękkiej gotowej do bezpośredniego użycia 

w saszetkach po 10 g do zwalczania szczurów i myszy wewnątrz i wokół 

budynków. Produkt zawiera Bitrex, substancję o gorzkim smaku chroniącą 

przed przypadkowym spożyciem przez człowieka i zwierzęta. Dodatkowo 

działa mumifikująco na gryzonie. 

Waga - 250 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 1320 szt.

Więcej 
informacji

Więcej 
informacji

Waga - 2x100 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość na palecie: 700 szt.

Rat Control granulat
skutecznie zwalcza myszy i szczury

Preparat Rat Control w formie granulowanej przynęty gotowej do użycia, 

przeznaczony do zwalczania szkodników sanitarnych (szczurów i myszy). 

Produkt pakowany jest w postaci jednodawkowych saszetek po 100 g. 

Dodatkowo środek zawiera Bitrex , substancję o gorzkim smaku chroniącą przed 

przypadkowym spożyciem przez człowieka i zwierzęta. Formuła preparatu została tak 

przygotowana, że nadaje się on zarówno do użytku wewnątrz pomieszczeń i obiektów, 

jak i na zewnątrz. 

Więcej 
informacji
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Preparat Alkasol Flox przeznaczony jest do klarowania wody basenowej oraz do 

koagulacji zanieczyszczeń w wodzie. Dzięki zastosowaniu tego środka woda staje się 

przeźroczysta i klarowna. Środek należy stosować wówczas, gdy przy prawidłowych 

wartościach pH i zawartości środka dezynfekcyjnego (chloru, aktywnego tlenu) woda 

w basenie jest mętna. Preparat tworzy “płatki” z zanieczyszczeń w zakresie 

pH od 5,0 do 9,0.

® 
Alkasol Flox
klaruje wodę basenową

Waga - 1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

Więcej 
informacji

® Aqua Biocyd
zwalcza glony, bakterie i grzyby

Preparat Aqua Biocyd G-1/R jest przeznaczony do zwalczania glonów, 

bakterii w basenach kąpielowych. Preparat ma silne działanie niszczące 

glony, bakterie, oraz zapobiega ich powstawaniu. Stosowanie preparatu 

Aqua Biocyd G-1/R poprawia klarowność wody.

Pojemność - 1 l

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

Więcej 
informacji

® Alkasol Rand
oczyszcza osad na linii wody

Silnie skoncentrowany środek do usuwania tłustych osadów na linii wodnej. 

Alkasol Rand skutecznie usuwa tłuste, zestarzałe zabrudzenia. Preparat nie 

niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych i innych tworzyw. Preparat może 

mieć kontakt z woda basenową.

Pojemność - 1 l

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

Więcej 
informacji
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® 
Alkasol Plus
podwyższa odczyn pH wody

Preparat Alkasol Plus przeznaczony jest do podwyższania pH wody 

w basenach kąpielowych. Preparat nie zawiera jonów chlorkowych. 

Może być stosowany w zalecanych stężeniach z innymi środkami 

do utrzymywania czystości basenów.

Pojemność - 1 l

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

Więcej 
informacji

Preparat Calcid Minus jest płynnym preparatem do obniżania pH wody 

w basenach kąpielowych. Może być stosowany w zalecanych stężeniach 

z innymi środkami do utrzymywania czystości basenów. Preparat Calcid Minus 

nie zawiera jonów chlorkowych. 

Pojemność - 1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

® 
Calcid Minus
obniża odczyn pH wody

Więcej 
informacji

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe przeznaczone do 

długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. 

Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

Triochlor tabletki
dezynfekuje wodę basenową

Więcej 
informacji
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Preparat do dezynfekcji wody o wysokiej zawartości aktywnego chloru. 

Szczególnie polecany do szybkiej dezynfekcji w przypadku dużej zawartości 

glonów w mętnej wodzie. Łatwy w użyciu i dozowaniu.

Waga - 1 kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

® Extra Chlor
dezynfekuje wodę basenową

Więcej 
informacji
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Biopreparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych 

w obiektach inwentarskich bezściółkowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków 

i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki 

i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości 

i obciążeniach (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), do poprawy parametrów 

fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników,

 także do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu 

takich obiektów. Duże ekonomiczne opakowania. Biopreparat stosuje się w ilości 
320 gramów na 1 m  ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni.

Preparat do szamb
usuwa przykre zapachy

Waga: 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 504 szt.

Więcej 
informacji

Waga: 500 g

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 672 szt.

Biopreparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych 

w obiektach inwentarskich bezściółkowych oraz do mikrobiologicznej obróbki ścieków

i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki 

i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach 

(stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), do poprawy parametrów fizyko-chemicznych 

i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników, także do likwidacji przykrych 

zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów. Biopreparat stosuje się 
3w ilości 20 gramów na 1 m  ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni.

Preparat do szamb 
i oczyszczalni
usuwa przykre zapachy

Waga - 25 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość w kartonie: 160 szt.

Więcej 
informacji

Waga - 120 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość w kartonie: 120 szt.
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Preparat skutecznie usuwa zielony nalot tworzony przez mchy, glony

 i porosty na różnego rodzaju powierzchniach: tarasu, schodów, drewna, 

ceramiki i kamienia. Nie uszkadza powierzchni na których był zastosowany. 

Regularnie stosowany zabezpiecza przed ponownym pojawieniem się 

nalotów.

Spray do usuwania mchów
glonów i porostów
skutecznie usuwa zielony nalot 

Pojemność- 750 ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 99 szt.

Więcej 
informacji

Skutecznie oczyszczają i udrażniają kanalizacje, szamba i systemy drenażowe. 

Są najbardziej aktywnym i ekonomicznym produktem dostępnym na rynku. 

Każda tabletka zapakowana jest osobno, co przedłuża żywotność bakterii 

i ułatwia dozowanie. Tabletki posiadają przyjemny zapach.

Tabletki biologiczne
ponad miliard bakterii w jednej tabletce

Więcej 
informacji

Ilość  w opakowaniu - 6 szt.

Ilość zbiorcza - 24 szt.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

PIERWSZY NA MECIE
W WALCE Z CHWASTAMI

Sposób na zadbany ogród



ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

tel.: +48 58 774 10 90, 

info@target.com.pl

www.target.com.pl

do stosowania w ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

GDAŃSK | ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
tel. +48 58 762 79 25, gdansk@greenandjoy.pl

TORUŃ  | ul. Kanałowa 79-81, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 14 45, biuro.torun@greenandjoy.pl


