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na tural
Linia produktów

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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Agrocover
do ﬁzycznego eliminowania szkodliwych
owadów i roztoczy tj. mszyc, przędziorków,
miseczników, mączlików, wciornastków,
miodówek, czerwców oraz form zimujących
niektórych szkodników

naturalny produkt na bazie oleju rydzowego
preparat w formie gotowej do użycia
lub w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych,
warzywnych i owocowych
do używania w domu, na balkonie i w ogrodzie
bez okresu karencji
nietoksyczny
produkt biodegradowalny
nieszkodliwy dla pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacji

50
ml

Evasiol

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Avans RTU

750
ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość na ekspozytorze: 112 szt.
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Avans RTU

1000
ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość na ekspozytorze: 98 szt.

Spruzit / Insect control duo
zwalcza mszyce, miseczniki i wełnowce

zawiera substancje czynne pochodzenia naturalnego
- pyretryny działające paraliżująco na szkodnika
- olej rzepakowy ﬁzycznie eliminujący szkodnika
preparat w formie gotowej do użycia
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych,
warzywnych i owocowych
do używania na balkonie i w ogrodzie
krótki okres karencji
produkt biodegradowalny
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
można stosować przez cały sezon wegetacji

SPRZEDAŻ Z GABLOTY
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Avans RTU

250 ml

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość zbiorcza: 25 szt.

Avans RTU

1000
ml

-7-

Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość zbiorcza: 14 szt.

Emulpar
do ﬁzycznego eliminowania szkodliwych owadów
i roztoczy tj. mszyc, przędziorków, miseczników,
mączlików, wciornastków, miodówek, czerwców
oraz form zimujących niektórych szkodników

naturalny produkt na bazie oleju rydzowego
preparat w formie gotowej do użycia
lub w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych,
warzywnych i owocowych
do używania w domu, na balkonie i w ogrodzie
bez okresu karencji
nietoksyczny
produkt biodegradowalny
nieszkodliwy dla pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacji

30
ml

250
ml

WARZYWA I KWIATY
Ilość zbiorcza: 16 szt.

TUJE I IGLAKI
Ilość zbiorcza: 24 szt.
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100
ml

OWOCE

Ilość zbiorcza: 10 szt.

SPRAY
750
ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość na ekspozytorze: 112 szt.

NeemAzal®

NOWOŚĆ

zwalcza owady ssące, gryzące i minujące
np. ziemiórki, mączliki, stonkę ziemniaczaną,
mszyce, gąsienice, chrząszcze, miodówki
zawiera substancję czynną pochodzenia
naturalnego z ekstraktu drzewa neem
działanie wgłębne odporne na zmywanie
preparatu przez deszcz
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku nalistnego
lub podlewania w przypadku zwalczania ziemiórek
szerokie spektrum działania
do stosowania w uprawach roślin warzywnych,
owocowych, ozdobnych oraz doniczkowych
do używania w domu, na balkonie i w ogrodzie
krótki okres karencji
do stosowania poza okresami aktywności pszczół

SPRZEDAŻ Z GABLOTY
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

ZWALCZA ZIEMIÓRKI
I INNE SZKODNIKI
Ilość zbiorcza: 16 szt.

10
ml

ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

50
ml

ZWALCZA SZKODNIKI
Ilość zbiorcza: 10 szt.

P-Drakol®
wspomaga odporność roślin na pędraki i nicienie
naturalny preparat mikrobiologiczny
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku, podlewania roślin
do zaprawiania nasion na sucho lub na mokro
do stosowania na trawnikach i w innych uprawach
bez okresu karencji
bezpieczny dla ludzi, zwierząt domowych i roślin
nie zawiera substancji chemicznych
oraz pochodzących od organizmów
genetycznie modyﬁkowanych
do stosowania przez cały sezon wegetacji
NOWOŚĆ
20
g

P-Dracol®

Ilość zbiorcza: 10 szt.
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50
g

P-Dracol®

Ilość zbiorcza: 28 szt.

NOWOŚĆ

Pokrzywa stymulator wzrostu
ogranicza szkodniki i choroby roślin
oraz stymuluje i wzmacnia całą roślinę
poprzez lepsze ukorzenianie
naturalny wodny roztwór sfermentowanego
wyciągu pokrzywy
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku, podlewania roślin
jako substancja podstawowa produkt dopuszczony
do stosowania w charakterze środka
owadobójczego, grzybobójczego i roztoczobójczego
do stosowania w uprawach roślin ozdobnych i warzyw
brak okresu karencji
produkt biodegradowalny
do stosowania przez cały sezon wegetacji

Revus® 250 SC

Revus® 250 SC

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.

1L

NOWOŚĆ

5L

Wrotycz ekstrakt
do odstraszania pędraków, opuchlaków,
nicieni i drutowców oraz innych szkodników
naturalny ekstrakt z wrotycza
preparat w formie koncentratu
do podlewania roślin
do stosowania na trawnikach i w uprawach
roślin ozdobnych, owocowych i warzyw
naturalny, ekologiczny i bezpieczny
preparat mikrobiologiczny
do stosowania przez cały sezon wegetacji
500
ml
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Ilość zbiorcza: 19 szt.

Agricolle
do ﬁzycznego eliminowania mączniaka
prawdziwego i szarej pleśni
produkt na bazie polisacharydów
preparat w formie gotowej do użycia
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych
do używania w domu, na balkonie i w ogrodzie
bez okresu karencji
nietoksyczny
do stosowania przez cały sezon wegetacji

Avans RTU

750

Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość zbiorcza: 14 szt.

ml

Biosept Active
stymuluje odporność i witalność roślin domowych
stosowany w celu polepszenia ukorzeniania,
wzrostu i plonowania stosowany do opryskiwania
korzeni przed sadzeniem i rozsadzaniem roślin
produkt na bazie ekstraktu z grejfruta
preparat w formie gotowej do użycia
lub w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku i do podlewania
stymulator wzrostu do stosowania w uprawie
roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych
do używania w domu, na balkonie i w ogrodzie
do stosowania przez cały sezon wegetacji

12
ml

KONCENTRAT
Ilość zbiorcza: 16 szt.
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750
ml

SPRAY

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Pułapka feromonowa
wabi i odławia ćmę bukszpanową

wystarcza na 300-500 m2
wielokrotnego użytku
działa przez cały sezon wegetacyjny
(wymaga wymiany wkładu feromonowego)

1
szt.

WKŁAD
P-Dracol®

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
szt.

PUŁAPKA
P-Dracol®

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Lepinox Plus®
preparat przeznaczony do efektywnej kontroli
gąsienic motyli; szczególnie polecany do walki
z ćmą bukszpanową
zawiera pożyteczne szczepy bakterii
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony bukszpanu i niektórych
roślin warzywnych i owocowych
do używania na balkonie i w ogrodzie
krótki okres karencji
produkt biodegradowalny
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacji

SPRZEDAŻ Z GABLOTY
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

10
g

P-Dracol®

Ilość zbiorcza: 10 szt.
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ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

30
g

P-Dracol®

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Ślimak Control

NOWOŚĆ

skutecznie zwalcza ślimaki w ogrodzie
- wabi ślimaki i jest przez nie chętnie zjadany;
po spożyciu granulatu chowają się w swoich
kryjówkach i tam zamierają
zawiera substancję czynną występującą
naturalnie w środowisku
preparat w formie granul, przynęty
gotowej do użycia
odporny na opady deszczu
atrakcyjniejszy dla ślimaków po uwilgotnieniu
do ochrony roślin ozdobnych,
warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
bez okresu karencji
ulega biologicznemu rozkładowi
nieszkodliwy dla pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacji
SPRZEDAŻ Z GABLOTY
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

200
g

Greenfly - Gun AE
Ilość zbiorcza: 16 szt.

1 kg

Greenfly - Gun AE
Ilość zbiorcza: 7 szt.

Pułapka na ślimaki
wyłapuje ślimaki
nie zawiera pestycydów
dołączony wabik na ślimaki
praktycznie niewidoczna
po umieszczeniu w ziemi
P-Dracol®

2
szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.

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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Kleista taśma do drzew
wyłapuje: mszyce, gąsienice, mrówki
do monitorowania i wyłapywania szkodników
bardzo mocny dwustronny klej
nieinwazyjna metoda walki ze szkodnikami
bezpieczny dla środowiska
Żel przeciw ślimakom

5m

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Żółte tablice lepowe
do doniczki

monitoruje występowanie szkodników
kwiatów domowych i balkonowych
ograniczają występowanie szkodliwych owadów
do użytku domowego
nie zawierają substancji aktywnej

10
szt.

Ilość zbiorcza: 30 szt.

Żółte tablice lepowe
do ogrodu

monitoruje występowanie szkodników warzyw,
owoców i roślin ozdobnych
ograniczają występowanie szkodliwych
owadów w uprawach
odporne na warunki atmosferyczne
nie zawierają substancji aktywnej
5
szt.
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Ilość zbiorcza: 25 szt.

NOWOŚĆ

Zestaw do badania pH gleby
wynik testu już po 30 sekundach
wygodny i łatwy w użyciu
uniwersalny do ogrodu

1
szt.
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Ilość zbiorcza: 12 szt.

Evasiol
działa zapobiegawczo przed szkodliwym działaniem
niektórych grzybów chorobotwórczych; działa
leczniczo na takie choroby jak: parch jabłoni,
mączniak prawdziwy, sucha plamistość liści,
kędzierzawość liści brzoskwini
zawiera substancję podstawową wyizolowaną
z części naziemnej skrzypu polnego
daje korzystne efekty w zakresie odżywiania
i stymulacji w liściach i owocach.
wzmacnia odporność, działa jako antystresor
w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku i podlewania
do ochrony roślin warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
bezpieczny dla środowiska
do stosowania przez cały sezon wegetacji

ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

50
ml

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Polyversum® WP
środek zawierający żywy organizm, przeznaczony
do ochrony strefy korzeniowej
i nadziemnej przed chorobami grzybowymi

ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

SPRZEDAŻ Z GABLOTY
NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

5g

Ilość zbiorcza: 10 szt.

zawiera niepatogeniczny grzyb pythium oligandrum,
który jest pasożytem niektórych gatunków
grzybów chorobotwórczych
rozkłada strzępki grzybów patogenicznych
poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując
jednocześnie mechanizmy odpornościowe
chronionej rośliny
w formie koncentratu
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych
oraz do podlewania i moczenia roślin
do ochrony trawników, roślin ozdobnych,
warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
bez okresu karencji
zaleca się stosować środek poza okresem aktywności pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacji
stosować po zachowaniu odpowiedniego odstępu od ostatniego
zabiegu wykonanego innym środkiem ochrony roślin
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Lecitec
skutecznie chroni przed chorobami roślin
i zapobiega ich występowaniu;
ogranicza przenikanie patogenów mączniaka,
kędzierzawości, alternariozy
produkt naturalny, uzyskany z mieszaniny
zoptymalizowanych lecytyn
wspomaga budowę bariery ochronnej roślin
redukuje stresy roślinne spowodowane np. suszą
wydłuża trwałość owoców do spożycia
i przechowywania
w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych i owocowych
do używania w ogrodzie
bezpieczny dla środowiska
do stosowania przez cały sezon wegetacji

ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

25
ml

ROŚLINY
OZDOBNE

Ilość zbiorcza: 16 szt.

25
ml

WARZYWA,
OWOCE
Ilość zbiorcza: 16 szt.

Guard®
bezpiecznie i naturalnie ogranicza występowanie
chorób roślin

20
g

20
g

TRAWNIK,
ROŚLINY OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 10 szt.

OWOCE,
WARZYWA

Ilość zbiorcza: 10 szt.

preparat mikrobiologiczny zawierający starannie
dobrane szczepy bakterii
bakterie zawarte w preparacie tworzą barierę ochronną
na owocach, łodygach i liściach roślin, wspomagając
zdrowy rozwój i poprawiając plonowanie
wydłuża trwałość owoców do spożycia i przechowywania
w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych, owoców i warzyw oraz trawnika
do używania w ogrodzie
nie posiada okresu prewencji ani karencji
nie zawiera substancji toksycznych
nie stanowią zagrożenia dla ludzi i zwierząt
w tym pszczół i innych owadów zapylających
do stosowania przez cały sezon wegetacji
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Perlit

NOWOŚĆ

dodatek do ziemi i podłoży uprawowych
naturalny minerał wulkaniczny
napowietrza glebę
spulchnia glebę
utrzymuje wilgoć

Ilość na palecie: 240 szt.

Keramzyt

NOWOŚĆ

granulat, uzyskiwany z naturalnej gliny
doskonały jako warstwa drenująca
wykorzystywana jako materiał ściółkujący
jest obojętny chemicznie

Ilość na palecie: 240 szt.
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Bezpieczny trawnik

granulowany naturalny nawóz do trawnika
przyjazny dla ludzi i zwierząt domowych
bezpieczny dla młodych roślin
utrzymuje wilgoć w glebie

10
kg

Ilość na palecie: 80 szt.

Aerator do trawników

napowietrza i rewitalizuje trawnik
redukuje chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby
użyźnia glebę
preparat mikrobiologiczny
regeneruje trawnik oraz przywraca mu
zdrowy wygląd
poprawia strukturę podłoża
alternatywa lub wsparcie
dla mechanicznej aeracji trawnika
bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska

30
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.
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600
ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.
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Nawozy ekologiczne w płynie
W pełni naturalne i ekologiczne nawozy uzyskane z produkcji żywności oraz
paszy. Skład produktu jest w 100% pochodzenia roślinnego, dzięki temu zawiera
duże ilości substancji organicznej, cennej dla uprawianych roślin. Stosowanie nawozu
nie tylko je odżywia, ale także poprawia właściwości gleby, użyźnia ją i pobudza do
życia mikroorganizmy glebowe. Nawozy ekologiczne wpływają na obfite plonowanie,
wysoką jakość zbiorów, a w trakcie wegetacji zwiększają odporność roślin na choroby.
Naturalny skład nie stanowi zagrożenia dla środowiska, ludzi i zwierząt. Butelka jest
wykonana w 100% z materiałów z recyklingu.
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DO TRUSKAWEK
Ilość zbiorcza: 12 szt.

DO DRZEW
I KRZEWÓW
OWOCOWYCH
Ilość zbiorcza: 12 szt.
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DO BORÓWEK
Ilość zbiorcza: 12 szt.

DO POMIDORÓW
I OGÓRKÓW

Ilość zbiorcza: 12 szt.
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DO WINOROŚLI

Ilość zbiorcza: 12 szt.

DO WARZYW
Ilość zbiorcza: 12 szt.

ie
n
l
a
r
N at u d b a n y
Za ród
Og

- 22 -

Nawozy ekologiczne granulowane
Wieloskładnikowe nawozy wyprodukowane z czystej masy roślinnej, są bardzo
cennym źródłem naturalnej materii organicznej. Dodatkowo zawierają składniki
pokarmowe takie jak azot, fosfor czy potas. Nawóz jest w 100% bezpieczny i nie stwarza
ryzyka przenawożenia, niezależnie od zastosowanej dawki. Produkt nie uszkadza
młodych sadzonek i roślin, może być stosowany przez cały sezon wegetacyjny. Zawiera
w swoim składzie aktywne biologiczne substancje, które stymulują prawidłowy
wzrost i plonowanie. Dodatkowo nawóz wpływa na użyźnienie gleby, utrzymanie
w niej wilgoci, dostarcza próchnicę i wzbogaca glebę w życie biologiczne.
Nawóz zakwalifikowany jako nawóz ekologiczny wg IUNG: NE/385/2017

DO WARZYW

DO TRUSKAWEK

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

DO DRZEW
I KRZEWÓW
OWOCOWYCH
1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość zbiorcza: 7 szt.

DO WINOROŚLI

1 kg

DO POMIDORÓW,
OGÓRKÓW I ZIÓŁ

DO BORÓWEK
1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

1 kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Mączka bazaltowa

100% naturalny produkt
dodatek do kompostu
mechaniczna bariera na ślimaki
napowietrza i odkwasza glebę
można stosować aż do jesieni, nie zawiera azotu
bogata w mikroelementy
chroni rośliny przed szkodnikami i chorobami
zaprawa nasion, cebulek
i korzeni przesadzanych roślin

900 g

NOWOŚĆ
Ilość zbiorcza: 24 szt.

NOWOŚĆ

3 kg

Ilość na palecie: 330 szt.

8 kg

Ilość na palecie: 125 szt.

Bazalt granulowany
100% naturalny produkt
wygodna forma granulatu
dodatek do kompostu
mechaniczna bariera na szkodniki
napowietrza i odkwasza glebę
można stosować aż do jesieni, nie zawiera azotu
bogaty w mikroelementy

15 kg
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Ilość na palecie: 60 szt.

Obornik
Obornik granulowany to uniwersalny nawóz w pełni naturalny i bezpieczny.
Można go stosować w uprawie drzew i krzewów owocowych, warzyw czy roślin ozdobnych. Użyźnia glebę, poprawia jej właściwości oraz dostarcza wysokiej jakości składniki
pokarmowe. Jest w postaci suchych granulek dlatego jego użycie jest bardzo łatwe.
Dzięki spowolnionemu działaniu składniki pokarmowe uwalniają są stopniowo,
w miarę zapotrzebowania roślin. Zastosowanie obornika to 100% bezpieczeństwa
i brak ryzyka przenawożenia. Produkt pozbawiony jest szkodliwych nasion chwastów,
jaj i larw owadów, nicieni oraz innych patogenów chorobotwórczych. Nie zawiera
żadnych chemicznych dodatków. Obornik dobrze sprawdzi się do odbudowy gleb
wyjałowionych i mało urodzajnych. Uaktywnia pożytecznie mikroorganizmy glebowe.

NOWOŚĆ
BYDLĘCY
5L

Ilość na palecie: 200 szt.

NOWOŚĆ

KOŃSKI
5L

Ilość na palecie: 200 szt.

KURZY
5L

NOWOŚĆ
BYDLĘCY

10 L

Ilość na palecie: 100 szt.

NOWOŚĆ

KOŃSKI

10 L

Ilość na palecie: 100 szt.
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Ilość na palecie: 200 szt.

KURZY

10 L

Ilość na palecie: 100 szt.

Humus
użyźnia glebę
bogaty w próchnicę
zawiera kwasy humusowe
do stosowania przez cały sezon
idealnie nadaje się do wysiewu nasion,
sadzenia i przesadzania roślin
40 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Mydło ogrodnicze
skutecznie dezynfekuje narzędzia i opryskiwacze
wytworzony z naturalnych olejów roślinnych
zawiera antybakteryjny czosnek
skład bezpieczny dla roślin

500
ml

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Nawóz z pokrzywy
sfermentowany wyciąg z pokrzywy
chroni przed chorobami i szkodnikami roślin
wspomaga wzrost roślin
do podlewania i oprysku

1L
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Ilość zbiorcza: 6 szt.

Biohumus Max
pobudza życie biologiczne gleby
do stosowania przez cały rok
brak ryzyka przenawożenia
uzyskiwany z hodowli dżdżownic kalifornijskich
zawiera kwasy humusowe
poprawia właściwości podłoża
wpływa na lepszy rozwój roślin

1L

1L

STORCZYK
Ilość zbiorcza: 6 szt.

UNIWERSALNY
Ilość zbiorcza: 6 szt.

UNIWERSALNY

5L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Maść ogrodnicza
chroni przed chorobami drewna i kory
przyśpiesza zabliźnianie się ran
zabezpiecza przed wnikaniem patogenów
chroni przed działaniem czynników
atmosferycznych

Ilość zbiorcza: 16 szt.

125
g
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350
g

Ilość zbiorcza: 24 szt.
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ś ro d k i
o c h ro n y
ro ś l i n
Linia środków ochrony roślin

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 dołączona do opakowań.

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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Mospilan® 20 SP
zwalcza szkodniki ssące i gryzące
np. ćmę bukszpanową, mszyce, gąsienice,
mączliki, wciornastki, miniarki, czerwce,
opuchlaki, stonkę ziemniaczaną,
owocówkę jabłkóweczkę

preparat zawiera substancję czynną
skuteczną również w wyższych temperaturach
na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo,
na roślinie działa powierzchniowo,
wgłębnie i systemicznie (wnika do wnętrza
rośliny, krąży wraz z jej sokami)
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych,
warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla ziemniaków – 3 dni
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacji
w odstępie 7-10 dni między zabiegami

1,25
g

OZDOBNE

2,4
g

Ilość zbiorcza: 30 szt.

10
g

OWOCE, WARZYWA
Ilość zbiorcza: 30 szt.

OWOCE, WARZYWA,
OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 20 szt.
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10
g

2,4
g

BUKSZPAN

Ilość zbiorcza: 30 szt.

ZWALCZA
ĆMĘ BUKSZPANOWĄ
Ilość zbiorcza: 20 szt.

Actellic® 500 EC
zwalcza szkodniki magazynowe zbóż
działa gazowo, kontaktowo i żołądkowo
w formie koncentratu
do stosowania przez oprysk
do użycia w magazynach

REJESTRACJA PROFESJONALNA

100
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Karate Spray®
zwalcza szkodniki ssące, gryzące, minujące
i zjadające liście np. gąsienice, przędziorki,
mszyce, mączliki, wciornastki, skoczka różanego,
larwy i osobniki dorosłe chrząszczy
na bazie sprawdzonej substancji aktywnej
na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo,
na roślinie działa powierzchniowo
preparat w formie gotowej do użycia
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych, jabłoni,
warzyw kapustnych, ogórka i papryki
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla papryki i ogórków – 3 dni
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacyjny
750
ml

Ilość zbiorcza: 14 szt.
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Karate Gold®
zwalcza szkodniki ssące i gryzące np. mszyce,
wciornastki, skoczka różanego, miseczniki,
zmieniki, larwy błonkówek, gąsienice,
owocnice jabłkowe, mączliki
na bazie sprawdzonej substancji aktywnej
na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo,
na roślinie działa powierzchniowo
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin ozdobnych, jabłoni,
warzyw kapustnych, ogórka i papryki
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla papryki i ogórków – 3 dni
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacyjny

20
ml
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OZDOBNE

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Karate Zeon® 050 CS

zwalcza szkodniki ssące i gryzące np. mszyce,
wciornastki, skoczka różanego, miseczniki,
zmieniki, larwy błonkówek, gąsienice,
owocnice jabłkowe, mączliki

na bazie sprawdzonej substancji aktywnej
na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo,
na roślinie działa powierzchniowo
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin warzywnych, rolniczych
i sadowniczych
do używania w ogrodzie
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały sezon wegetacyjny

2,5
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

20
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

100
ml

5
ml

50
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.
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Ilość zbiorcza: 16 szt.

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Greenﬂy - Gun AE
zwalcza mszyce
preparat gotowy do użycia
działa kontaktowo i żołądkowo,
na roślinie wgłębnie
do stosowania przez oprysk
do ochrony róż

300 ml

do używania w domu i ogrodzie

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Nissorun Strong® 250 SC
zwalcza wszystkie stadia rozwojowe
przędziorków z wyjątkiem
osobników dorosłych
na bazie sprawdzonej substancji aktywnej
na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo,
na roślinie działa powierzchniowo
preparat w formie koncentratu
do stosowania w formie oprysku
do ochrony roślin warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla truskawek,
pomidorów, ogórków i papryki
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
5
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

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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Amistar® 250 SC
zwalcza i zapobiega chorobom grzybowym
np. szarej pleśni, zarazie ziemniaka,
mączniakowi rzekomemu, alternariozie,
zgniliźnie twardzikowej
preparat zawiera substancję czynną
odporną na zmywanie
działanie wgłębne i systemiczne
preparat w formie koncentratu
do stosowania przez oprysk
do ochrony roślin warzywnych
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla papryki i pomidorów
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
w odstępie 7-10 dni między zabiegami

5
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.
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25
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Revus® 250 SC
zwalcza zarazę ziemniaka i alternariozę pomidora
preparat odporny na zmywanie
działanie wgłębne i kontaktowe
preparat w formie koncentratu
do stosowania przez oprysk
do ochrony pomidorów i ziemniaków
krótki okres karencji - 3 dni

5
ml

Revus® 250 SC

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Miedzian® 50 WP
zapobiega chorobom grzybowym i bakteryjnym
np. parchowi jabłoni, parchowi gruszy,
zarazie ogniowej, rakowi bakteryjnemu
drzew pestkowych
preparat na bazie miedzi (w postaci tlenochlorku)
działanie powierzchniowe
preparat w formie koncentratu
do stosowania jako oprysk punktowy
do ochrony roślin warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
w zależności od chronionej uprawy

ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

Miedzian® 50 WP

15
g

Ilość zbiorcza: 20 szt.
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100
g

Miedzian® 50 WP
Ilość zbiorcza: 10 szt.

Miedzian Extra® 350 SC

zapobiega chorobom grzybowym
i bakteryjnym np. kędzierzawości
liści brzoskwini, parchowi jabłoni,
parchowi gruszy, zarazie ziemniaka,
rakowi bakteryjnemu drzew pestkowych,
bakteryjnej cętkowatości pomidora,
mączniakowi rzekomemu winorośli

preparat na bazie miedzi (w postaci tlenochlorku)
działanie powierzchniowe
preparat w formie koncentratu
do stosowania jako oprysk punktowy
do ochrony roślin warzywnych i owocowych
do używania w ogrodzie
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
w zależności od chronionej uprawy

ZALECANY DO STOSOWANIA
W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM

15
ml

OWOCE
WARZYWA
Ilość zbiorcza: 16 szt.

30
ml
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100
ml

OWOCE

Ilość zbiorcza: 16 szt.

OWOCE
WARZYWA
Ilość zbiorcza: 10 szt.
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Switch® 62,5 WG

zwalcza choroby grzybowe np. szarą pleśń,
brunatną zgniliznę drzew pestkowych,
zamieranie pędów, antraknozę,
zgniliznę twardzikową

na bazie sprawdzonych substancji aktywnych
działanie wgłębne i powierzchniowe
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do ochrony roślin owocowych,
warzywnych i ozdobnych
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla np. truskawki,
jabłoni, pomidora, ogórka, gruszy
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
zwiększa trwałość owoców po zbiorze

4g

OZDOBNE
4g

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

20
g

OWOCE,
WARZYWA

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Scorpion® 325 SC
zwalcza choroby grzybowe np. rdze, zamieranie
pędów, fytoftorozę, antraknozę truskawki,
białą plamistość liści, mączniaka prawdziwego,
alternariozę
preparat zawiera dwie substancje czynne
działanie wgłębne i układowe
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do ochrony roślin ozdobnych,
owocowych i warzywnych
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla np. truskawki, poziomki,
ogórka, cukinii, papryki
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
hamuje kiełkowanie zarodników
10
ml

OWOCE, WARZYWA
Ilość zbiorcza: 16 szt.

10
ml

TUJA, RÓŻA
Ilość zbiorcza: 16 szt.

30
ml

ROŚLINY OZDOBNE
Ilość zbiorcza: 16 szt.

Topas® 100 EC
zwalcza choroby grzybowe np. mączniaka
prawdziwego, czarną zgniliznę,
amerykańskiego mączniaka agrestu
na bazie sprawdzonej substancji aktywnej
preparat stosowany nalistnie
działanie systemiczne
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do ochrony roślin owocowych i warzywnych
do używania w ogrodzie
krótki okres karencji dla ogórka i truskawki
do stosowania poza okresami aktywności pszczół
do stosowania przez cały okres wegetacyjny

5
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.
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20
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Effect 24 H 680 EC

zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne;
preparat niszczy zielone, naziemne części roślin
– rozbija ich struktury naskórka, powodując
szybkie odwodnienie i zasychanie

substancja czynna pochodzenia naturalnego,
nie zawiera glifosatu
działanie kontaktowe, preparat niszczy
nadziemne części roślin
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do ochrony drzew owocowych, winorośli
do używania w ogrodzie, na powierzchniach
twardych i półprzepuszczalnych
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
preparat nie wykazuje działania doglebowego

PRZED ZABIEGIEM

24 H PO ZABIEGU

UWAGA!
NIE STOSOWAĆ
DO OCHRONY
TRAWNIKA.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

150
ml

50
ml

500
ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.
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1L

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Avans RTU
zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne;
preparat pobierany jest przez zielone części
roślin, przemieszcza się w roślinie i dociera
do części podziemnej powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju a następnie zamieranie
substancja aktywna zwalcza totalnie
części naziemne jak i korzenie chwastów
działanie układowe
preparat w formie gotowej do użycia
stosowanie przez dolistny oprysk
do ochrony roślin ozdobnych i sadowniczych
do używania w ogrodzie, na powierzchniach
twardych i półprzepuszczalnych
do stosowania przez cały okres wegetacyjny

UWAGA!
NIE STOSOWAĆ
DO OCHRONY
TRAWNIKA.
1000
ml

Ilość na ekspozytorze: 14 szt.

Sprinter 350 SL
zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne;
preparat pobierany jest przez zielone części
roślin, przemieszcza się w roślinie i dociera
do części podziemnej powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju a następnie zamieranie
preparat na bazie dwóch substancji aktywnych
zwalcza totalnie części naziemne
jak i korzenie chwastów
zwalcza także skrzyp
działanie układowe
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do używania w ogrodzie
do stosowania przez cały okres wegetacyjny

75
ml

1000
ml

Ilość zbiorcza: 18 szt.

Ilość zbiorcza: 12 szt.
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250
ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

UWAGA!

UWAGA!
NIE STOSOWAĆ
DO OCHRONY
TRAWNIKA.

Dicotex 202SL

NOWOŚĆ

zwalcza chwasty dwuliścienne;
preparat pobierany jest przez zielone części
roślin, przemieszcza się w roślinie i dociera
do części podziemnej powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju a następnie zamieranie
preparat zawiera cztery substancje czynne
działanie układowe
preparat w formie koncentratu, stosowanie przez oprysk
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
wykazuje działanie selektywne

BEZPIECZNY DLA TRAWNIKA

50
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

100
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

250
ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Starane* Trawniki
zwalcza chwasty dwuliścienne;
preparat pobierany jest przez zielone
części roślin, przemieszcza się w roślinie
i dociera do części podziemnej powodując
zahamowanie wzrostu i rozwoju
a następnie zamieranie
preparat zawiera 3 substancje czynne
działa układowo
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do ochrony trawnika
do używania w ogrodzie
do stosowania przez cały okres wegetacyjny
wykazuje działanie selektywne
20
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

100
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

250
ml

Ilość zbiorcza: 24 szt.

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.
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W ofercie

n a wo z y
i o dż y w k i
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.

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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I N N O WA C
ROKU!

JA

Pierwsze w Polsce unikalne nawozy wieloskładnikowe z mączką bazaltową.
Zawierają niezbędne mikro i makroelementy takie jak azot, fosfor i potas.
Dodatek mączki bazaltowej wzbogaca nawóz o krzemionkę, tlenek glinu, tlenek żelaza,
magnez, wapń, sód czy mangan zawarte w tej naturalnej skale.
Dzięki doborowi składu nawozu pod kątem potrzeb ogrodników amatorów, przy udziale
wyspecjalizowanych instytutów naukowych, nie występuje ryzyko przenawożenia roślin.
Optymalny skład nawozu z mączką bazaltową powoduje, że roślina otrzymuje tylko potrzebną i wystarczającą ilość składników pokarmowych.
Naturalna krzemionka zawarta w bazalcie wzmacnia ściany komórkowe roślin i tym samym
uodparnia rośliny na działanie szkodników czy chorób.
Mączka bazaltowa zawarta w nawozie poprawia jakość gleby, jej strukturę i pobudza do
działania pożyteczne mikroorganizmy. Dostarczenie do gleby naturalnego wapnia i magnezu warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin.
Nawozy z mączką bazaltową są produktami zarejestrowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa
pod znakami 520/19, 538/19, 539/19, 537/19.
Szczególnie zalecane są do zrównoważonej pielęgnacji ogrodów przydomowych:
trawników, roślin ozdobnych, owocowych i warzywnych.
Stosowane przy wiosennej pielęgnacji trawników oprócz nawożenia powodują napowietrzenie gleby. Poprzez unikalny skład nie wywołują negatywnych zjawisk jak zakwaszenie
gleby czy przenawożenie.
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Nawóz Zadbane Iglaki
do iglaków i tui
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz Zadbane Kwiaty
do hortensji
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz Zadbane Kwiaty
do rododendronów i azalii
z mączką bazaltową

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz Zadbane Kwiaty
do róż
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz Zadbany Ogród
do borówek
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz Zadbany Ogród
do pomidorów i ogórków
z mączką bazaltową

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz Zadbany Ogród
do truskawek i malin
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz Zadbany Trawnik
do trawnika
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Nawóz Zadbany Ogród
do trawnika z mchem
z mączką bazaltową

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg
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Nawozy granulowane z mikroskładnikami
Idealnie skomponowane nawozy wieloskładnikowe zawierające mieszankę
składników pokarmowych takich jak azot, fosfor i potas oraz mikroskładników:
boru, miedzi, żelaza, manganu i cynku. W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu
i zdrowotności roślin należy sięgać po odpowiedni nawóz przeznaczony pod
konkretną uprawę. Optymalny skład nawozu powoduje, że roślina otrzymuje tylko
potrzebną i wystarczającą ilość składników pokarmowych. Dobrze odżywiona roślina
jest odporniejsza na działanie szkodników czy chorób.

Nawóz do tui

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz zakwaszający
do roślin kwaśnolubnych
z azotem

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do iglaków

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Nawóz do iglaków
przeciwko brązowieniu igieł

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do iglaków
wzmacniający wybarwienie igieł
z magnezem

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg
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Nawóz do bukszpanów
i żywopłotów
wypierający chwasty z mikroskładnikami

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do trawników

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Nawóz do trawników z mchem

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

8 kg
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Ilość na palecie: 50 szt.

Nawóz do trawników
zagęszczający
wypierający chwasty

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Nawóz regeneracyjny
do trawników

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

8 kg

Ilość na palecie: 50 szt.

Nawóz do trawników z mchem
wapniowo-magnezowy

15
kg
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Ilość zbiorcza: 60 szt.

Nawóz do borówek

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do winorośli

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do drzew
i krzewów owocowych

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do truskawek,
malin i poziomek

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do pomidorów
i ogórków

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do warzyw

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do powojników
i pnączy

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do hortensji

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do kwitnących

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do magnolii

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do rododendronów
i azalii

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawóz do róż

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg
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Nawóz do iglaków i tui
jesienny

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do trawników
jesienny

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

Ilość na palecie: 126 szt.

4 kg

Nawóz do roślin ozdobnych
jesienny

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Nawozy rozpuszczalne z mikroskładnikami
Idealnie skomponowane nawozy wieloskładnikowe zawierające mieszankę
składników pokarmowych takich jak azot, fosfor i potas oraz mikroskładników:
boru, miedzi, żelaza, manganu i cynku. W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu
i zdrowotności roślin należy sięgać po odpowiedni nawóz przeznaczony pod
konkretną uprawę. Produkt jest w formie koncentratu do rozcieńczania z wodą według
podanych dawek. Dzięki odpowiedniej formule jest natychmiast przyswajalny przez
rośliny i szybko uzupełnia niedobory pokarmowe. Dobrze odżywiona roślina jest
odporniejsza na działanie szkodników czy chorób.

Nawóz Smaczne Owoce
do pomidorów

Nawóz Soczyste Owoce
do truskawek

Nawóz Obﬁte Plony
do borówek
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Nawóz Eksplozja Kwiatów
do kwitnących

Nawóz Intensywne Barwy
do hortensji niebieskiej

Nawóz Eksplozja Kolorów
do kwiatów balkonowych
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Nawóz Bujne Kwitnienie
do rododendronów

Nawóz Moc Pąków
do róż

Nawóz Fioletowe Pole
do lawendy

- 66 -

Nawóz Barwne Pole
do wrzosów

Nawóz Moc Zieleni
do iglaków

Nawóz Efekt Dywanu
do trawników
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Nawozy w płynie z mikroskładnikami
Idealnie skomponowane nawozy wieloskładnikowe zawierające mieszankę
składników pokarmowych takich jak azot, fosfor i potas oraz mikroskładników:
boru, miedzi, żelaza, manganu i cynku. W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu
i zdrowotności roślin należy sięgać po odpowiedni nawóz przeznaczony pod
konkretną uprawę. Dzięki odpowiedniej formule jest natychmiast przyswajalny przez
rośliny i szybko uzupełnia niedobory pokarmowe. Dobrze odżywiona roślina jest
odporniejsza na działanie szkodników czy chorób. Produkt jest w formie koncentratu
do rozcieńczania z wodą według podanych dawek. Wygodna butelka z dozownikiem
ułatwia dawkowanie. Butelka jest wykonana w 100% z materiałów z recyklingu.

Nawóz Zdrowe Rośliny
do kwitnących

1L

Nawóz Intensywne Barwy
do pelargonii

1L

500
ml
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Nawóz Obﬁte Kwitnienie
do surﬁnii

1L

500
ml

Nawóz Zdrowe Rośliny
do roślin domowych i balkonowych

500
ml

1L

Nawóz Bukiety Kwiatów
do hortensji

1L
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Nawóz Bujne Kwitnienie
do rododendronów

1L

Nawóz Okazałe Kwiaty
do róż

1L

Nawóz Moc Zieleni
do tui i iglaków

1L
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Nawóz Fioletowe Pole
do lawendy

500
ml

Nawóz Aromatyczne Owoce
do pomidorów

1L

Nawóz Zielone Liście
do roślin zielonych

500
ml

1L
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Nawóz Barwne Pole
do wrzosów

1L

Nawóz Zdrowe Rośliny
do draceny, juki i palmy

500
ml

Nawóz Morze Kwiatów
do kwitnących z dużą zawartością potasu

1L
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Nawóz Burza Liści
do paproci

500
ml

Nawóz Moc Kwiatów
do storczyków

500
ml
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Orchid Energy
nawóz do storczyków
gotowy do użycia
poprawia kondycję roślin

35 ml

samodozujący aplikator

Ilość zbiorcza: 36 szt.

Flower Energy
nawóz do roślin kwitnących
gotowy do użycia
odżywia i wzmacnia rośliny

35 ml

zawiera mikro i makro elementy

Ilość zbiorcza: 36 szt.

Green Energy
nawóz do roślin zielonych
gotowy do użycia
poprawia kondycję roślin zielonych

35 ml

działa przez 4 tygodnie
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Ilość zbiorcza: 36 szt.

NOWOŚĆ

Balkon Energy
nawóz do kwiatów balkonowych i tarasowych
gotowy do użycia samodozujący aplikator
nawozi i poprawia kondycję roślin

35 ml

działa przez 4 tygodnie

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 36 szt.

Egzotic Energy
nawóz do roślin cytrusowych i kaktusów
gotowy do użycia
poprawia kondycję roślin

35 ml

samodozujący aplikator

Vege Energy
nawóz do ziół i warzyw
gotowy do użycia
nawozi i wzmacnia rośliny
działa przez 4 tygodnie

35 ml

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 36 szt.

- 77 -

Ilość zbiorcza: 36 szt.

Natural Energy
nawóz organiczny do roślin doniczkowych
poprawia jakość podłoża
100% naturalne składniki

35 ml

samodozujący aplikator

Ilość zbiorcza: 36 szt.

Odżywka do storczyków
poprawia kondycję storczyków
do stosowania dolistnego
łagodzi czynniki stresowe
zwiększa odporność roślin na choroby

300 ml

stwarza warunki rozwoju zbliżone
do środowiska naturalnego

Ilość zbiorcza: 25 szt.

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

300 ml

NOWOŚĆ
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Ilość zbiorcza: 25 szt.

Pałeczki nawozowe
nawóz do roślin kwitnących
nie powoduje ryzyka przenawożenia
uwalniają składniki pokarmowe przez 100 dni
natychmiast przyswajane przez rośliny

40
szt.

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Pałeczki nawozowe
nawóz do storczyków
przeznaczone do nawożenia wszystkich
odmian storczyków
uwalniają składniki pokarmowe przez 100 dni
natychmiast przyswajane przez rośliny

20
szt.

Ilość zbiorcza: 30 szt.

TerraCottem Universal
odżywka stosowana do gleby
zwiększa zdolność podłoża do magazynowania wody
poprawia właściwości gleby, napowietrza ją i spulchnia
składa się z: hydrożelu, nawozu,
materiału nośnikowego i lawy wulkanicznej

100
g

Ilość zbiorcza: 20 szt.
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750
g

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Active Komposter
przyspiesza kompostowanie
wystarcza na 5 m3 biomasy
wzbogaca kompost w azot
zawiera składniki nawozowe
NOWOŚĆ
1
kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość zbiorcza: 7 szt.

4 kg

Dolomit
zapewnia obﬁte plony i odkwasza glebę
użyźnia glebę
reguluje pH
zawiera wapń i magnez

10 kg

Ilość na palecie: 100 szt.

Wapno do bielenia
łatwo się rozprowadza oraz
posiada zwiększoną przyczepność
tworzy warstwę odporną na warunki
atmosferyczne
zapobiega przemarzaniu i pękaniu kory

1
kg
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Ilość zbiorcza: 7 szt.

Podłoże pH +
odkwasza oraz podwyższa pH gleby
dostosowuje pH podłoża do potrzeb rośliny
absorbuje wodę i przedłuża efekt zabiegu
ogranicza rozwój mchów

100
ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Podłoże pH zakwasza oraz zmniejsza pH gleby
dostosowuje pH podłoża do potrzeb rośliny
absorbuje wodę i przedłuża efekt zabiegu
idealny dla roślin kwasolubnych

100
ml
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Ilość zbiorcza: 20 szt.

Korzonek® D
do sadzonek zdrewniałych
sprzyja lepszemu wzrostowi roślin
przyspiesza regenerację systemu korzeniowego
łagodzi objawy uszkodzeń systemu korzeniowego

30
ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Korzonek® Z
do sadzonek zielonych
sprzyja lepszemu wzrostowi roślin
przyspiesza regenerację systemu korzeniowego
łagodzi objawy uszkodzeń systemu korzeniowego

30
ml

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Korzonek® Pz
do sadzonek półzdrewniałych
sprzyja lepszemu wzrostowi roślin
przyspiesza regenerację systemu korzeniowego
łagodzi objawy uszkodzeń systemu korzeniowego

30
ml
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Ilość zbiorcza: 20 szt.

Korzonek® D
ukorzeniacz 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

20
g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

Korzonek® Z
ukorzeniacz 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

20
g
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Ilość zbiorcza: 20 szt.
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Podłoża

po d ł o ż

a

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.
Szeroki asortyment podłoży ogrodniczych
zaspokoi wszystkie potrzeby ogrodników.
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Gotowe podłoże HYDRO+

NOWOŚĆ

zawiera nawóz startowy i długodziałający
zawiera hydrożel i glinkę
do iglaków na bazie torfu frezowanego
i drobnej frakcji kory sezonowanej drzew iglastych
do pelargonii na bazie torfu
i torfu kokosowego

50 L

DO IGLAKÓW

DO PELARGONII

Ilość na palecie: 48 szt.

Ilość na palecie: 120 szt.

NOWOŚĆ

20 L

DO PELARGONII
50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże NATURAL+
zawiera nawóz organiczny
posiada drobną strukturę
skład: torf, kreda, nawóz
organiczny NPK
DO ZIÓŁ I WARZYW
Ilość na palecie: 120 szt.

20 L
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Gotowe podłoże uniwersalne
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład: 90% - torf niski, 10% - torf wysoki

20 L

5L

Ilość na palecie: 240 szt.

50 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Ilość na palecie: 48 szt.

10 L

80 L

Ilość na palecie: 200 szt.

Ilość na palecie: 33 szt.

Gotowe podłoże kwiatowo-balkonowe
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład: 70% - torf niski, 30% - torf wysoki

10 L

Ilość na palecie: 200 szt.

20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do siewu nasion
zawiera dawkę startową nawozu
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

20 L
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Ilość na palecie: 120 szt.

Gotowe podłoże do trawników
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,0-6,0
skład: 70% - torf niski, 30% - wierzchnica

50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do tui
zawiera dawkę startową nawozu
pH 4,5-5,5
skład: 70% - torf niski, 15% - torf wysoki,
15% - kora kompostowana

50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do iglaków
zawiera dawkę startową nawozu
pH 4,5-5,5
skład: 70% - torf niski, 15% - torf wysoki,
15% - kora kompostowana

20 L

Ilość na palecie: 120 szt.
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50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do roślin zielonych
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład : 60% torf niski - przesiany,
40% torf wysoki - przesiany

Ilość na palecie: 240 szt.

5L

Gotowe podłoże do rododendronów
zawiera dawkę startową nawozu
pH 4,0-4,5
skład: 35% - torf niski (przesiany),
40% - torf wysoki,
25% - kora kompostowana

20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do hortensji
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład: torf frezerowy, kreda,
nawóz NPK (14-16-18)

20 L

Ilość na palecie: 120 szt.
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50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do róż
zawiera dawkę startową nawozu
pH 6,0-6,8
skład: 60% - torf niski, 40% - torf wysoki

20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Gotowe podłoże do storczyków
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,0-6,7
skład: 75% kora kompostowana,
25% - chipsy kokosowe

5L

Opakowanie zbiorcze: 120 szt.

Gotowe podłoże do pomidorów i warzyw
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład: 50% torf niski, 40% torf wysoki,
5% kora sosnowa, 3% węgiel brunatny,
2% biohumus

50 L
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Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do pomidorów i ziół
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład: 60% torf niski - przesiany,
40% torf wysoki - przesiany

20 L

Ilość na palecie: 120 szt.

Gotowe podłoże do borówek i kwaśnolubnych
zawiera dawkę startową nawozu
pH 3,5-4,5
skład: 20% torf niski, 60%- torf wysoki,
20% kora kompostowana

20 L

NOWOŚĆ

Ilość na palecie: 120 szt.

50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Gotowe podłoże do warzyw
zawiera dawkę startową nawozu
pH 5,5-6,5
skład: 50% torf niski, 40% torf wysoki,
5% kora sosnowa, 3% węgiel brunatny,
2% biohumus

80 L

- 91 -

Ilość na palecie: 33 szt.

Torf odkwaszony

ogrodniczy o pH 5,5-6,5
poprawia zdolność sorpcyjną gleby
dostarcza próchnicę do gleby i ją napowietrza
produkt pochodzenia organicznego

50 L

Ilość na palecie: 48 szt.

Torf kwaśny

ogrodniczy o pH 3,5-4,0
poprawia zdolność sorpcyjną gleby
dostarcza próchnicę do gleby i ją napowietrza
produkt pochodzenia organicznego

50 L

- 92 -

Ilość na palecie: 48 szt.
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Trawa Dakar
mieszanka traw na miejsca nasłonecznione
gęsty i soczyście zielony trawnik
odmiany traw sprawdzone w warunkach
klimatycznych Polski
0,5 kg wystarcza na 20m2

0,5
kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

Trawa Gracja
przeznaczona do miejsc reprezentacyjnych
mieszanka tworzy efekt „miękkiego dywanu”
mały przyrost masy zielonej, wąski liść
odmiany traw sprawdzone w warunkach
klimatycznych Polski
0,5 kg wystarcza na 20m2
0,5
kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 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 wystarcza na 20m2

0,5
kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.
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5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

Trawa Piknik
przeznaczona do miejsc wypoczynkowych
łatwo się ukorzenia
trawa o dużej wytrzymałości
odmiany traw sprawdzone w warunkach
klimatycznych Polski
0,5 kg wystarcza na 20m2

0,5
kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Ilość zbiorcza: 1 szt.

5 kg

Trawa Regina
do uzupełniania ubytków w trawniku
szybko wschodzi i zarasta ubytki
gęsty i soczyście zielony trawnik
odmiany traw sprawdzone w warunkach
klimatycznych Polski
Ilość zbiorcza: 20 szt.
0,5 kg wystarcza na 20m2

0,5
kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

0,1
kg

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

Trawa Shania
przeznaczona do miejsc zacienionych
trawnik odporny na wysychanie
nie wymaga częstego koszenia
odmiany traw sprawdzone w warunkach
klimatycznych Polski
0,5 kg wystarcza na 20m2

0,5
kg

Ilość zbiorcza: 10 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

- 97 -

5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.

Łąka kwietna

NOWOŚĆ

idealnie skomponowana mieszanka nasion traw
i kwiatów na łąkę kwietną
zawiera nasiona kwiatów polnych
ekologiczna mieszanka o walorach dekoracyjnych
nie wymaga częstego koszenia
opakowanie jest przystosowane do siewu

1
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Trawa poularna
uniwersalna mieszanka nasion
szybko zadarnia obsiewaną ziemię
odmiany traw sprawdzone w warunkach
klimatycznych Polski
odporna na trudne warunki uprawy
0,5 kg wystarcza na 20m2

0,9
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.
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5 kg

Ilość zbiorcza: 1 szt.
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bio cydy

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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Urządzenie Kretołap
pułapka na krety
100 % skuteczności
efekt w ciągu 48 godzin
urządzenie wielokrotnego użytku

1 szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Zestaw naprawczy do Kretołapa
zawiera dźwignię i czujnik
w szybki sposób pozwala naprawić urządzenie

Ilość zbiorcza: 5 szt.

1
szt.

Wkłady do Kretołapa
wkłady do urządzenia Kretołap
zawiera 5 wkładów

5 szt.
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Ilość zbiorcza: 12 szt.

Koncentrat na nornice i krety
odstrasza krety i nornice

250
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

preparat na bazie naturalnego olejku lawendowego,
czosnku pospolitego oraz rącznika pospolitego
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do ochrony trawnika
do używania na placach zabaw, ścieżkach,
kortach tenisowych
produkt biodegradowalny
oprysk wystarczy do ochrony 250m2 trawnika

Żel na krety
odstrasza krety
preparat na bazie naturalnego olejku lawendowego
preparat w formie gotowej do użycia
do używania w ogrodach, szkółkach, lotniskach
produkt biodegradowalny
forma żelu odporniejsza jest na wymywanie
500
ml

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Granulat na krety
odstrasza krety

600
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

preparat na bazie naturalnego olejku lawendowego
preparat w formie koncentratu
stosowanie przez oprysk
do używania na ścieżkach, kortach tenisowych
produkt biodegradowalny
działa natychmiast po opryskaniu
chronionej powierzchni
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Granulat na mrówki
zwalcza mrówki

100
g

Ilość zbiorcza: 40 szt.
Ilość na ekspozyt.: 640 szt.

100 g

preparat w formie mikrogranulek
stosowanie przez posypanie gniazd,
ścieżek wędrówki owadów
do użytku w pomieszczeniach i w ogrodzie
zwalcza kolonie mrówek

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 7 szt.

500 g

1 kg

250 g

NOWOŚĆ
Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 14 szt.

Spray na mrówki

skutecznie zwalcza mrówki
natychmiastowe działanie
łatwość i bezpieczeństwo użycia
nie pozostawia plam
do stosowania w domach,
na tarasach i podjazdach

600
ml
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Ilość zbiorcza: 14 szt.
Ilość na ekspozytorze: 98 szt.

NOWOŚĆ

Żel na mrówki
zwalcza mrówki
preparat w formie gotowej do użycia
działanie kontaktowe i pokarmowe
do użytku w pomieszczeniach
zwalcza kolonie mrówek
łatwe i bezpieczne stosowanie
efekt widoczny już po 4 godzinach od aplikacji
5g

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Pułapka w postaci żelu

NOWOŚĆ

zwalcza mrówki
preparat w formie gotowej do użycia
do użytku w pomieszczeniach
zwalcza kolonie mrówek
łatwe i bezpieczne stosowanie
jedno opakowanie zabezpiecza
do 20m2 pomieszczenia
działa przez 3 miesiące od otwarcia
2
szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Lepy na muchy
zwalcza muchy i inne owady latające

1 szt.

produkt gotowy do użycia
do użytku w pomieszczeniach
łatwe i bezpieczne stosowanie
działa przez 6 miesięcy

Ilość zbiorcza: 100 szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

4 szt.
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Gaśnica na osy i szerszenie

Ilość zbiorcza: 24 szt.

750 ml

preparat w formie gotowej do użycia
stosowanie przez oprysk gniazda
z bezpiecznej odległości
do stosowania w miejscach występowania gniazd
w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających
środek stosować po wieczornym oblocie pszczół
działa natychmiast po użyciu
Ilość zbiorcza: 12 szt.

Spray na owady latające
zwalcza i odstrasza owady latające

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 24 szt.

750 ml

preparat w formie gotowej do użycia
stosowanie przez oprysk
natychmiastowy efekt
do użytku w pomieszczeniach

300 ml

300 ml

likwiduje gniazda os i szerszeni

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Automat na osy i szerszenie
likwiduje gniazda os i szerszeni
wyposażona w specjalną dyszę rozpylającą
odpowiednia do użycia w trudno
dostępnych miejscach
samoczynne opróżnianie
pojemnika zapewnia
bezpieczeństwo
użytkowania
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Ilość zbiorcza: 24 szt.

Spray na muchy

zwalcza i odstrasza muchy i komary
preparat w formie gotowej do użycia
stosowanie przez oprysk
natychmiastowy efekt

300 ml

do użytku w pomieszczeniach

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Żel na karaczany
zwalcza karaczany i inne owady biegające
działanie kontaktowe i pokarmowe
preparat w formie gotowej do użycia
stosowanie w miejscu występowania mrówek
należy zaaplikować żel
do użytku w pomieszczeniach
łatwe i bezpieczne stosowanie
efekt widoczny już po 4 godzinach od aplikacji
zabezpiecza do 50m2 powierzchni

5g
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Ilość zbiorcza: 24 szt.

Płytka owadobójcza
skutecznie zwalcza owady biegające i latające
działa do 4 miesięcy
100 % skuteczna
bezpieczne opakowanie utrudniające
przypadkowy kontakt
1
szt.

Ilość zbiorcza: 25 szt.

Spray na owady biegające
zwalcza i odstrasza owady biegające

300 ml

preparat w formie gotowej do użycia,
z precyzyjnym dozownikiem
stosowanie przez oprysk
natychmiastowy efekt
do użytku w pomieszczeniach

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Pułapka na rybiki szare
monitoruje i odławia rybiki
działa do 12 tygodni
efekt w ciągu 48 godzin
bez substancji toksycznych

2
szt.

- 108 -

Ilość zbiorcza: 12 szt.

Spray na karaluchy i prusaki
zwalcza i odstrasza karaluchy i prusaki

300 ml

preparat w formie gotowej do użycia,
z precyzyjnym dozownikiem
stosowanie przez oprysk
natychmiastowy efekt
do użytku w pomieszczeniach

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Spray na pająki
zwalcza i odstrasza pająki

300 ml

preparat w formie gotowej do użycia,
z precyzyjnym dozownikiem
stosowanie przez oprysk
natychmiastowy efekt
do użytku w pomieszczeniach i w ogrodzie

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Target na kleszcze
skuteczna ochrona przed kleszczami
składniki pochodzenia naturalnego
wysoka wydajność
do użycia od wiosny do jesieni
do stosowania w formie oprysku
60
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.
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180
ml

Ilość zbiorcza: 12 szt.
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Spray odstraszający psy i koty
zniechęca do przebywania w miejscu oprysku
zawiera silnie odstraszające substancje zapachowe
działa do 7 dni
możliwość stosowania na drzewka i krzewy

500
ml

Spray na kuny
odstrasza kuny
działa do 8 tygodni
może być stosowany w pomieszczeniach,
pojazdach i na terenach otwartych
zawiera silnie odstraszające substancje zapachowe

500
ml

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Spray na gołębie
bariera ochronna przed ptakami
ulega biodegradacji
wysoka wydajność
łatwy w użyciu

300 ml

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 6 szt.
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Ilość zbiorcza: 12 szt.

Pułapka na muszki owocówki
monitoruje aktywność muszki owocówki
gotowa do użycia
płyn wabiący pochodzenia spożywczego
działa aż do 30 dni

15
ml

Ilość zbiorcza: 10 szt.

Pułapka na mole kuchenne
skutecznie wabi mole kuchenne i ubraniowe
bez substancji toksycznych
bezpieczne opakowanie dla domowników
działa do 6 miesięcy

2
szt.

Ilość zbiorcza: 25 szt.

Zawieszka lawendowa na mole
eliminuje mole we wszystkich stadiach rozwojowych
lawendowy zapach
działa do 6 miesięcy

1
szt.
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Ilość zbiorcza: 30 szt.

Pasta na myszy i szczury
ESCA PASTA P
zwalcza myszy i szczury
do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
przynęta w formie saszetek
działa od pierwszej dawki

150
g

Ilość zbiorcza: 9 szt.

Granulat na szczury i myszy
ESCA PELLET P
zwalcza szczury i myszy
preparat gotowy do użycia w formie granulek
do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku
działa od pierwszej dawki

150
g

Ilość zbiorcza: 9 szt.

- 113 -

1
kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Koncentrat na komary i kleszcze
zwalcza i odstrasza komary i kleszcze
preparat w formie koncentratu
do stosowania przez oprysk
działanie kontaktowe
do użycia w domu i ogrodzie
30
ml

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 16 szt.

Spirala na komary
zwalcza komary i meszki
działanie aż do 8 godzin
efekt w ciągu godziny
do użycia w domu i ogrodzie

10
szt.

Pałeczki na komary
odstraszają komary i meszki
zabezpieczają do 60 m2
chronią ogród, taras, balkon
działają już po 10 minutach

4 szt.

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 12 szt.
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Ilość zbiorcza: 24 szt.

NOWOŚĆ

Spray na komary i meszki
odstrasza komary przez 5 h
wygodny aerozol do rozpylania
przeznaczony do stosowania na skórę

90 ml

natychmiastowy efekt

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Spray na komary,
kleszcze i meszki MAX
odstrasza komary przez 8 h
przeznaczony do stosowania na odzież
natychmiastowy efekt

90 ml

wysoka zawartość DEET - 30%

Płyn na komary,
kleszcze i meszki
odstrasza komary przez 5 h
wygodny aerozol do rozpylania
przeznaczony do stosowania na skórę
natychmiastowy efekt

100 ml

NOWOŚĆ

Ilość zbiorcza: 24 szt.
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Ilość zbiorcza: 24 szt.

NOWOŚĆ

Elektrofumigator na komary

skutecznie odstrasza komary
urządzenie + płyn
działa już po 20 minutach
skuteczny również przy otwartych oknach
prosty w obsłudze i bezzapachowy

1
szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

Ilość zbiorcza: 9 szt.

1
szt.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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Preparat do szamb
preparat do biodegradacji zawartości
przydomowych szamb i oczyszczalni
niweluje nieprzyjemne zapachy i zapobiega skażeniom
wystarcza na 6 miesięcy
oczyszcza i udrażnia kanalizację
stosować 20-25 gramów na 1 m3 ścieków
lub przewidywanych nieczystości co 14 dni

25
g

Ilość zbiorcza: 20 szt.

0,5
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

NOWOŚĆ
120
g

Ilość zbiorcza: 12 szt.

1
kg

Ilość zbiorcza: 7 szt.

2,5
kg

Ilość zbiorcza: 5 szt.

Tabletki biologiczne

NOWOŚĆ

preparat do biodegradacji zawartości
przydomowych szamb i oczyszczalni
niweluje nieprzyjemne zapachy
i zapobiega skażeniom
oczyszczają i udrażniają kanalizację
jedna tabletka na szambo o pojemności 1-3 m3

Ilość zbiorcza: 60 szt.

2
szt.

Ilość zbiorcza: 24 szt.

6
szt.

Ilość zbiorcza: 16 szt.

12
szt.
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Alkasol® Flox
klaruje wodę basenową
może być stosowany w automatycznych
stacjach dozujących
woda staje się przezroczysta i klarowna
wspomaga działanie ﬁltra piaskowego

1L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Aqua® Biocyd
zwalcza glony, bakterie i porosty
może być stosowany w automatycznych
stacjach dozujących
niepieniący, wysokowydajny i łatwy w użyciu
zapobiega ponownemu pojawianiu się
glonów i bakterii
AQUA BIOCYD
1L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

GLON FIGHTER I
1L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Alkasol® Rand
oczyszcza osad na linii wody
nie niszczy folii basenowej, płytek
ceramicznych i innych tworzyw
preparat może mieć kontakt z wodą basenową
działa szybko i efektywnie

1L
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Ilość zbiorcza: 6 szt.

Calcid® Minus
obniża odczyn pH wody
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

1L

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Aktywny Tlen
preparat bakteriobójczy do dezynfekcji
wody basenowej
długotrwale dezynfekuje wodę
alternatywa dla chloru
produkt w postaci tabletek

1 kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Alkasol® Plus
podwyższa odczyn pH wody
nie zawiera jonów chlorkowych
może być stosowany w zalecanych
stężeniach z innymi środkami
do utrzymywania czystości w basenie
łatwy w użyciu

1 kg
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Ilość zbiorcza: 6 szt.

Triochlor tabletki
długotrwale dezynfekuje wodę basenową
łatwy i wygodny w użyciu
1 tabletka wystarcza na 20 m3

5x
200 g

Ilość zbiorcza: 6 szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.

50x
20 g

Extra® Chlor
denzynfekuje wodę basenową
szybko rozpuszczalny i łatwy w użyciu
wysoka zawartość aktywnego chloru
skuteczny w przypadku dużej zawartości
glonów i mętnej wody

CHLORTIX SZOK

EXTRA CHLOR
1 kg

Ilość zbiorcza: 6 szt.

1 kg

EXTRA CHLOR
0,4
kg
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Ilość zbiorcza: 12 szt.

Ilość zbiorcza: 6 szt.
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