
N A T U R A L N I E  Z A D B A N Y  O G R Ó D

Katalog produktów
,



 Jesteśmy grupą aktywnych ludzi, którzy doskonale 

wiedzą czym jest pasja! Firma Target powstała z myślą 

o wszystkich wielbicielach ogrodnictwa. Już od prawie 30 lat 

dbamy, aby nasze ogrody wyglądały pięknie oraz wyją-

tkowo. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby 

udoskonalić nasze produkty.

 Wszystkim hobbystom, którym zależy aby ich ogród 

był piękny i zadbany, a rośliny zdrowe, obficie kwitnące 

i plonujące, oferujemy wysokiej jakości produkty.

 Aktywnie wspieramy i pomagamy ogrodnikom z pasją, 

którym zależy na zdrowym środowisku. Tworzymy produkty 

na bazie naturalnych substancji – Target Natural, które mogą 

być alternatywą dla tradycyjnych środków chemicznych. 

Poprzez programy zrównoważonej uprawy i pielęgnacji 

roślin, pokazujemy i uczymy, jak stworzyć wspaniały ogród 

nie degradując przy tym ziemi, wody i  powietrza.

N A T U R A L N I E  Z A D B A N Y  O G R Ó D
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Spis tresci
,

NATURAL

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

NAWOZY I ODŻYWKI

PODŁOŻA

NASIONA TRAW

BIOCYDY

PREPARATY DO SZAMB

CHEMIA BASENOWA
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N A T U R A L

Natural

Linia produktów Target Natural powstała z myślą o osobach 

preferujących naturalne metody pielęgnacji roślin.

W skład linii Natural wchodzą:

 środki ochrony roślin  dopuszczone do użycia w rolnictwie 

 ekologicznym 

 substancje naturalne działające fizycznie  na szkodniki bądź 

 choroby 

 organizmy wspomagające ochronę i pielęgnację roślin 

 substancje naturalne stymulujące wzrost i odporność roślin 

 nawozy na bazie surowców naturalnych.

Produkty Natural stosowane systematycznie od początku 

wegetacji zapewnią zdrowe, dorodne i pięknie wyglądające 

rośliny.
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kompleksowa ochrona

Pokrzywa

lepsze ukorzenienie

stymuluje wzrost 

kompleksowa ochrona roślin 

®Revus  250 SC
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

®Revus  250 SC
Ilość zbiorcza: 6 szt.

5 L

NOWOŚĆ!

Evasiol
Ilość zbiorcza: 10 szt. 50

ml

zwalcza mszyce, przędziorki 

i inne szkodniki

Agrocover

nieszkodliwy dla roślin

fizyczna eliminacja szkodników 

bezpieczny w użytkowaniu 

mszyce, miodówki, 
przędziorki, wełnowce, 
bawełnice, wciornastki, 
tarczniki-larwy, 
gąsienice - młode stadia

problem zastosowanie

ozdobne pod osłonami 
np.: róża, gerbera, anturium

warzywa, np.: pomidor, ogórek

owocowe, np.: grusza, 
truskawka

1000
ml

Avans RTU
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 98 szt.
750

ml

Avans RTU
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 112 szt.
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zwalcza mszyce, miseczniki

i wełnowce

Insect Control Duo
 spray na szkodniki AL

NOWOŚĆ!

SPRZEDAŻ Z GABLOTY 
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Avans RTU
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość zbiorcza: 14 szt.
1000

ml

Avans RTU
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

2
5

0
 m

l

zawiera dwie substancje czynne

skuteczny na mszyce, miseczniki 

i wełnowce

działanie kontaktowe

Insektycyd o działaniu kontaktowym, w postaci cieczy do bezpo-

średniego stosowania (AL.).

Środek zawiera dwie substancje czynne:

Pyretryny - substancja pochodzenia roślinnego, początkowo działa-

jąca paraliżująco, a następnie szkodniki giną.

Olej rzepakowy - działa na drodze fizycznej, na powierzchni ciała 

szkodnika tworzy film powodujący uduszenie się owadów i roztoczy.

Idealny do stosowania na różach i innych roślinach ozdobnych.
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Spray
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 112 szt.

TUJE I IGLAKI
Ilość zbiorcza: 24 szt. 

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

mszyce, przędziorki, 
ograniczanie liczebności 
wciornastków i mączlika 
szklarniowego

mszyce, przędziorki

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

do stosowania przez cały okres wegetacji 

odporny na zmywanie 

brak okresu karencji

Produkt pochodzenia naturalnego, przeznaczony do fizycznego 

eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy.  Odznacza się wysoką 

skutecznością, ponadto jest bezpieczny dla środowiska oraz nie 

posiada okresu karencji. Pokrywa szkodniki cienką, lepką powłoką, 

która utrudnia oddychanie i poruszanie się, co w rezultacie prowadzi 

do ich eliminacji. Preparat może być stosowany do zabezpieczenia 

roślin iglastych przed brązowieniem wczesnowiosennym i późno-

zimowym. 

750
ml

250
ml

problem

OWOCE
Ilość zbiorcza: 10 szt.

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 16 szt.

rośliny ozdobne

warzywa polowe
i pod osłonami

zioła

drzewa i krzewy
owocowe

zwalcza szkodniki owoców, 

kwiatów, warzyw i ziół

30
ml

100
ml

zastosowanie

Emulpar
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®
P-Drakol

ogranicza występowanie pędraków 

i nicieni w trawniku 

ogranicza uszkodzenia roślin 

bezpieczny w użytkowaniu 

mikrobiologiczny preparat

doglebowy

®P-Dracol
Ilość zbiorcza:  szt. 1050

g

®P-Dracol
Ilość zbiorcza:  szt. 1020

g

®Lepinox Plus

®P-Dracol
Ilość zbiorcza: 10 szt. 10

g

®P-Dracol
Ilość zbiorcza:  szt. 1030

g

do biologicznego zwalczania 

gąsienic motyli

preparat ekologiczny do walki 

z ćmą bukszpanową

działa już w 72 godziny

zawiera naturalne szczepy bakterii

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ

SPRZEDAŻ Z GABLOTY 
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
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Pułapka feromonowa

Pułapka na ślimaki

wabi i odławia

ćmę bukszpanową

wabi i wyłapuje ślimaki

®P-Dracol
Ilość zbiorcza: 10 szt. 1 szt.

2 szt.

WKŁAD

1 szt.

®P-Dracol
Ilość zbiorcza: 6 szt. 

®P-Dracol
Ilość zbiorcza:  szt. 6

2wystarcza na 300-500 m

wielokrotnego użytku

działa przez cały sezon wegetacyjny 

(wymaga wymiany wkładu 

feromonowego)

nie zawiera pestycydów

dołączony wabik na ślimaki

praktycznie niewidoczna 

po umieszczeniu w ziemi

Do monitorowania obecności wszystkich gatunków ślimaków nagich 

i skorupkowych poprzez ich odławianie. Dzięki zawartości atraktantu 

wabi i skutecznie wyłapuje ślimaki żerujące na warzywach i roślinach 

ozdobnych. Skutecznie działa do 2 m. 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

PUŁAPKA
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Preparat na ślimaki

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

przynęta w formie granul 

gotowa do użycia

Greenfly - Gun AE
Ilość zbiorcza: 24 szt.

2
0

0
 g Greenfly - Gun AE

Ilość zbiorcza: 7 szt.
1 kg

odporny na warunki atmosferyczne

substancja aktywna pochodzenia 

naturalnego

ulega biologicznemu rozkładowi

Środek wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany.

Pobrany przez ślimaki powoduje zatrzymanie ich 

żerowania na roślinach. Po spożyciu granulatu ślimaki 

chowają się w swoich kryjówkach i tam zamierają, 

więc nie widać na powierzchni gleby/podłoża 

obumarłych ślimaków. Efekt działania środka jest 

widoczny jedynie poprzez brak dalszych uszkodzeń 

roślin. Po uwilgotnieniu granule stają się jeszcze 

bardziej atrakcyjne dla ślimaków.

Granule środka są odporne na uszkodzenia powo-

dowane przez opady deszczu.

Środek zawiera substancję czynną występującą 

naturalnie w środowisku i ulega biologicznemu 

rozkładowi.

NOWOŚĆ! SPRZEDAŻ Z GABLOTY 
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
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10
szt.

nie zawierają substancji aktywnej

do użytku domowego 

Żółte tablice lepowe 
do doniczki

kontrolują szkodniki kwiatów domowych 

i balkonowych

ograniczają występowanie szkodliwych 
owadów 

Żółte tablice lepowe 
do ogrodu

kontrolują szkodniki warzyw, owoców 

i roślin ozdobnych

5
szt.

ograniczają występowanie szkodliwych 
owadów w uprawach  

odporne na warunki atmosferyczne 

nie zawierają substancji aktywnej

Żółte tablice lepowe na szkodniki
Ilość zbiorcza: 30 szt.

Żółte tablice lepowe na szkodniki
Ilość zbiorcza: 25 szt. 

Kleista taśma do drzew
do monitorowania i wyłapywania szkodników

Żel przeciw ślimakom
Ilość zbiorcza: 24 szt. 

5 m

bardzo mocny dwustronny klej

nieinwazyjna metoda walki ze szkodnikami

bezpieczny dla środowiska

Służy do monitorowania występujących w ogrodzie szkodników oraz 

stanowi dla nich barierę mechaniczną. 
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wzmacnia odporność na choroby i witalność 

roślin, zawiera ekstrakt z grejpfruta

wzmacnia i poprawia kondycję roślin 

szerokie spektrum działania 

poprawia odporność roślin na choroby

choroby bakteryjne, 
choroby grzybowe

Biosept Active to stymulator wzrostu zawierający ekstrakt z grejp-

fruta, który dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciw-

grzybowym wspiera naturalną odporność roślin na choroby. 

Zapewnia im szybki wzrost i obfite kwitnienie oraz owocowanie już 

po pierwszym oprysku. Można nim bezpiecznie opryskiwać rośliny 

ozdobne, warzywa oraz owoce ponieważ nie ma okresu karencji. 

Stosowany regularnie pozwala cieszyć się pięknie kwitnącymi 

roślinami, a także zdrowymi, smacznymi owocami i warzywami przez 

cały sezon.

OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 14 szt.

750
ml

STORCZYKI
Ilość zbiorcza: 14 szt.

750
ml

problem

Biosept Active

rośliny ozdobne, 
warzywa, owoce

zastosowanie

Active
Ilość zbiorcza: 16 szt.12

ml

KONCENTRAT
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zapobiega chorobom drzew i krzewów owocowych 

oraz warzyw, zawiera wyciąg ze skrzypu

do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

chroni przed chorobami 

wspiera naturalną odporność roślin

parch jabłoni, mączniak jabłoni, 
kędzierzawość liści brzoskwini

drzewa owocowe 
( jabłoń, brzoskwinia)

pomidorsucha plamistość liści, 
septorioza

ogórekmączniak prawdziwy

winogronadrzewik winogron
mączniak prawdziwy

Evasiol
Ilość zbiorcza: 12 szt. 50

ml

problem zastosowanie

Evasiol

na choroby drzew, krzewów owocowych,

warzyw, trawnika

Preparat mikrobiologiczny do stosowania w uprawach owoców, 

warzyw i roślin ozdobnych. Zawiera starannie dobrane szczepy 

bakterii, które odbudowują mikroflorę nadziemnej części roślin.  

Stosowanie preparatu zmniejsza ryzyko porażenia przez organizmy 

patogeniczne. Stosowany na rośliny interwencyjnie, w naturalny spo-

sób poprawia ich kondycję i zmniejsza ryzyko zamierania.

20
g

TRAWNIK, 

ROŚLINY OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 10 szt.

20
g

OWOCE,

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 10 szt.

zapobieganie występowaniu 
chorób roślin oraz wspomaganie 
regeneracji bariery ochronnej roślin

problem

bezpieczny dla zwierząt domowych  

ogranicza patogeny chorobotwórcze 

brak okresu karencji

®Guard

trawnik, rośliny 
ozdobne, owoce, 
warzywa

zastosowanie

14
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25
ml

Produkt naturalnego pochodzenia, uzyskany z mieszaniny zoptymali-

zowanych lecytyn. Substancje aktywne w niej zawarte są bezpieczne 

dla środowiska naturalnego i dla ludzi. Produkt skutecznie chroni 

przed chorobami roślin i zapobiega ich występowaniu. Służy do 

ochrony: drzew owocowych ( jabłoń, brzoskwinia) przed mącz-

niakiem prawdziwym i kędzierzawością liści brzoskwini, porzeczki, 

ogórka, sałaty, roszponki przed mączniakiem prawdziwym, pomidora 

przed zarazą ziemniaka, cykorii przed alternariozą, roślin zdobnych 

(szczególnie róż) przed mączniakiem i innymi chorobami grzybo-

wymi, winogron przed drzewikiem winogron (Plasmopara vitícola) 

i mączniakiem prawdziwym (Erysiphe necator). 

Produkt można stosować w rolnictwie ekologicznym.

zapobiega chorobom drzew, krzewów 

owocowych, warzyw i roślin ozdobnych

produkt pochodzenia naturalnego 

do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

skutecznie zapobiega chorobom

WARZYWA,

OWOCE
Ilość zbiorcza: 16 szt.

mączniak prawdziwy 
i kędzierzawość liści brzoskwini

drzewa owocowe 
( jabłoń, brzoskwinia)

porzeczkamączniak

ogórek, sałata, 
roszponka

mączniak prawdziwy

pomidorzaraza ziemniaka

cykoriaalternarioza

rośliny ozdobne 
(róże)

mączniak prawdziwy, 
rzekomy

winogronadrzewik winogron, 
mączniak prawdziwy

25
ml

ROŚLINY 

OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 16 szt.

problem zastosowanie

Lecitec
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zwalcza choroby roślin ozdobnych, owoców i warzyw

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do  ochrony strefy 

korzeniowej przed chorobami grzybowymi.  Niepatogeniczny grzyb 

Pythium oligandrum  jest pasożytem niektórych gatunków grzybów 

chorobotwórczych. Zasiedla on  strefę korzeniową eliminując 

poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. 

Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich 

fitohormonów oraz fosforu i  cukrów. Stymulacja ta  rozpoczyna się 

podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i  młodej tkanki roślin.  

Przy opryskiwaniu naziemnym, Pythium oligandrum  rozkłada 

strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, 

stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej 

rośliny. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryski-

waczy ręcznych, moczenia roślin. Po zastosowaniu środka nie  

stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.

nieszkodliwy dla roślin 

stosowanie przez podlewanie lub oprysk 

środek zawiera żywe organizmy 

przeznaczone do ochrony roślin

szara pleśń, antraknoza borówka amerykańska

szara pleśń, skórzasta zgnilizna
owoców, mączniak prawdziwy,
biała plamistość liści, czerwona
plamistość liści    

truskawka 

szara pleśń czarna porzeczka, malina
jesienna, malina letnia 

zamieranie pędów malina jesienna, 
malina letnia 

ordzawianie korzeni, choroby 
przechowalnicze  

pietruszka korzeniowa

szara pleśń, pleśń śniegowa,
zgnilizna twardzikowa, różowa
plamistość liści, ryzoktonioza traw   

trawniki 

fytoftoroza wrzosowate 

szara pleśń, czarna plamistość róża w gruncie

problem zastosowanie

®
Polyversum  WP

SPRZEDAŻ Z GABLOTY 
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

5 g

Ilość zbiorcza: 10 szt.
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Bezpieczny trawnik

bezpieczny dla ludzi i zwierząt

bezpieczny dla młodych roślin

zatrzymuje wilgoć

napowietrza oraz rewitalizuje trawnik 

redukuje chorobotwórcze bakterie, 
wirusy i grzyby 

użyźnia glebę

Dzięki stworzeniu odpowiedniej kompozycji mikroorganizmów 

zawartej w preparacie, w glebie wzrasta ilość kwasów humusowych, 

pochodzących z  rozkładu resztek ściętej trawy. Działalność poży-

tecznych mikroorganizmów poprawiają strukturę podłoża. Gleba 

staje się natleniona, mniej zbita, a do korzeni szybciej dociera woda 

i  składniki nawozowe. Redukuje w  środowisku glebowym choro-

botwórcze bakterie, wirusy i  grzyby. Napowietrza i  regeneruje 

trawnik oraz przywraca mu zdrowy wygląd. Może być alternatywą 

lub wsparciem dla mechanicznej aeracji trawnika.

Aerator do trawników

granulowany naturalny nawóz do traw

10 kg

Ilość na palecie:  szt. 80

napowietrza i rewitalizuje trawnik

Ilość zbiorcza: 14 szt. 

600
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt. 
30
ml

19
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Nawozy ekologiczne w płynie to całkowicie organiczne nawozy, zawierające 

takie składniki pokarmowe jak azot i potas, substancje w nich zawarte są 

wyłącznie pochodzenia roślinnego, pozyskiwane z produkcji żywności oraz 

paszy. Nawóz aktywuje mikroorganizmy żyjące w glebie. Poprawia jakość 

ziemi oraz ułatwia pobór odpowiednich składników odżywczych. Korzenie 

stają się mocniejsze, a rośliny zdrowsze i silniejsze. Nawóz jest bezpieczny dla 

środowiska, ludzi i zwierząt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

NAWÓZ 

DO WINOROŚLI 
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

NAWÓZ 

DO BORÓWEK
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

NAWÓZ 

DO TRUSKAWEK

NAWÓZ 

DO POMIDORÓW 

I OGÓRKÓW

1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

NAWÓZ DO DRZEW 

I KRZEWÓW 

OWOCOWYCH

1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

NAWÓZ 

DO WARZYW

21
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Nawozy ekologiczne z NPK, przeznaczone do zasilania roślin w ogrodzie 

i sadzie. Powstałe w 100% z kompostu zawierają takie składniki pokarmowe 

jak azot, fosfor i potas. Stanowią doskonałe źródło materii organicznej 

pochodzenia naturalnego. Niezależnie od zastosowanej dawki nie stwarzają 

zagrożenia przenawożeniem. Bezpieczne dla młodych roślin. Mogą być 

stosowane przez cały okres wegetacyjny. Zawierają biologicznie aktywne 

substancje stymulujące wzrost i rozwój pędów i korzeni roślin. 

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

NAWÓZ 

DO WARZYW

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

NAWÓZ 

DO WINOROŚLI

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

NAWÓZ 

DO BORÓWEK

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

NAWÓZ 

DO TRUSKAWEK

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

NAWÓZ DO DRZEW

I KRZEWÓW

OWOCOWYCH

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

NAWÓZ DO

POMIDORÓW,

OGÓRKÓW I ZIÓŁ
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100% naturalny i bezpieczny produkt powstały na bazie zmielonej 

skały wulkanicznej. Bogaty skład minerałów korzystny dla roślin 

ogrodowych (składniki uwalniane są powoli). Nadaje się pod 

wszystkie rośliny ogrodowe (można wymieszać z glebą przed 

sadzeniem / wysianiem oraz podsypywać pod rosnącymi już 

roślinami). Doskonały dodatek do kompostu, do zaprawiania na 

sucho nasion, cebulek i korzeni przesadzanych roślin. Odpowiedni do 

opylania roślin przeciwko mszycom i w celu ograniczenia ryzyka 

chorób, do zabezpieczania roślin przed ślimakami (tworzenie bariery 

wokół grządek). Produkt napowietrza i odkwasza glebę, nie zawiera 

azotu. Idealny do stosowania również jesienią.

Mączka bazaltowa

Bazalt granulowany

100% naturalny produkt

100% naturalny produkt

wzmacnia rośliny 

bogaty skład minerałów 

bariera przeciw ślimakom

8 kg

Ilość na palecie: 125 szt. 

15 kg

Ilość na palecie: 60 szt. 

3 kg

Ilość na palecie: 330 szt. 

uzupełnia mikroelementy niezbędne 

roślinom

poprawia właściwości gleby

nie posiada okresu karencji

NOWOŚĆ!
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100% naturalny 

trwale użyźnia glebę 

w formie granul o spowolnionym 

działaniu

Ilość na palecie:  szt. 200

5 L

Obornik bydlęcy
do drzew i krzewów owocowych, 

warzyw i roślin ozdobnych

10 L

Ilość na palecie:  szt. 100

Humus
do użyźniania gleby

skutecznie dezynfekuje  

wytworzony z naturalnych olejów roślinnych 

zawiera antybakteryjny czosnek 

Mydło ogrodnicze
myje narzędzia i opryskiwacze

500 
ml

Mydło ogrrodnicze
Ilość zbiorcza:  szt. 10

40 L

Ilość na palecie: 48 szt. 

bogaty w próchnicę

zawiera kwasy humusowe

idealnie nadaje się do wysiewu nasion, 

sadzenia i przesadzania roślin
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chroni przed chorobami drewna i kory 

przyśpiesza zabliźnianie się ran 

zabezpiecza przed wnikaniem patogenów

Maść ogrodnicza
chroni przed chorobami drewna i kory

Maść ogrodnicza
Ilość zbiorcza:  szt.  24

350
g

Maść ogrodnicza
Ilość zbiorcza:  szt.  16

125
g

Biohumus Max
uzyskiwany z hodowli dżdżownic kalifornijskich 

pobudza życie biologiczne gleby 

do stosowania przez cały rok 

brak ryzyka przenawożenia

poprawia 
właściwości 
podłoża

rośliny ozdobne, warzywa, 
drzewa, krzewy owocowe, 
trawniki, rośliny rabatowe

zastosowanie

1 L
Ilość zbiorcza: 6 szt.

STORCZYK

1 L
Ilość zbiorcza: 6 szt.

UNIWERSALNY

5 L
Ilość zbiorcza: 6 szt.

UNIWERSALNY
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Linia środków ochrony roślin Target zawiera produkty dobrane 

do potrzeb ogrodników  amatorów .

O wyborze produktów  decydowały :

 specjalna rejestracja dla nieprofesjonalistów zapewniająca 

 wysokie bezpieczeństwo stosowania,

 odpowiedni zakres zastosowań, obejmujący praktycznie 

 wszystkie potrzeby użytkowników.

Dla dużej czytelności  opracowane zostały przejrzyste wizerunki 

z opisem najważniejszych cech produktu. Pełna etykieta dołą-

czona do opakowań.

Srodki

Ochrony Roslin
,

,

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
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Preparat najnowszej generacji, charakteryzujący 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 bezpo-

średniego z nimi kontaktu np. wtedy kiedy owady 

dorosłe lub larwy żerują wewnątrz rośliny. 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, jednak już natychmiast po jego 

zastosowaniu przestają one żerować. Preparat ma 

szerokie spektrum działania, w uprawie owoców, 

warzyw i roślin ozdobnych. 

OWOCE, WARZYWA
Ilość zbiorcza: 30 szt.2,4

g

BUKSZPAN
Ilość zbiorcza: 30 szt.2,4

g

OWOCE, WARZYWA,

OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 20 szt. 10

g

OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 30 szt.1,25

g

zwalcza szkodniki owoców, warzyw

i roślin ozdobnych

®
Mospilan  20 SP

duża wydajność 

szerokie spektrum działania 

odporny na warunki atmosferyczne 

jabłońmszyce, toczyk gruszowiaczek,  
owocnica jabłkowa

wiśnia i czereśnianasionnica trześniówka, mszyce
gruszamszyce

śliwamszyce, owocnice śliwowe

truskawkaopuchlaki

ziemniakstonka ziemniaczana

ozdobne (w gruncie 
i pod osłonami)

mączliki, wciornastek tytoniowiec, 
wciornastek zachodni, miniarki, 
mszyce, zmieniki, czerwce

owocówka jabłkóweczka, 
pryszczarek jabłoniak, ogrodnica 
niszczylistka, bawełnica korówka

problem wybrane zastosowanie

ćma bukszpanowa bukszpan

ZWALCZA

ĆMĘ BUKSZPANOWĄ
Ilość zbiorcza: 20 szt. 10

g



zwalcza szkodniki magazynowe zbóż

®Actellic  500 EC

skutecznie eliminuje szkodniki  

do stosowania w magazynach 

działa gazowo, kontaktowo i żołądkowo

®Acctelic  500 EC
Ilość zbiorcza: 10 szt.100

ml

REJESTRACJA 
PROFESJONALNA

dezynsekcja pustych 
pomieszczeń i nasion 

wołek zbożowy, trojszyk 
ulec, spichrzel surynamski

problem zastosowanie

wygodny w użyciu 

działa natychmiastowo 

krótki okres karencji

zwalcza szkodniki owoców, warzyw i ozdobnych

750
ml

Spray

Ilość zbiorcza: 14 szt.

®
Karate Spray

róża
i inne ozdobne

kapusta, brokuł 
zwyczajny, kalafior, 
kapusta brukselska 
(uprawa polowa)

ogórek, papryka
(pod osłonami)

mszyce, skoczek różany, 
miseczniki, zmieniki, wciornastki, 
larwy błonkówek oraz larwy 
i osobniki dorosłe chrząszczy 
minujące i zjadające liście

mszyce, gąsienice motyli 
(bielinek kapustnik, tantniś 
krzyżowiaczek, błyszczka
jarzynówka) 

przędziorki, mączliki

problem zastosowanie

31
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zwalcza szkodniki drzew owocowych, warzyw,

roślin ozdobnych

działa natychmiastowo 

zwalcza szkodniki 

krótki okres karencji

Środek owadobójczy w formie mikroemulsji 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 

stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

mszyce, skoczek różany, 
miseczniki, zmieniki, 
wciornastki, larwy błonkówek 
i gąsienice chrząszczy 
minujące i zjadające liście

owocnica jabłkowa

mszyce, gąsienice motyli 
(bielinek kapustnik, 
tantniś krzyżowiaczek, 
błyszczka jarzynówka)

przędziorki, mączliki 
- ogranicza występowanie

problem

®
Karate Gold

róża i inne ozdobne 
kwitnące i zielone 
(w polu i pod 
osłonami)

jabłoń

kapusta, brokuł 
zwyczajny, kalafior, 
kapusta brukselska 
(w uprawie polowej)

ogórek, papryka 
(pod osłonami)

100
ml

OWOCE, 

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 10 szt.

OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 16 szt.20

ml

zastosowanie

250
ml

Sprinter Orkan
Ilość zbiorcza: 24 szt.

OZDOBNE

32
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Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcień-

czania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony 

do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, 

sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

zwalcza mszyce i gąsienice na roślinach rolniczych, 

sadowniczych i warzywnych

®Karate Zeon  050 CS

działa natychmiastowo 

duża wydajność 

szerokie spektrum działania

mszyce

wciornastek tytoniowiec, 
śmietka cebulanka

cebula

stonka ziemniaczana - larwy i chrząszcze ziemniak

gąsienice- bielinka kapustnika i rzepnika, 
tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, 
śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec

kapusta głowiasta

mszyca jabłoniowa

omacnica prosowianka kukurydza cukrowa

problem

jabłoń

zastosowanie

® Karate Zeon 050 CS
Ilość zbiorcza: 10 szt.100

ml

2,5
ml

® Karate Zeon 050 CS
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5
ml

® Karate Zeon 050 CS
Ilość zbiorcza: 10 szt. 50

ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

® Karate Zeon 050 CS
Ilość zbiorcza: 16 szt.20

ml

NOWOŚĆ
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Greenfly - Gun AE
Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l

jabłońprzędziorek chmielowiec
przędziorek owocowiec

gruszaprzędziorek chmielowiec

truskawkaprzędziorek chmielowiec

pomidor (pod osłonami)przędziorek chmielowiec
przędziorek owocowiec

papryka, ogórek 
(pod osłonami)

przędziorek chmielowiec

zwalcza przędziorki na warzywach i owocach

zwalcza różne stadia rozwojowe 

przędziorków  

działa natychmiastowo 

wysoka wydajność

®Nissorun  Strong 250 SC
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5
ml

wygodny w użyciu 

działa natychmiast 

działa wgłębnie

skutecznie zwalcza mszyce na róży

problem zastosowanie

Greenfly - Gun AE 

®
Nissorun Strong  250 SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.34
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odporny na zmywanie 

zwalcza choroby grzybowe na warzywach

szerokie spektrum działania 

działa systemicznie

®Amistar  250 SC
Ilość zbiorcza: 16 szt.25

ml

®Amistar  250 SC
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5
ml

pomidor 
(w uprawie polowej)

zaraza ziemniaka, 
alternarioza

papryka (w uprawie 
tunelowej)

szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

ziemniakalternarioza
cebulamączniak rzekomy, szara pleśń 

(zgnilizna szyjki), alternarioza

kapusta głowiasta 
(do długotrwałego 
przechowywania)

czerń krzyżowych 
(alternarioza), szara pleśń

marchewalternarioza naci, 
mączniak prawdziwy

problem zastosowanie

®Amistar  250 SC

działa interwencyjnie i przeciw 
zarodnikowaniu 

działa długotrwale 

zawiera dwie substancje aktywne

zwalcza i zapobiega chorobom 

grzybowym pomidora

®Curzate  Cu 49,5 WP

zaraza ziemniaka
alternarioza pomidora 
bakteryjna cętkowatość pomidora

problem

pomidor

15
g

®Curzate  Cu 49,5 WP
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

zastosowanie
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zwalcza choroby grzybowe owoców i warzyw

działa bakteriobójczo 

do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym 

szerokie spektrum działania

parch jabłoni, parch gruszy jabłoń, grusza

zaraza ogniowa jabłoń

zaraza ogniowa grusza

rak bakteryjny drzew pestkowych wiśnia, czereśnia

kędzierzawość liści brzoskwini brzoskwinia

bakteryjna cętkowatość pomidora, 
zaraza ziemniaka

pomidor 
(w gruncie)

bakteryjna kanciasta plamistość, 
mączniak rzekomy dyniowatych

ogórek 
(w gruncie)

bakterioza obwódkowa, 
antraknoza, szara pleśń

fasola 
szparagowa

problem zastosowanie

®
Miedzian  50 WP

®Miedzian  50 WP
Ilość zbiorcza: 20 szt.

15
g

OWOCE,

WARZYWA ®Miedzian  50 WP
Ilość zbiorcza: 10 szt.100

g

OWOCE,

WARZYWA

ZALECANY DO STOSOWANIA 
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

chroni przyrosty roślin 

krótki okres karencji 

odporny na zmywanie

®Revus  250 SC
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5
ml

ziemniakzaraza ziemniaka (nać i bulwy) 

pomidor (w gruncie) zaraza ziemniaka, alternarioza 

problem zastosowanie

zwalcza i zapobiega chorobom warzyw 

®Revus  250 SC
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zwalcza choroby drzew, krzewów owocowych 

i warzyw

skutecznie zwalcza i zapobiega 
chorobom roślin 

do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

tworzy powłokę ochronną

Środek grzybobójczy o działaniu powierzchniowym, tworzy ochronną 

powłokę na roślinie. Preparat stosuje się profilaktycznie w celu 

ochrony roślin owocowych i warzywnych przed chorobami grzy-

bowymi i bakteryjnymi. Środek przeznaczony do stosowania 

punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Produkt można 

stosować w rolnictwie ekologicznym.

OWOCE
Ilość zbiorcza: 16 szt.30

ml

OWOCE

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 16 szt.

OWOCE

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 10 szt.15

ml
100

ml

brzoskwiniakędzierzawość liści brzoskwini

jabłoń, gruszaparch jabłoni, parch gruszy

wiśnia, czereśniarak bakteryjny 
drzew pestkowych

pomidor 
(w gruncie)

bakteryjna cętkowatość pomidora
zaraza ziemniaka

pomidor 
(pod osłonami)

bakteryjna cętkowatość pomidora
zaraza ziemniaka

ogórek (w gruncie)bakteryjna kanciasta plamistość

winoroślmączniak rzekomy winorośli

problem zastosowanie

®Miedzian Extra  350 SC

ZALECANY DO STOSOWANIA 
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

38
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zwalcza choroby owoców, warzyw 

i roślin ozdobnych

15
g

FYTOFTOROZA
Ilość zbiorcza: 20 szt.

IGLAK, TUJA,

RODODENDRON
Ilość zbiorcza:10 szt.100

g

15
g

ZARAZA ZIEMNIAKA
Ilość zbiorcza: 20 szt.

ZARAZA ZIEMNIAKA
Ilość zbiorcza: 10 szt.100

g

®
Ridomil Gold  MZ Pepite 67,8 WG

zwalcza fytoftorozę 

działa systemicznie 

zawiera dwie substancje aktywne

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

fytoftoroza (liści i łodyg),
mączniak rzekomy 

problem

winorośl

ziemniak

pomidor (w gruncie)

cebula (w gruncie)

ogórek (pod osłonami)

brokuł (w gruncie)

kalafior (w gruncie)

sałata (w gruncie)

tytoń

rośliny ozdobne 
(w gruncie i pod osłonami) 

zastosowanie

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. 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.
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działa układowo 

zwalcza choroby grzybowe roślin sadowniczych, 

warzywnych, owocowych, ozdobnych oraz ziół

działa zapobiegawczo i interwencyjnie 

wysoce efektywny

brunatna zgnilizna drzew

szara pleśń

alternarioza, szara nekroza 
orzechów, antraknoza orzecha 
włoskiego, zamieranie pędów 
leszczyny, monilioza leszczyny, 
antraknoza

wiśnia

borówka wysoka

orzech laskowy 
i włoski

ozdobne
(w polu i pod 
osłonami)

alternarioza

mączniaki prawdziwe

szara pleśń, rizoktonioza, 
zgnilizna twardzikowa

problem wybrane
zastosowanie

®
Signum  33 WG

zwalcza i zapobiega chorobom owoców

® Score 250 EC

jabłoń

grusza

parch jabłoni

parch gruszy

wiśnia, czereśniabrunatna zgnilizna drzew 
pestkowych

problem zastosowanie

działa systemicznie 

działa zapobiegawczo i interwencyjnie 
do 120 godzin po infekcji parcha jabłoni 

odporny na zmywanie

®Signum  33 WG
Ilość zbiorcza: 20 szt.

®Revus  250 SC
Ilość zbiorcza: ???

50 
ml

®Signum  33 WG
Ilość zbiorcza: 12 szt.

10
g
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zwalcza choroby owoców, warzyw 

i roślin ozdobnych

OWOCE, WARZYWA
Ilość zbiorcza: 30 szt.

OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 30 szt.

działa wgłębnie 

zwiększa trwałość owoców po zbiorze 

krótki okres karencji dla pomidora, 
truskawki i ogórka

Środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania 

zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stoso-

wania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób 

grzybowych roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. 

Zwiększa trwałość owoców po zbiorze oraz podnosi ich walory 

smakowe. 

4 g

4 g

gorzka zgnilizna, szara pleśń

szara pleśń, antraknoza

szara pleśń, zamieranie pędów 
maliny, antraknoza

brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych

brunatna zgnilizna drzew 
pestkowych

szara pleśń

zgnilizna twardzikowa

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa
szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa

szara pleśń, zgnilizna 
twardzikowa

szara pleśń, zapobieganie 
infekcjom wtórnych patogenów, 
zamieranie pędów i kwiatów 
powodowanych przez brunatną 
zgniliznę drzew pestkowych

problem

OWOCE, 

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 20 szt.20

g

jabłoń

truskawka

malina

winorośl

śliwa

pomidor (w szklarni)

pomidor (w szklarni)

pomidor (pod osłonami)

papryka (pod osłonami, 
w szklarni)

ogórek, cukinia (pod 
osłonami, w szklarni)

rośliny ozdobne  
(w gruncie, pod 
osłonami, w szklarni)

wybrane
zastosowanie

®Switch  62,5 WG
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zwalcza choroby grzybowe iglaków i innych

roślin ozdobnych, truskawek i warzyw

®
Scorpion  325 SC

działa długotrwale 

hamuje kiełkowanie zarodników  

zawiera dwie substancje aktywne

ROŚLINY OZDOBNE

truskawkaantraknoza truskawki, biała plamistość liści

pomidormączniak prawdziwy, alternarioza, 
brunatna plamistość liści, zaraza ziemniaka

ogórekmączniak prawdziwy, parch dyniowatych

cebulaalternarioza cebulowych, rdza pora

problem wybrane 
zastosowanie

rdze, osutka sosny, zamieranie pędów 
iglaków, choroby powodowane przez 
patogeny glebowe (np. fytoftoroza)

ozdobne
(również iglaki)

zwalcza choroby

®Topas  100 EC
Ilość zbiorcza: 16 szt.

20
ml

®Topas  100 EC
Ilość zbiorcza: 16 szt.

5
ml

problem zastosowanie

ogórek (uprawa polowa 
i pod osłonami)

mączniak prawdziwy

pigwamączniak prawdziwy

porzeczka czarna, 
czerwona i biała 

amerykański mączniak agrestu

agrestamerykański mączniak agrestu

truskawka (uprawa 
polowa i pod osłonami)

mączniak prawdziwy

jabłoń, gruszamączniak prawdziwy

winoroślmączniak prawdziwy, 
czarna zgnilizna

problem zastosowanie

®
Topas  100 EC

działa zapobiegawczo i interwencyjnie 

działa układowo 

krótki okres karencji dla truskawki i ogórka

OWOCE, WARZYWA
Ilość zbiorcza: 16 szt.10

ml
10
ml

TUJA, RÓŻA
Ilość zbiorcza: 16 szt.

OWOCE, WARZYWA
Ilość zbiorcza: 16 szt.30

ml

NOWOŚĆ
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ZWALCZA CHWASTY
Ilość zbiorcza: 24 szt. 

500 
ml

ZWALCZA MECH
Ilość zbiorcza: 24 szt. 

zwalcza chwasty w ogrodzie 

i na podjazdach

Effect 24 H 680 EC

PRZED ZABIEGIEM 24 H PO ZABIEGU

UWAGA!
Nie stosować
do ochrony 
trawnika.

50 
ml

ZWALCZA CHWASTY
Ilość zbiorcza: 12 szt. 

1 L

ZWALCZA CHWASTY
Ilość zbiorcza: 12 szt. 

150 
ml

efekt już po pierwszej godzinie 

produkt pochodzenia naturalnego 

zwalcza także mech

Produkt jest nowej generacji herbicydem, przeznaczonym do 

zwalczania chwastów w ogrodach działkowych i przydomowych 

oraz do zwalczania mchów na powierzchniach twardych i pół-

przepuszczalnych. Środek niszczy zielone, nadziemne części roślin. 

Zabiegi najlepiej wykonywać na suchą roślinność, podczas słone-

cznej, bezdeszczowej pogody. Przy odpowiednim zastosowaniu 

produktu, działanie środka widać już po pierwszej godzinie od 

aplikacji. Zawarta w preparacie substancja aktywna (kwas nona-

nowy) jest pochodzenia naturalnego. 

Effect 24h NIE ZAWIERA GLIFOSATU, który może zalegać w glebie 

i niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie.
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zwalcza chwasty z korzeniami

Środek w  formie płynu do  sporządzenia roztworu wodnego, 

stosowanym nalistnie. Przeznaczony jest 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.

niszczy wszystkie chwasty 

dwie substancje aktywne 

zwalcza skrzyp i perz

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

problem

sady drzew 
ziarnkowych 
i pestkowych

zastosowanie

Sprinter 350 SL

Sprinter Orkan 350 SL
Ilość zbiorcza: 12 szt.

1000
ml

Sprinter Orkan 350 SL
Ilość zbiorcza: 18 szt.

75
ml

Sprinter Orkan 350 SL
Ilość zbiorcza: 4 szt.2

250
ml

UWAGA!
Nie stosować

do ochrony trawnika.

wygodne opakowanie 

zwalcza chwasty razem z korzeniami 

zwalcza perz i mniszka

zwalcza chwasty razem z korzeniami

1000
ml

Avans RTU
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 14 szt.

UWAGA!
Nie stosować
do ochrony 
trawnika.

Avans RTU
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zwalcza chwasty na trawnikach

działa selektywnie 

skuteczny po godzinie od aplikacji 

zawiera 3 substancje aktywne 

Produkt w  formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania 

emulsji wodnej stosowanej nalistnie, przeznaczonej do powscho-

dowego zwalczania chwastów dwuliściennych. Preparat przemie-

szcza 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.

Starane* Trawniki
Ilość zbiorcza: 16 szt.

Starane* Trawniki
Ilość zbiorcza: 24 szt.

Starane* Trawniki
Ilość zbiorcza: 10 szt.

100
ml

20
ml

250
ml

trawniki, 
pola golfowe, 
boiska sportowe

babka lancetowata 
– wrażliwa tylko przy 
dawce 4l/ha, babka 
zwyczajna, gwiazdnica 
pospolita, koniczyna biała, 
maruna bezwonna, mniszek 
pospolity, przytulia czepna, 
stokrotka pospolita, 
niezapominajka polna, 
szczaw tępolistny

problem zastosowanie

Starane* Trawniki

UWAGA!
Bezpieczny 

dla trawnika.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

46
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Nawozy i odzywki

W ofercie Target znajdą Państwo szeroką gamę nawozów.

Nawozy te produkowane są specjalnie dla roślin  ogrodowych, 

tarasowych i domowych. 

W większości produktów oprócz podstawowych składników 

takich jak azot, fosfor i potas zawarte są również niezbędne 

mikroelementy.

Zwrócić należy tutaj uwagę na bogactwo form użytkowych od 

nawozów posypowych po rozpuszczalne i płynne .

Nawozy Target stosowane systematycznie zapewnią obfity 

wzrost, kwitnienie i owocowanie.

48
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z mączką bazaltową

Nawóz 
ZADBANY TRAWNIK

Nawozy granulowane NPK to idealnie skomponowane mieszanki składników 

pokarmowych tj. azotu, fosforu i potasu oraz naturalnych mikroelementów. 

Dostosowany do potrzeb rośliny, wzmacnia i uodparnia je. Składniki 

potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin są dobrane w odpo-

wiednich proporcjach w zależności od ich wymagań. Nawóz można stosować 

w trakcie wegetacji roślin. 

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

1 kg 4 kg

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 50 szt.

8 kg

NOWOŚĆ
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Nawóz do tui
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do tui
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

z azotem

1 kg

Nawóz zakwaszający
Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawozy granulowane NPK to idealnie skomponowane mieszanki składników 

pokarmowych tj. azotu, fosforu i potasu oraz mikroskładników: boru, miedzi, 

żelaza, manganu, molibdenu i cynku. Składniki potrzebne do prawidłowego 

wzrostu i rozwoju roślin są dobrane w odpowiednich proporcjach w zależ-

ności od ich wymagań. 

z mikroskładnikami

Nawóz do tui

Nawóz zakwaszający
do roślin kwaśnolubnych

52
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Nawóz do iglaków
przeciwko brązowieniu igieł

z mikroskładnikami

Nawóz do iglaków 
wzmacniający wybarwienie igieł

z magnezem

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 3 szt.

Ilość na palecie: 50 szt.

8 kg

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

z mikroskładnikami

Nawóz do iglaków

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do iglaków
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg
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Nawóz do iglaków
Ilość na palecie: 50 szt.

8 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

z mikroskładnikami

Nawóz do trawników

z mikroskładnikami

Nawóz do bukszpanów
i żywopłotów

Nawóz do bukszpanów i żywopłotów
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

1 kg

z mikroskładnikami

Nawóz do trawników 
z mchem

Nawóz do trawników
Ilość na palecie: 50 szt.

8 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

NOWOŚĆ
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wypiera mech na trawniku

Nawóz do trawników 
z mchem wapniowo-magnezowy

Nawóz do trawników z mchem
Ilość na palecie: 60 szt.

15 kg

z mikroskładnikami

Nawóz regeneracyjny 
do trawników

Nawóz do trawników
Ilość na palecie: 50 szt.

8 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do trawników 
zagęszczający i wypierający chwasty

z mikroskładnikami

Nawóz do trawników
Ilość na palecie: 50 szt.

8 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg
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Nawóz do borówek
Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do borówek
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

z mikroskładnikami

Nawóz do borówek

z mikroskładnikami

Nawóz do winorośli

z mikroskładnikami

Nawóz do drzew 
i krzewów owocowych

1 kg

Nawóz do winorośli
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do drzew 

i krzewów owocowych
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg
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z mikroskładnikami

Nawóz do truskawek,
malin i poziomek

z mikroskładnikami

Nawóz do pomidorów 
i ogórków

Nawóz do truskawek, 

malin i poziomek
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do pomidorów

i ogórków
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

z mikroskładnikami

Nawóz do warzyw

Nawóz do warzyw
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg
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z mikroskładnikami

Nawóz do powojników
i pnączy

z mikroskładnikami

Nawóz do hortensji

z mikroskładnikami

Nawóz do kwitnących

Nawóz do powojników

i pnączy
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do hortensji
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do kwitnących
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg
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z mikroskładnikami

Nawóz do magnolii

z mikroskładnikami

Nawóz do rododendronów
i azalii

z mikroskładnikami

Nawóz do róż

Nawóz do magnolii
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do 

rododendronów i azalii
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz do róż
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do róż
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg
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Nawóz do roślin ozdobnych

jesienny

Nawóz do trawników

Nawóz jesienny

do iglaków
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz jesienny

do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

jesienny

Nawóz do iglaków i tui

jesienny

Nawóz jesienny

do iglaków
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz jesienny

do trawników
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Nawóz jesienny

do roślin ozdobnych
Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg
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Nawóz 
SMACZNE OWOCE

do pomidorów z mikroskładnikami

Nawóz
OBFITE PLONY

do borówek z mikroskładnikami

Nawóz rozpusz
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawóz rozpu
Ilość zbiorcza: 20 szt.

150 g

Nawóz roz
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawozy rozpuszczalne NPK to idealnie skomponowane mieszanki skład-

ników pokarmowych tj. azotu, fosforu i potasu oraz mikroskładników: boru, 

miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku. Składniki potrzebne do 

prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin są dobrane w odpowiednich pro-

porcjach w zależności od ich wymagań. Nawóz jest natychmiast przyswajalny 

przez rośliny i szybko uzupełnia niedobory pokarmowe.

do truskawek

Nawóz
SOCZYSTE OWOCE
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do kwitnących z mikroskładnikami

Nawóz 
EKSPLOZJA KWIATÓW

Nawóz 
INTENSYWNE BARWY

do hortensji niebieskiej z mikroskładnikami

Nawóz 
EKSPLOZJA KOLORÓW

do kwiatów balkonowych z mikroskładnikami

150 g

Nawóz ro
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawóz roz
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawóz rozpu
Ilość zbiorcza: 20 szt. 
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Nawóz r
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawóz ro
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawóz roz
Ilość zbiorcza: 20 szt.

150 g

Nawóz 
FIOLETOWE POLE

do lawendy

Nawóz 
MOC PĄKÓW

do róż z mikroskładnikami

Nawóz
BUJNE KWITNIENIE

do rododendronów z mikroskładnikami
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Nawóz 
BARWNE POLE

do wrzosów

Nawóz
MOC ZIELENI

 do iglaków z mikroskładnikami

Nawóz
EFEKT DYWANU

 do trawników

150 g

Nawóz roz
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

150 g

Nawóz ro
Ilość zbiorcza: 20 szt.

150 g

Nawóz rozp
Ilość zbiorcza: 20 szt. 
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Nawóz
ZDROWE ROŚLINY 

do kwitnących

1 L

Nawóz w płynie

do kwitnących

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Nawozy płynne NPK to idealnie skomponowane mieszanki składników 

pokarmowych tj. azotu, fosforu i potasu oraz mikroskładników: boru, miedzi, 

żelaza, manganu, molibdenu i cynku. Składniki potrzebne do prawidłowego 

wzrostu i rozwoju roślin są dobrane w odpowiednich proporcjach w zależ-

ności od ich wymagań. 

Nawóz 
INTENSYWNE BARWY

do pelargonii z mikroskładnikami

Nawóz w płynie

do pelargonii
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L500 
ml

Nawóz w płynie 
Ilość zbiorcza: 8 szt. 

Ilość zbiorcza: 8 szt. 

67

N
A

W
O

Z
Y

 
I 

O
D

Ż
Y

W
K

I



do roślin domowych i balkonowych

Nawóz w płynie

do dom
Ilość zbiorcza: 8 szt. 

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Nawóz w płynie

do dom
Ilość zbiorcza: 8 szt. 

Ilość zbiorcza: 8 szt.

500 
ml

Nawóz 
OBFITE KWITNIENIE

do surfinii z mikroskładnikami

Nawóz w płynie

do surfinii
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz w płynie

do domow
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz 
ZDROWE ROŚLINY

Nawóz w płynie

do hortensji
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz
BUKIETY KWIATÓW

do hortensji z mikroskładnikami

500 
ml
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Nawóz w płynie

do rododendronów
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz w płynie

do róż
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz
OKAZAŁE KWIATY

do róż z mikroskładnikami

Nawóz
BUJNE KWITNIENIE

do rododendronów z mikroskładnikami

do tui i iglaków z mikroskładnikami

Nawóz w płynie

do iglaków i tui
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz
MOC ZIELENI
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Nawóz 
FIOLETOWE POLE

do lawendy z mikroskładnikami

500 
ml

Nawóz w płynie

do lawendy
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Nawóz
AROMATYCZNE OWOCE

do pomidorów z mikroskładnikami

Nawóz w płynie

do pomidorów
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Nawóz
ZIELONE LIŚCIE

do roślin zielonych z mikroskładnikami

Nawóz w płynie

do roślin zielonych
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L

Ilość zbiorcza: 8 szt. 

Ilość zbiorcza: 8 szt. 

500 
ml
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do draceny, juki i palmy z mikroskładnikami

Nawóz
ZDROWE ROŚLINY

500 
ml

Nawóz w płynie

do iglaków i tui
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 8 szt.

do kwitnących z dużą zawartością potasu

Nawóz 
MORZE KWIATÓW

1 L

Nawóz w płynie

do kwitnących
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Nawóz
BARWNE POLE

do wrzosów z mikroskładnikami

Nawóz w płynie

do pomidorów
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1 L
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Nawóz
BURZA LIŚCI

do paproci z mikroskładnikami

500 
ml

Nawóz w płynie

do lawendy
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Nawóz
MOC KWIATÓW

do storczyków z mikroskładnikami

500
 ml

Ilość zbiorcza: 8 szt. 

Ilość zbiorcza: 8 szt. 
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odżywka do storczyków

Orchid Energy

gotowa do użycia

poprawia kondycję roślin  

samodozujący aplikator

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza:  szt. 36

3
5

 m
l

gotowa do użycia

poprawia kondycję roślin  

samodozujący aplikator

odżywka do roślin kwitnących

Flower Energy

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza: 36 szt. 

3
5

 m
l

gotowa do użycia

poprawia kondycję roślin  

samodozujący aplikator

odżywka do roślin zielonych

Green Energy

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza: 36 szt. 

3
5

 m
l

4674



odżywka do kwiatów balkonowych i tarasowych

Balkon Energy

gotowa do użycia

poprawia kondycję roślin  

samodozujący aplikator

NOWOŚĆ!

gotowa do użycia

poprawia kondycję roślin  

samodozujący aplikator

odżywka do roślin cytrusowych i kaktusów

Egzotic Energy
NOWOŚĆ!

gotowa do użycia

poprawia kondycję roślin  

samodozujący aplikator

odżywka do ziół i warzyw

Vege Energy
NOWOŚĆ!

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza: 36 szt. 

3
5

 m
l

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza: 36 szt. 

3
5

 m
l

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza:  szt. 36

3
5

 m
l
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Odżywka do storczyków

poprawia kondycję storczyków

łagodzi czynniki stresowe 

zwiększa odporność roślin na choroby 

stwarza warunki rozwoju zbliżone 
do środowiska naturalnego 

Odżywka
Ilość zbiorcza:  szt. 25

300
ml

Odżywka do roślin 

poprawia kondycję roślin 

domowych i balkonowych

zwiększa odporność roślin na warunki 
stresowe  

podnosi wilgotność powietrza, 
co sprzyja rozwojowi rośliny 

zawiera składniki aktywujące 
wzrost roślin
 

Odżywka do roślin
Ilość zbiorcza:  szt. 25

300
ml
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nie powoduje ryzyka przenawożenia 

uwalniają składniki pokarmowe przez 100 dni 

natychmiast przyswajane przez rośliny

40
szt.

Pałeczki 
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

Ilość zbiorcza:  szt. 20

przeznaczone do nawożenia wszystkich 
odmian storczyków 

uwalniają składniki pokarmowe przez 100 dni 

natychmiast przyswajane przez rośliny

20
szt.

Pałeczki n
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

Ilość zbiorcza:  szt. 30

TerraCottem Universal

zwiększa zdolność podłoża 

do magazynowania wody

oszczędza wodę 

wzbogaca ziemię  

przedłuża kwitnienie

100 g

TerraCottem Universal
Ilość zbiorcza: 20 szt. 

TerraCottem Universal
Ilość zbiorcza: 6 szt. 

750
g

Pałeczki nawozowe
do storczyków

Pałeczki nawozowe
do roślin kwitnących
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użyźnia glebę 

reguluje pH 

zawiera wapń i magnez

Nawóz 
Ilość na palecie: 100 szt.

10 kg

zapewnia obfite plony i odkwasza glebę

Dolomit 

łatwo się rozprowadza oraz 
posiada zwiększoną przyczepność 

tworzy warstwę odporną na warunki 
atmosferyczne 

zapobiega przemarzaniu i pękaniu kory

Wapno do bielenia
o zwiększonej przyczepności

1 kg

Wapno do bielenia

Ilość zbiorcza: 7 szt. 

Active Komposter

przyśpiesza kompostowanie

3wystarcza na 5 m  biomasy 

wzbogaca kompost w azot 

zawiera składniki nawozowe

Nawóz jesienny

do trawników
Ilość zbiorcza: 1 szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt. 

4 kg

Active Komposter
Ilość zbiorcza:  szt. 7

1 kg

NOWOŚĆ
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odkwasza oraz podwyższa pH gleby

Podłoże pH +

dostosowuje pH podłoża do potrzeb 

rośliny

 absorbuje wodę i przedłuża efekt 
zabiegu 

ogranicza rozwój mchów

®Korzonek  Pz
Ilość zbiorcza:  szt. 20

100
ml

zakwasza oraz zmniejsza pH gleby

Podłoże pH -

dostosowuje pH podłoża do potrzeb 

rośliny

 absorbuje wodę i przedłuża efekt 
zabiegu 

idealny dla roślin kwasolubnych

®Korzonek  Pz
Ilość zbiorcza:  szt. 20

100
ml

regeneruje rośliny po suszy i przymrozkach 

stymuluje wzrost i ukorzenianie 

wspomaga ochronę i nawożenie

Pierwsza Pomoc - Superplon K

wpływa korzystnie na rozwój i plonowanie roślin

Superplon K
Ilość zbiorcza: 16 szt. 

20
ml
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sprzyja lepszemu wzrostowi roślin 

przyśpiesza regenerację systemu 
korzeniowego 

łagodzi objawy uszkodzeń systemu 
korzeniowego

30
ml

do sadzonek zielonych

®Korzonek  Z
Ilość zbiorcza:  szt. 20

®Korzonek  Z

sprzyja lepszemu wzrostowi roślin 

przyśpiesza regenerację systemu 
korzeniowego 

łagodzi objawy uszkodzeń systemu 
korzeniowego

do sadzonek półzdrewniałych

®Korzonek  Pz
Ilość zbiorcza:  szt. 20

®Korzonek  Pz

30
ml

do sadzonek zdrewniałych

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza:  szt. 20

sprzyja lepszemu wzrostowi roślin 

przyśpiesza regenerację systemu 
korzeniowego 

łagodzi objawy uszkodzeń systemu 
korzeniowego

®
Korzonek  D

30
ml
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®  Korzonek D
HARMONIJNY START OD KORZENIA

do sadzonek iglaków i sadzonek zdrewniałych

wpływa na rozwój systemu korzeniowego 

poprawia wchłanianie substancji odżywczych 
oraz absorbowanie wody 

zwiększa odporność sadzonek i roślin 
na warunki stresowe

®Korzonek  D
Ilość zbiorcza: 20 szt.20

g

®  Korzonek Z
HARMONIJNY START OD KORZENIA

do sadzonek zielonych i półzdrewniałych

wpływa na rozwój systemu korzeniowego 

poprawia wchłanianie substancji odżywczych 
oraz absorbowanie wody 

zwiększa odporność sadzonek i roślin 
na warunki stresowe

®Korzonek  Z
Ilość zbiorcza: 20 szt.20

g
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Podlozal

.

Gama podłoży ogrodniczych oferowanych przez Target 

zaspokoi wszystkie potrzeby ogrodników.

Podłoża Target to gotowe mieszanki naturalnych torfów 

różnych frakcji.

W zależności od potrzeb rośliny, podłoża różnią się składem 

i odczynem pH.

Wszystkie podłoża Target są przebadane przez odpowiednie 

instytucje i dopuszczone do sprzedaży.

82
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Ziemia z BIOHUMUSEM jest zbilansowaną mieszanką torfów frezowanych 

i humusu. Poprawia strukturę gleby, napowietrza oraz użyźnia. Rozluźnia 

gleby ciężkie i zwiększa ich przepuszczalność oraz pozwala dłużej utrzymać 

wilgoć w glebach lekkich. Jest bogata w duże ilości enzymów oraz 

mikroorganizmów pobudzających życie biologiczne gleby. Tym samym 

znacząco zwiększa w glebie ilość makroelementów i mikroelementów 

przyswajanych dla roślin. 

Ziemia z Biohumusem
Ilość :  szt. na palecie 138

20 L

ZIEMIA Z BIOHUMUSEM

KWIATOWO-BALKONOWA Ziemia z Biohumusem
Ilość :  szt. na palecie 57

50 L

ZIEMIA Z BIOHUMUSEM

KWIATOWO-BALKONOWA

Ziemia z Biohumusem
Ilość : 8 szt. na palecie 13

20 L

ZIEMIA Z BIOHUMUSEM

UNIWERSALNA Ziemia z Biohumusem
Ilość na palecie: 57szt. 

50 L

ZIEMIA Z BIOHUMUSEM

UNIWERSALNA

Torf odkwaszony
Ilość na palecie: 57 szt. 

50 L

ZIEMIA Z BIOHUMUSEM

DO IGLAKÓW I TUI
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kwiatowo-balkonowa

pH 5,5-6,5 

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

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 48 szt. 

50 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 200 szt. 

10 L

Gotowe podłoże

uniwersalna

pH 5,5-6,5 

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

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 360 szt. 

5 L

Gotowe podłoże

do siewu nasion

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

Gotowe podłoże

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 48 szt. 

50 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 200 szt. 

10 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 33 szt. 

80 L

pH 5,4-6,4 

skład: 70% torf wysoki - przesiany, 
20% torf niski - przesiany, 10% piasek 
frakcja 0-2 mm, 12g - dawka specjalnego 
nawozu startowego, 160 g - mączka dolomitowa 
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do trawników

pH 5,0-6,0 

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

50 L

Ziemia z Biohumusem
Ilość na palecie: 48 szt. 

Gotowe podłoże

do iglaków

pH 4,5-5,5 

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

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

Torf odkwaszony
Ilość na palecie: 48 szt. 

50 L

Gotowe podłoże

do tui

pH 4,5-5,5 

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

15% - kora kompostowana 

50 L

Ziemia z Biohumusem
Ilość na palecie: 48 szt. 

Gotowe podłoże
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do rododendronów

pH 4,0-4,5 

skład: 35% - torf niski (przesiany), 

40% - torf wysoki, 25% - kora kompostowana 

Ziemia z Biohumusem
Ilość na palecie: 48 szt. 

50 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

Gotowe podłoże

pH 5,5-6,5 

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

do roślin zielonych

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 360 szt. 

5 L

Gotowe podłoże

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

Ziemia z Biohumusem
Ilość na palecie: 48 szt. 

50 L20 L

pH 5,5-6,5 

skład: torf frezerowy, kreda,
nawóz NPK (14-16-18) 

do hortensji

Gotowe podłoże
P
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50 L

do pomidorów i warzyw

Ziemia z Biohumusem
Ilość na palecie: 48 szt. 

Gotowe podłoże

pH 5,0-6,7 

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

Ziemia uniwersalna
Opakowanie zbiorcze: 120 szt. 

5 L

Ziemia uniwersalna
Opakowanie zbiorcze: 14 szt.

Ilość na palecie: 420 szt.

3 L

do storczyków

Gotowe podłoże

do róż

pH 6,0-6,8 

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

20 L

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

Gotowe podłoże

pH 5,5-6,5

skład: 50% torf niski, 40% torf wysoki, 
5% kora sosnowa, 3% węgiel brunatny, 
2% biohumus
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pH 5,5-6,5 

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

do pomidorów i ziół

Gotowe podłoże

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

pH 3,5-4,5 

skład : 20% torf niski, 60%- torf wysoki, 
20% kora kompostowana  

do borówek i kwaśnolubnych

do warzyw

Ziemia uniwersalna
Ilość na palecie: 120 szt. 

20 L

Torf odkwaszony
Ilość na palecie: 48 szt. 

50 L

Torf odkwaszony
Ilość na palecie: 33 szt. 

80 L

Gotowe podłoże

Gotowe podłoże

pH 5,5-6,5

skład: 50% torf niski, 40% torf wysoki, 
5% kora sosnowa, 3% węgiel brunatny, 
2% biohumus

NOWOŚĆ!
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poprawia zdolność sorpcyjną gleby   

dostarcza próchnicę do gleby 
i napowietrza glebę 

produkt pochodzenia organicznego

ogrodniczy o pH 5,5-6,5

50 L

Torf odkwaszony
Ilość na palecie:  szt. 48

Torf odkwaszony

poprawia zdolność sorpcyjną gleby   

dostarcza próchnicę do gleby 
i napowietrza glebę 

produkt pochodzenia organicznego

ogrodniczy o pH 3,5-4,0

50 L

Torf kwaśny
Ilość na palecie:  szt. 48

Torf kwaśny

90



91

P
O

D
Ł
O

Ż
A



Nasiona traw
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Trawa Dakar

mieszanka traw na miejsca nasłonecznione

gęsty i soczyście zielony trawnik

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

na miejsca nasłonecznione

1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 1 szt.

0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

5 kg

Trawa Gracja

na miejsca reprezentacyjne

mieszanka tworzy efekt „miękkiego dywanu”

mały przyrost masy zielonej, wąski liść

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

Trawa Olimpia 

na miejsca intensywnie użytkowane

mieszanka traw odporna na uszkodzenia

łatwo się regeneruje

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

0,5 kg 1 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt. Ilość zbiorcza: 5 szt.

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.
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łatwo się ukorzenia

trawa o dużej wytrzymałości

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

Trawa Piknik

uniwersalna

0,5 kg 1 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt. Ilość zbiorcza: 5 szt.

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

szybko wschodzi i zarasta ubytki 

gęsty i soczyście zielony trawnik 

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

do uzupełniania ubytków w trawniku

Trawa Regina

1 kg

0,1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.Ilość zbiorcza: 20 szt.

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

trawnik odporny na wysychanie

nie wymaga częstego koszenia

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

Trawa Shania
na miejsca zacienione

1 kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

0,5 kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.
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popularna

szybko zadarnia obsiewaną ziemię

odporna na trudne warunki uprawy

odmiany traw sprawdzone w warunkach 
klimatycznych Polski

5 kg0,9 kg

Trawa

Łąka kwietna

Ilość zbiorcza: 1 szt.Ilość zbiorcza: 5 szt.

NOWOŚĆ!

zawiera nasiona kwiatów polnych

ekologiczna mieszanka o walorach 

dekoracyjnych

nie wymaga częstego koszenia

mieszanka nasion 

traw i kwiatów

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1 kg
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Biocydy

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną
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skutecznie eliminuje krety

100 % skuteczności

efekt w ciągu 48 godzin

urządzenie wielokrotnego użytku

Wkłady
do Kretołapa

petardy do uzupełnienia urządzenia

zawiera 5 wkładów

Zestaw naprawczy 
do Kretołapa

zawiera dźwignię i czujnik

w szybki sposób pozwala 

naprawić urządzenie

5 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Urządzenie Kretołap 

Ilość zbiorcza: 5 szt.

1 
szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.

1 szt.



skutecznie odstrasza krety i nornice

długi okres działania

2wystarcza aż na 300 m  powierzchni

preparat zawiera naturalny 
olejek lawendowy

długi okres działania

zawiera naturalny olejek lawendowy

odporny na deszcz

długi okres działania

zawiera naturalny olejek lawendowy

działa natychmiast po zastosowaniu

Kretomax

Reiss Aus żel

skutecznie odstrasza krety

500 
ml

Ilość zbiorcza: 8 szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

250 
ml

Reiss Aus Granulat

skutecznie odstrasza krety

Ilość zbiorcza: 10 szt.

600 ml
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Ants Control Max

skutecznie zwalcza mrówki

preparat w formie mikrogranulek

zwalcza gniazda

do użycia w domu i ogrodzie

2
5

0
 g

Ilość zbiorcza:  14 szt.

5
0

0
 g

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

1
0

0
 gIlość zbiorcza: 40 szt.

Ilość na ekspozyt.: 640 szt.
100

g

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Spray na mrówki

skutecznie zwalcza mrówki

natychmiastowe działanie

łatwość i bezpieczeństwo użycia

nie pozostawia plam

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Ilość na ekspozytorze: 98 szt.

600
ml

NOWOŚĆ
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stosowanie w pomieszczeniach

łatwe dozowanie

długotrwałe działanie 

Ilość zbiorcza: 24 szt.

żel na mrówki

4Roach Gel na mrówki

NOWOŚĆ!

5 
gram

Lepy na muchy

i inne owady latające

Ilość zbiorcza: 24 szt.

4 szt.

Ilość zbiorcza: 100 szt.
1 

szt.

NOWOŚĆ!

bez zapachu

nie zawiera substancji toksycznych

bezpieczny 
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Anti Sting-Gun Max

Up-Control Max

natychmiastowe działanie

proste i bezpieczne zastosowanie

daleki zasięg

Spray na owady latające

Up-Control Max

łatwy w użyciu

natychmiastowy efekt

forma gazowa

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

7
5

0
 m

l

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

7
5

0
 m

l

Anti Sting-gun Automat

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

niszczy gniazda i zwalcza osy

wyposażona w specjalną dyszę rozpylającą

likwiduje gniazda os i szerszeni

natychmiastowy efekt

NOWOŚĆ!
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natychmiastowy efekt

wysoka wydajność

zabójczy dla much

Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l

Spray na muchy

Up-Control Max

Ilość zbiorcza: 24 szt.

żel na karaczany

4Roach Gel na karaczany

NOWOŚĆ!

stosowanie w pomieszczeniach

łatwe dozowanie

długotrwałe działanie 

5 
gram
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Spray na owady biegające

Down-Control Max

zabójczy dla owadów

natychmiastowy efekt

opakowanie z precyzyjnym dozownikiem

Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l

Płytka owadobójcza

skutecznie zwalcza owady biegające i latające

działa do 4 miesięcy

100 % skuteczna

bezpieczne opakowanie utrudniające 
przypadkowy kontakt 

Ilość zbiorcza: 25 szt.

1 szt.

działa do 12 tygodni

efekt w ciągu 48 godzin

produkt wielokrotnego użytku

Pułapka na rybiki szare

zniechęca do przebywania

Ilość zbiorcza: 12 szt.

2 szt.

NOWOŚĆ!
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wysoka wydajność

do użycia w domu i w ogrodzie

natychmiastowy efekt

Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l
Target na pająki

Down-Control Max

Spray na karaluchy i prusaki

Down-Control Max

zabójczy dla karaczanów

natychmiastowy efekt

opakowanie z precyzyjnym dozownikiem

Ilość zbiorcza: 24 szt.

3
0

0
 m

l

składniki pochodzenia naturalnego

wysoka wydajność

do użycia od wiosny do jesieni

Target na kleszcze

skuteczna ochrona

przed kleszczami

Ilość zbiorcza: 10 szt.
60
ml

180
ml

OWOCE, 

WARZYWA
Ilość zbiorcza: 12 szt.

B
IO

C
Y

D
Y



108108



109

Odstrasza psy i koty

zniechęca do przebywania

Ilość zbiorcza: 6 szt.
500

ml

Spray na kuny

odstrasza kuny

Ilość zbiorcza: 6 szt.

500
ml

NOWOŚĆ!

bariera ochronna przed ptakami

ulega biodegradacji

wysoka wydajność

łatwy w użyciu

Spray na gołębie

Ilość zbiorcza: 12 szt.

3
0

0
 m

l

zawiera silnie odstraszające substancje 
zapachowe

działa do 7 dni

możliwość stosowania na drzewka i krzewy

działa do 8 tygodni

może być stosowany w pomieszczeniach,
pojazdach i na terenach otwartych

zawiera silnie odstraszające substancje 
zapachowe
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Pułapka 
na mole kuchenne

skutecznie wabi mole kuchenne

działa do 3 miesięcy

100 % skuteczna

bezpieczne opakowanie utrudniające 
przypadkowy kontakt 

Ilość zbiorcza: 25 szt.

2
szt.

Pułapka 
na muszki owocówki

monitoruje aktywność muszki owocówki

działa aż do 30 dni

gotowa do użycia

nie zawiera substancji aktywnej

Ilość zbiorcza: 10 szt.

15
ml

skutecznie zwalcza ślimaki w ogrodzie

odporny na zmywanie oraz wilgoć

działa kontaktowo i żołądkowo

bardzo wydajny

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

350 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Ślimak Control 

SPRZEDAŻ Z GABLOTY 
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
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Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość zbiorcza: 9 szt.

preparat gotowy do użycia

w formie granulek

do użytku wewnątrz 

i na zewnątrz budynku

zawiera Bitrex, zabezpieczenie 
przed przypadkowym spożyciem

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Ilość zbiorcza: 9 szt.

zwalcza myszy i szczury

Pasta na myszy i szczury
ESCA PASTA P

Granulat na szczury i myszy
ESCA PELLET P

zwalcza szczury i myszy

150 g

150 g

działa od pierwszej dawki

do użytku wewnątrz 

i na zewnątrz budynków

przynęta w formie saszetek
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skutecznie zwalcza komary i kleszcze

długotrwałe działanie

wysoka wydajność

do użycia w domu i ogrodzie

30
ml

Aspermet 200 EC

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Spirala na komary

działanie aż do 9 godzin

efekt w ciągu godziny

do użycia w domu i ogrodzie

10 szt.

zwalcza komary i meszki

Ilość zbiorcza: 12 szt.

112
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Spray na komary i meszki

Spray na komary, kleszcze i meszki

Płyn na komary, kleszcze i meszki

MAX

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Ilość zbiorcza: 24 szt.

9
0

 m
l

Ilość zbiorcza: 24 szt.

9
0

 m
l

Ilość zbiorcza: 24 szt.

1
0

0
 m

l

przeznaczony do stosowania 
na skórę

okres działania 5h

natychmiastowy efekt 

przeznaczony do stosowania na odzież

okres działania 8h

natychmiastowy efekt 

przeznaczony do stosowania na skórę

okres działania 5h

natychmiastowy efekt 

B
IO

C
Y

D
Y



114

urządzenie + płyn

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Elektrofumigator na komary

NOWOŚĆ!

Ilość zbiorcza: 24 szt.

działa już po 20 minutach

skuteczny również przy otwartych 
oknach

prosty w obsłudze i bezzapachowy 

1 szt.
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Preparaty do szamb
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likwidują nieprzyjemne zapachy 

usuwają i rozkładają zanieczyszczenia

usuwa nieprzyjemne zapachy 

wystarcza na 6 miesięcy

oczyszcza

oczyszczają i udrażniają kanalizację

Tabletki biologiczne

Preparat do szamb

nowa formuła

do szamb i oczyszczalni

Waga: 25 g

Ilość zbiorcza: 20 szt.
25

g

Waga: 120 g

Ilość zbiorcza: 12 szt.120
g

Waga: 1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

2,5 kg

Waga: 2,5 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Waga: 500 g

Ilość zbiorcza: 7 szt.

2 
szt.

Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Ilość zbiorcza: 60 szt.

6 
szt.

Ilość w opakowaniu: 6 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość w opakowaniu: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

12 
szt.

0,5 kg

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ
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Chemia basenowa
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®Alkasol  Flox

®Aqua  Biocyd

zwalcza glony, bakterie i porosty

1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

klaruje wodę basenową

1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

®
Alkasol  Rand

oczyszcza osad na linii wody

1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

może być stosowany w automatycznych 
stacjach dozujących

woda staje się przezroczysta i klarowna

wspomaga działanie filtra piaskowego

może być stosowany w automatycznych 
stacjach dozujących

niepieniący, wysokowydajny i łatwy w użyciu

zapobiega ponownemu pojawianiu się 
glonów i bakterii

nie niszczy folii basenowej, płytek 
ceramicznych i innych tworzyw

preparat może mieć kontakt z wodą basenową

działa szybko i efektywnie

Glon Fighter IAqua Biocyd



nie zawiera jonów chlorkowych

może być stosowany w zalecanych 
stężeniach z innymi środkami 
do utrzymywania czystości w basenie

pomaga utrzymać odpowiednie pH wody 
w basenie

nie zawiera jonów chlorkowych

może być stosowany w zalecanych 
stężeniach z innymi środkami 
do utrzymywania czystości w basenie

łatwy w użyciu

Ilość zbiorcza: 6 szt.

1 kg

®Alkasol  Plus
podwyższa odczyn pH wody

1 L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

®Calcid  Minus
obniża odczyn pH wody

długotrwale dezynfekuje wodę

alternatywa dla chloru

produkt w postaci tabletek

Aktywny Tlen

preparat bakteriobójczy do dezynfekcji 

wody basenowej

1 kg

50 x 20 g 

Ilość zbiorcza: 6 szt.
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szybko rozpuszczalny i łatwy w użyciu

wysoka zawartość aktywnego chloru

skuteczny w przypadku dużej zawartości 
glonów i mętnej wody

®Extra  Chlor
denzynfekuje wodę basenową

długotrwale dezynfekuje wodę basenową

łatwy i wygodny w użyciu 

31 tabletka wystarcza na 20 m

Triochlor tabletki

5 x 200 g 

Ilość zbiorcza: 6 szt.5x
200 g

dezynfekuje wodę basenową

50 x 20 g 

Ilość zbiorcza: 6 szt.50x
20 g

NOWOŚĆ!

0,4 
kg

50 x 20 g 

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.

1 kg 1 kg

ChlorTix Szok
Ilość zbiorcza: 6 szt.

Extra Chlor

Extra Chlor
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działają bakteriobójczo

długotrwale dezynfekują wodę

woda staje się przezroczysta 
i klarowna

Multichlor

tabletki multifunkcyjne chlorowe

NOWOŚĆ!

0,4 
kg

50 x 20 g 

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Chlortix Multi50 x 20 g 

Ilość zbiorcza: 6 szt.50x
20 g 1 kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Multichlor

Multichlor
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Notatki



Dystrybucja

target.com.pl

GDAŃSK | Jabłoniowa 46a, 80-175 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

www.greenandjoy.pl

ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno

84-110 Krokowa

tel.: +48 58 774 10 90 

info@target.com.pl

Produkcja: Target S.A

ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno

84-110 Krokowa


