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Marka Ogród Start, wychodząc naprzeciw Klientom, stworzyła całą linię nawozów płynnych.
Zbilansowany skład i szybka aplikacja sprawiły, że osiągnęliśmy cel.

POŁĄCZYLIŚMY
PRAKTYCZNOŚĆ · FUNKCJONALNOŚĆ · EFEKTYWNOŚĆ
Podążając za trendami, wprowadziliśmy ogród na balkon, taras i do domu.
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Storczyki, zamiokulkasy, palmy, juki,
draceny – każda z tych domowych
roślin otrzyma niezbędny zastrzyk
substancji odżywczych.
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Surfinia, pelargonia, bakopa, lobelia,
fuksja – te i wiele więcej gatunków
stanowi ozdobę balkonów i tarasów.
Nawozy płynne to gwarancja bujnego kwitnienia.
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OGRÓD OZDOBNY
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ROŚLIN
KWAŚNOLUBNYCH
Obﬁte i długotrwałe kwitnienie
Prawidłowy wzrost
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Rabaty mieszane, nasadzenia bylinowe, strefy z rododendronami pod
parasolem z iglaków czy też różane
zakątki – dla każdej z tych roślin
aplikacja nawozów jeszcze nigdy
nie była tak prosta!

Nawozy płynne

Nawozy
płynne NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO STORCZYKÓW
Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który dzięki zawartości
makro i mikroelementów w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe uprawianych roślin.
Skład: 3% (N), 6% (P2O5), 9% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml
butelka 250 ml

butelka 500 ml

SZYBKA APLIKACJA
ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW
POKARMOWYCH
ZBILANSOWANE DAWKOWANIE
NOWOŚĆ

NAWÓZ DO IGLAKÓW
Wieloskładnikowy, szybko działający i doskonale przyswajalny nawóz mineralny przeznaczony do nawożenia wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych. Stosowany w nawożeniu zapewnia prawidłowy wzrost, intensywne wybarwienie igieł oraz zdrowotność roślin.
Skład: 4% (N), 5% (P2O5), 6% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 500 ml

butelka 1 l

NAWÓZ DO RÓŻ
NOWOŚĆ

Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który dzięki zawartości makro i mikroelementów w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe
uprawianych róż. Stosowany w nawożeniu zapewnia obfite i długotrwałe
kwitnienie, zdrowotność uprawianych roślin oraz intensywne wybarwienie
kwiatów.
Skład: 6% (N), 5% (P2O5), 6% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 500 ml

butelka 1 l
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Nawozy płynne

Nawozy płynne

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO PELARGONII

NOWOŚĆ

Przeznaczony do nawożenia wszystkich uprawianych odmian pelargonii.
Stosowany w nawożeniu zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie, bujny
wzrost oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Nawóz można stosować do
nawożenia roślin balkonowych i tarasowych.

Wieloskładnikowy, szybko działający i doskonale przyswajalny nawóz mineralny. Przeznaczony do nawożenia roślin wymagających kwaśnego odczynu gleby, tj.: borówek, hortensji, magnolii, różaneczników, azalii, wrzosów, wrzośców, pierisów.

Skład: 6% (N), 4% (P2O5), 7% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 250 ml

butelka 500 ml

NAWÓZ DO
ROŚLIN KWAŚNOLUBNYCH

Skład: 4% (N), 5% (P2O5), 6% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1 l

butelka 1 l

butelka 500 ml

NOWOŚĆ

NAWÓZ ZAMIOKULKAS

NOWOŚĆ

Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który dzięki zawartości makro i mikroelementów w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe
uprawianych roślin. Regularne stosowanie nawozu zapewni prawidłowy
wzrost, pokrój oraz intensywną barwę i połysk liści.

NAWÓZ UNIWERSALNY
Wieloskładnikowy, szybko działający i doskonale przyswajalny mineralny
nawóz ogrodniczy. Stosowany w nawożeniu zapewnia prawidłowy wzrost,
obfite i długotrwałe kwitnienie oraz zdrowotność uprawianych roślin. Uniwersalny nawóz można stosować do nawożenia roślin balkonowych, tarasowych i ogrodowych.

Skład: 9% (N), 4% (P2O5), 5% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml

Skład: 6% (N), 5% (P2O5), 6% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml, butelka 1 l

butelka 250 ml

butelka 250 ml

NAWÓZ DO SURFINII
NOWOŚĆ

Stosowany w nawożeniu roślin zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie,
bujny wzrost oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Nawóz do surfinii
(petunii) można stosować do nawożenia roślin na balkonach, tarasach
i w ogrodach.
Skład: 6% (N), 5% (P2O5), 6% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 250 ml

butelka 500 ml

butelka 1 l

NOWOŚĆ

butelka 500 ml

butelka 1 l

NAWÓZ DO ROŚLIN
KWITNĄCYCH I BALKONOWYCH
Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który dzięki zawartości
makro i mikroelementów w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe uprawianych roślin. Stosowany w nawożeniu roślin zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie, bujny wzrost oraz intensywne wybarwienie kwiatów.
Skład: 6% (N), 4% (P2O5), 7% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 250 ml
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butelka 1 l

butelka 500 ml

butelka 1 l
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Nawozy płynne

Ekologiczny ogród dla Twojej rodziny

KOMPOST GARDEN
NOWOŚĆ

Nawozy płynne

NAWÓZ DO BORÓWEK

Nowoczesny produkt przyspieszający kompostowanie. Uzupełnia niedostatki azotu w kompostowanym materiale tak, aby mikroorganizmy wytwarzające kompost mogły się optymalnie rozwijać. Powstały kompost jest niezwykle bogatym nawozem organicznym, wzbogacającym glebę w próchnicę.

NOWOŚĆ

Używanie nawozu poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleb oraz
zwiększa zawartość próchnicy w glebie.Stosowanie nawozu EKO START do
borówek zapewni prawidłowy wzrost roślin oraz obfite owocowanie.
Opakowanie: butelka 1 l

Skład: 15% (N)
Opakowanie: butelka 1 l

butelka 1 l

butelka 1 l

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO POMIDORÓW
I PAPRYKI

NOWOŚĆ

Wieloskładnikowy, doskonale przyswajalny nawóz mineralny, przeznaczony
do nawożenia wszystkich uprawianych odmian pomidorów i papryki. Stosowany w nawożeniu zwiększa plonowanie, wybarwienie, walory smakowe
owoców oraz zdrowotność uprawianych roślin.

butelka 1 l

butelka 1 l

NAWÓZ DO PALM JUK I DRACEN
NOWOŚĆ

Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który dzięki zawartości makro i mikroelementów w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe
uprawianych roślin. Regularne stosowanie nawozu zapewni prawidłowy
wzrost, pokrój, intensywne wybarwienie liści oraz zdrowotność uprawianych roślin.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

butelka 500 ml

Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który dzięki zawartości
makro i mikroelementów w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe uprawianych roślin. Stosowany w nawożeniu poprawia dekoracyjność roślin, wpływa na obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatostanów.
Skład: 4% (N), 5% (P2O5), 6% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 500 ml
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Opakowanie: butelka 1 l

butelka 1 l

NAWÓZ DO RODODENDRONÓW
RÓŻANECZNIKÓW I AZALII

NAWÓZ DO TRUSKAWEK,
MALIN, WINOROŚLI
Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony skład nawozu, umożliwia
stopniowe uwalnianie składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka
ich przenawożenia. Stosowanie nawozu Eko START do Truskawek, Malin
i Winorośli zwiększy plonowanie, wybarwienie owoców oraz poprawi
ich walory smakowe.

Skład: 9% (N), 4% (P2O5), 5% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 250 ml, butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 250 ml

Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony skład nawozu, umożliwia stopniowe uwalnianie składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka ich przenawożenia. Stosowanie nawozu zwiększy plonowanie, wybarwienie owoców oraz poprawi ich walory smakowe.
Opakowanie: butelka 1 l

Skład: 3% (N), 6% (P2O5), 9% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1 l
butelka 500 ml

NAWÓZ DO POMIDORÓW
I PAPRYKI

butelka 1 l

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO WARZYW I ZÓŁ
Nawóz przeznaczony do ekologicznej uprawy warzyw i ziół. Poprawia
właściwości fizyczne i biologiczne gleb oraz zwiększa zawartość próchnicy w glebie. Stosowanie nawozu Eko START do Warzyw i Ziół powoduje intensywny wzrost nawożonych roślin, zwiększa plony, które są
wolne od chemicznych zanieczyszczeń.
Opakowanie: butelka 1 l
butelka 1 l

butelka 1 l
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Nawozy wieloskładnikowe granulowane

Nawozy
wieloskładnikowe

GARDENSTART UNIWERSALNY
NAWÓZ OGRODNICZY
Nawóz o niskiej zawartości chlorków do wszystkich upraw ogrodniczych
wrażliwych na chlor: agrest, czerwona porzeczka, malina, truskawka, jeżyna, borówka, drzewa pestkowe – szczególnie czereśnia, warzywa wczesne,
fasola, ogórek, papryka, cebula, sałata, wszystkie uprawy pod osłonami,
kwiaty, rośliny ozdobne oraz rozsady większości roślin.
Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 10% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
strunowe 1 kg

karton 1 kg

karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA
OGRANICZONE WYMYWANIE SKŁADNIKÓW
W GŁĄB PROFILU GLEBOWEGO

foliowe 25 kg

FORMA GRANULATU, KTÓRA ZAPEWNIA
RÓWNOMIERNY WYSIEW NAWOZU

NAWÓZ NA BORÓWKI
Nawóz nieorganiczny o działaniu zakwaszającym, co istotnie wpływa na
uprawę roślin wymagających kwaśnego odczynu gleby. Stosowanie nawozu zwiększy plonowanie, wybarwienie oraz poprawi walory smakowe
owoców.
Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 10% (K2O), 14% (S)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg
strunowe 1 kg

karton 1 kg

karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

NAWÓZ NA TRUSKAWKI
Nawóz o niskiej zawartości chlorków dla truskawek i poziomek. Stosowany
w uprawach gruntowych oraz tunelach foliowych zapewnia długotrwałe
i obfite owocowanie, zdrowotność oraz polepsza walory smakowe owoców.
Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 15% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg
strunowe 1 kg

karton 1 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

karton 3 kg
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Nawozy wieloskładnikowe granulowane

NAWÓZ NA IGLAKI
Nawóz nieorganiczny o niskiej zawartości chlorków dla wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych, m.in.: świerka, cisu, tui (żywotnika), sosny,
jałowca, modrzewia, jodły, cyprysika itp. Zapewnia prawidłowy wzrost, intensywne wybarwienie igieł oraz zdrowotność roślin.
Skład: 5% (N), 6% (P2O5), 12% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
strunowe 1 kg

karton 1 kg

foliowe 2 kg

NAWÓZ NA TRAWNIK
MAŁO KOSZENIA
Wieloskładnikowy, granulowany nawóz nieorganiczny do wszystkich gatunków traw. Zapewnia piękny, zdrowy wygląd trawnika, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości koszenia oraz odpadów w postaci skoszonej
trawy. Zwiększona zawartość fosforu i potasu wpływa na poprawę zdrowotności roślin, zwiększa odporność na suszę oraz lepsze przezimowanie
trawnika.
Skład: 4% (N), 9% (P2O5), 12% (K2O)
Opakowania: foliowe 5 kg, 10 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 25 kg

NAWÓZ NA BRĄZOWIENIE IGIEŁ
Stosowany w uprawie drzew i krzewów iglastych, tj. jodeł, świerków, sosen,
modrzewi, cisów, tui (żywotników) itp. Nawóz zapobiega brązowieniu igieł
i w pewnym stopniu przywraca do życia igły już częściowo uszkodzone.
Skład: 16% (MgO), 32% (SO3)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, foliowe 2 kg, 5 kg
strunowe 1 kg

karton 1 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

NAWÓZ NA TRAWNIK
Wieloskładnikowy nawóz nieorganiczny zawierający niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki pokarmowe. Skład oraz forma nawozu
dostosowane są do potrzeb pokarmowych wszystkich gatunków traw.
Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 6% (K2O)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
foliowe: 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 5 kg
foliowe 25 kg

NAWÓZ NA TRAWNIK-MECH
Nawóz wzbogacony o żelazo (Fe). Nawóz zapewnia prawidłowy wzrost
traw i wpływa na szybkie uzupełnienie wolnych miejsc powstałych po wyparciu mchu.
Skład: 18% (N), 6% (P2O5), 6% (K2O) + (Fe)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
strunowe 1 kg

foliowe 2 kg

karton 1 kg

foliowe 5 kg

karton 3 kg

foliowe 10 kg

NAWÓZ NA TRAWNIK MAX
Zwiększona zawartość azotu (N) w nawozie Trawnik MAX zapewni intensywny wzrost, żywozieloną barwę trawnika oraz prawidłowe krzewienie
roślin, co istotnie wpływa na jego dekoracyjność.
Skład: 27% (N), 5% (P2O5), 5% (K2O)
Opakowania: foliowe 5 kg, 10 kg
foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 25 kg
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Nawozy wieloskładnikowe granulowane

NAWÓZ NA RODODENDRONY,
RÓŻANECZNIKI, AZALIE

NAWÓZ NA DRZEWA I KRZEWY
OWOCOWE

Nawóz o działaniu zakwaszającym. Poprawia dekoracyjność roślin, powoduje bujny wzrost, obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatostanów. Wpływa również na poprawę zdrowotności roślin, zwiększając
odporność na choroby i wymarzanie.

Nawóz o niskiej zawartości chlorków. Zwiększa plonowanie, wybarwienie oraz poprawia walory smakowe owoców. Przyczynia się do poprawy
zdrowotności owoców, wpływając na ich lepsze przechowywanie. Stosowany na wszystkie drzewa owocowe, maliny, porzeczki, agrest itp.

Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 10% (K2O), 14% (S)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, foliowe 2 kg

Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 10% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg

strunowe 1 kg

karton 1 kg

foliowe 2 kg

NAWÓZ NA RÓŻE
Nawóz o niskiej zawartości chlorków. Do nawożenia wszystkich róż, m.in.:
wielkokwiatowych, rabatowych, pnących, parkowych. Zapewnia długotrwałe i obfite kwitnienie, intensywne wybarwienie kwiatów oraz poprawia
odporność na choroby i wymarzanie.
Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 15% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: strunowe 1 kg, karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg
strunowe 1 kg

karton 1 kg

karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

NAWÓZ NA ROŚLINY
KWAŚNOLUBNE
Nawóz o działaniu zakwaszającym, którego skład oraz forma dostosowane są do wymagań pokarmowych wszystkich roślin kwaśnolubnych,
takich jak: hortensje, wrzosy, wrzośce, borówki, rododendrony (azalie,
różaneczniki).
Skład: 10% (N), 6% (P2O5), 12% (K2O), 10% (S)
Opakowania: karton 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg
karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 2 kg

NAWÓZ NA TUJE — ŻYWOTNIKI
NAWÓZ NA KWIATY OGRODOWE
Nawóz o niskiej zawartości chlorków. Zalecany jest do nawożenia roślin
kwitnących jednorocznych, dwuletnich oraz wieloletnich, zapewniając
prawidłowy wzrost, kwitnienie oraz wybarwienie roślin.
Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 10% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: karton 1 kg, foliowe 2 kg
karton 1 kg

Nawóz zawiera niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju składniki
pokarmowe dostosowane do wymagań pokarmowych uprawianych roślin.
Skład nawozu został wzbogacony w magnez, uzupełniający jego niedobór
i zapobiegający brązowieniu igieł-łusek.
Skład: 5% (N), 6% (P2O5), 12% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: karton 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg
karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 2 kg

foliowe 10 kg
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Nawozy wieloskładnikowe granulowane

NAWÓZ NA POWOJNIKI
— CLEMATISY
Nawóz do wszystkich odmian powojników oraz wiciokrzewów, bluszczy,
winobluszczy i innych pnączy. Podstawowy skład NPK wzbogacony
o magnez.
Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 15% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: strunowe 1 kg

NAWÓZ NA HORTENSJE
Nawóz o działaniu zakwaszającym, który zapewnia bujny wzrost,
rozwój oraz obfite kwitnienie i wybarwienie roślin. Poprawia zdrowotność roślin oraz wpływa na ich lepsze przezimowanie.
Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 10% (K2O), 14% (S)
Opakowania: foliowe 2 kg
foliowe 2 kg

strunowe 1 kg

NAWÓZ NA JAGODĘ KAMCZACKĄ
Nawożenie pozwala gromadzić składniki pokarmowe, które zostaną wykorzystane w następnym roku wegetacji. Nawóz zwiększa plonowanie,
wybarwienie oraz poprawia walory smakowe owoców.
Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 10% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: strunowe 1 kg
strunowe 1 kg

NAWÓZ NA MAGNOLIE
Działanie zakwaszające, skład i forma nawozu dostosowane są do wymagań pokarmowych roślin kwaśnolubnych. Podstawowy skład NPK
wzbogacony o siarkę.
Skład: 10% (N), 6% (P2O5), 12% (K2O), 10% (S)
Opakowania: strunowe 1 kg
strunowe 1 kg

NAWÓZ NA POMIDORY
I PAPRYKĘ
Nawóz o niskiej zawartości chlorków. Zwiększa plonowanie, wybarwienie owoców oraz poprawia ich walory smakowe. Stosowany
w uprawie gruntowej i pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe).
Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 15% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: foliowe 2 kg
foliowe 2 kg

NAWÓZ NA ROŚLINY CEBULOWE
Nawóz o niskiej zawartości chlorków dla ozdobnych roślin cebulowych
i bulwiastych, takich jak: tulipany, narcyzy, lilie, hiacynty, krokusy, mieczyki,
irysy itp. Nawożenie zapewni bujny wzrost, obfite kwitnienie i wybarwienie.
Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 10% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: foliowe 2 kg
foliowe 2 kg

NOWOŚĆ

NAWÓZ NA BUKSZPANY
I ŻYWOPŁOTY

NAWÓZ NA WINOROŚLA

Nawóz o niskiej zawartości chlorków do bukszpanów oraz żywopłotów
z krzewów liściastych. Zapewnia prawidłowy wzrost, gęsty pokrój, intensywne wybarwienie oraz redukuje stres wywołany mocnym cięciem.

Wieloskładnikowy, nawóz nieorganiczny o niskiej zawartości chlorków. Stosowanie zwiększa plonowanie, wybarwienie oraz polepsza walory smakowe owoców. Poprawia zdrowotność roślin i wpływa na lepsze przezimowanie.

Skład: 12% (N), 6% (P2O5), 10% (K2O), 4% (MgO)
Opakowania: karton 1 kg

Skład: 12% (N), 5% (P2O5), 15% (K2O), 5% (MgO)
Opakowania: foliowe 2 kg, karton 1 kg

karton 1 kg
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foliowe 2 kg

karton 1 kg
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Nawozy ekologiczne EKO START

Nawozy
EKO START

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO WARZYW I ZIÓŁ
EKO START nawóz do Warzyw i Ziół jest organiczno-mineralnym, wieloskładnikowym nawozem granulowanym przeznaczonym do ekologicznej uprawy warzyw i ziół. Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony
skład nawozu umożliwia stopniowe uwalnianie składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka ich przenawożenia. Używanie nawozu EKO
START poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleb oraz zwiększa
zawartość próchnicy, co istotnie wpływa na zdolności sorpcyjne gleby do
magazynowania wody i składników pokarmowych.

NAWOZY EKOLOGICZNE

Stosowanie nawozu EKO START do Warzyw i Ziół powoduje intensywny
wzrost nawożonych roślin, zwiększa plony, które są wolne od chemicznych zanieczyszczeń.

OGRANICZONE WYMYWANIE SKŁADNIKÓW
W GŁĄB PROFILU GLEBOWEGO

Opakowania: karton 1,5 kg, butelka 1 l
karton 1,5 kg

butelka 1 l

RÓWNOMIERNY WYSIEW NAWOZU

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO
POMIDORÓW I PAPRYKI
EKO START nawóz do Pomidorów i Papryki jest organiczno-mineralnym,
wieloskładnikowym nawozem granulowanym. Odpowiednio dobrany
oraz zrównoważony skład nawozu, umożliwia stopniowe uwalnianie
składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka ich przenawożenia.
Używanie nawozu EKO START poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleb oraz zwiększa zawartość próchnicy, co istotnie wpływa na zdolności sorpcyjne gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.
Stosowanie nawozu EKO START do Pomidorów i Papryki zwiększy plonowanie, wybarwienie owoców oraz poprawi ich walory smakowe. Przyczynia się również do poprawy zdrowotności owoców, wpływając na lepsze
ich przechowywanie.
Opakowania: karton 1,5 kg, butelka 1 l
karton 1,5 kg

butelka 1 l
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Nawozy ekologiczne EKO START

NOWOŚĆ

Nawozy ekologiczne EKO START

NAWÓZ DO TRUSKAWEK,
MALIN I JEŻYN

NOWOŚĆ

EKO START nawóz do Borówek jest organiczno-mineralnym, wieloskładnikowym nawozem granulowanym, przeznaczonym do nawożenia borówek. Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony skład nawozu umożliwia
stopniowe uwalnianie składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka
ich przenawożenia. Używanie nawozu EKO START poprawia właściwości
fizyczne i biologiczne gleb oraz zwiększa zawartość próchnicy, co istotnie
wpływa na zdolności sorpcyjne gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.

EKO START nawóz do Truskawek, Malin i Jeżyn jest organiczno-mineralnym, wieloskładnikowym nawozem granulowanym, przeznaczonym do
nawożenia roślin jagodowych. Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony skład nawozu umożliwia stopniowe uwalnianie składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka ich przenawożenia. Używanie nawozu
poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleb oraz zwiększa zawartość
próchnicy, co istotnie wpływa na zdolności sorpcyjne gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.

Stosowanie nawozu EKO START do Borówek zapewni prawidłowy wzrost
roślin oraz obfite owocowanie.

Stosowanie nawozu EKO START do Truskawek, Malin i Jeżyn zwiększy
plonowanie, wybarwienie owoców oraz poprawi ich walory smakowe.

Opakowania: karton 1,5 kg, butelka 1 l
karton 1,5 kg

Opakowania: karton 1,5 kg, butelka 1 l
karton 1,5 kg

NOWOŚĆ

EKO START nawóz do Winorośli, Porzeczek i Agrestu jest organiczno-mineralnym, wieloskładnikowym nawozem granulowanym, przeznaczonym do nawożenia winorośli i krzewów jagodowych. Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony skład nawozu, umożliwia stopniowe uwalnianie
składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka ich przenawożenia.
Używanie nawozu EKO START poprawia właściwości fizyczne i biologiczne
gleb oraz zwiększa zawartość próchnicy, co istotnie wpływa na zdolności
sorpcyjne gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.
Stosowanie nawozu EKO START do Winorośli, Porzeczek i Agrestu zapewni prawidłowy wzrost roślin oraz obfite owocowanie.

karton 1,5 kg

butelka 1 l

butelka 1 l

NAWÓZ DO WINOROŚLI,
PORZECZEK I AGRESTU

Opakowania: karton 1,5 kg

NAWÓZ DO BORÓWEK

NOWOŚĆ

NAWÓZ DO DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH
EKO START nawóz do Drzew i Krzewów owocowych jest organiczno-mineralnym, wieloskładnikowym nawozem granulowanym. Odpowiednio dobrany oraz zrównoważony skład nawozu, umożliwia stopniowe uwalnianie składników pokarmowych dla roślin bez ryzyka ich przenawożenia.
Używanie nawozu EKO START poprawia właściwości fizyczne i biologiczne
gleb oraz zwiększa zawartość próchnicy, co istotnie wpływa na zdolności
sorpcyjne gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.
Stosowanie nawozu EKO START do Drzew i Krzewów owocowych zapewni prawidłowy wzrost roślin oraz obfite owocowanie. Przyczynia się również do poprawy zdrowotności owoców, wpływając na lepsze ich przechowywanie.
Opakowania: karton 1,5 kg
karton 1,5 kg
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Produkty dla domu BIO START

NOWOŚĆ

Produkty
BIO START

BIOUDRAŻNIACZ ŁAZIENKA
Ekologiczny preparat bakteryjny przeznaczony do zachowania drożności odpływów i rur w urządzeniach sanitarnych (prysznic, wanna, umywalka). Eliminuje problem zatykania rur, a dzięki szybkiemu rozkładowi
resztek gromadzących się w syfonie, neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
Skład: Mieszanina żywych bakterii saprofitycznych oraz nośnika organicznego.
Opakowania: pojemnik 250 g
pojemnik 250 g

NATURALNE PREPARATY DLA DOMU
ŻYWE BAKTERIE

NOWOŚĆ

BIOUDRAŻNIACZ KUCHNIA
Ekologiczny preparat przeznaczony do stosowania w kuchni i gastronomii. Dzięki wysokiemu stężeniu wyselekcjonowanych szczepów bakterii.
Skutecznie rozkłada resztki i rozpuszcza tłuszcz w rurach. Pozwala zachować drożność syfonu i rur odpływowych w zlewie, a także niweluje nieprzyjemne zapachy.

DO KUCHNI, ŁAZIENKI I SZAMBA

Skład: Mieszanina wyselekcjonowanych bakterii specjalizujących się
w rozkładaniu białek, tłuszczów oraz włosów. Produkt w 100% ekologiczny, na bazie naturalnych składników.
Opakowania: pojemnik 250 g
pojemnik 250 g

NOWOŚĆ

SANITOBAC SZAMBO
Bakteryjny preparat do szamb i oczyszczalni przydomowych, przyspieszający rozkład nieczystości w ściekach. Zmniejsza osady, ogranicza
pienienie w zbiorniku, niweluje nieprzyjemne zapachy. Stosowany regularnie redukuje koszty utrzymania zbiornika, poprawia funkcjonowanie
instalacji kanalizacyjnej.
Skład: Mieszanina żywych bakterii saprofitycznych oraz nośnika organicznego.
Opakowania: pojemnik 200 g
pojemnik 200 g
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Nawozy organiczne

OBORNIK BYDLĘCY GRANULOWANY

Nawozy
organiczne

Nawóz wolny od nasion chwastów i szkodliwych patogenów. Zwiększa
zawartość próchnicy w glebie, poprawia żyzność oraz urodzajność gleb.
Skład: 2% (N), 3% (P2O5), 2% (K2O), 1,2% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowania: foliowe 2 kg, 4 kg, 8 kg, 25 kg
foliowe 2 kg

foliowe 4 kg

foliowe 8 kg

foliowe 25 kg

NAWOZY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
POZBAWIONE PATOGENÓW I CHWASTÓW

OBORNIK GRANULOWANY

ZWIĘKSZAJĄ ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY

Dla wszystkich roślin uprawnych, w tym szklarniowych i doniczkowych. Do stosowania od wiosny do końca sezonu wegetacyjnego.
Skład: 4,2% (N), 3% (P2O5), 2,8% (K2O), 1% (MgO), 9% (CaO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowania: karton 3 kg, foliowe 2 kg, 4 kg, 8 kg, 25 kg, wiaderko 4 kg

POPRAWIAJĄ STRUKTURĘ I ŻYZNOŚĆ GLEBY
NEUTRALNE PH

NOWOŚĆ

karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 4 kg

foliowe 8 kg

foliowe 25 kg

wiaderko 4 kg

OBORNIK KOŃSKI GRANULOWANY
Stosowany od wczesnej wiosny do końca sezonu wegetacyjnego.
W uprawach szklarniowych podwyższa temperaturę podłoża.
Skład: 2,9% (N), 2% (P2O5), 1,9% (K2O), 1% (MgO), 6% (CaO) z mikroskładnikami
pokarmowymi
Opakowania: foliowe 4 kg, 8 kg
foliowe 4 kg

NOWOŚĆ

foliowe 8 kg

OBORNIK KURZY GRANULOWANY
Otrzymywany z mieszaniny przefermentowanych odchodów stałych, płynnych oraz ściółki. Idealny do wszystkich roślin uprawnych.
Skład: 3,5% (N), 3% (P2O5), 2,8% (K2O), 1% (MgO), 9% (CaO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowania: foliowe 4 kg, 8 kg
foliowe 4 kg

foliowe 8 kg
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Nawozy rozpuszczalne

Nawozy
rozpuszczalne

NAWÓZ DO RÓŻANECZNIKÓW
I AZALII
Do takich roślin jak: azalia, różanecznik, hortensja, magnolia, kalmia, borówka, wrzos, wrzosiec, pieris i inne rośliny kwaśnolubne. Zapewnia prawidłowy
wzrost, zdrowotność oraz intensywne i długotrwałe kwitnienie.
Skład: 13% (N), 7% (P2O5), 20% (K2O), 5% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g
saszetka 250 g

NAWOZY KRYSTALICZNE, SZYBKO DZIAŁAJĄCE
W POSTACI ROZTWORU WODNEGO
WYSOKA WYDAJNOŚĆ
CAŁKOWITA ROZPUSZCZALNOŚĆ
DOSKONALE PRZYSWAJANE PRZEZ ROŚLINY

NAWÓZ DO TRUSKAWEK I MALIN
Nawóz do truskawek, poziomek i malin przeznaczony do nawożenia
w uprawach amatorskich i towarowych. Zapewnia długotrwałe i obfite
owocowanie, zdrowotność roślin, a także polepsza walory smakowe owoców.
Skład: 12% (N), 12% (P2O5), 25% (K2O), 4% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g
saszetka 250 g

NAWÓZ DO KWIATÓW
BALKONOWYCH I OGRODOWYCH
Do nawożenia takich roślin jak: begonia, fuksja, hibiskus, werbena, petunia, pelargonia, niecierpek, datura, surfinia, bratek, tulipan, róża,
chryzantema, dalia, piwonia, maciejka, aster, narcyz, azalia, hortensja,
gloksynia, kobea, hiacynt, lewkonia, powojnik itp.
Skład: 20% (N), 20% (P2O5), 20% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g
saszetka 250 g

NAWÓZ DO PELARGONII
Stosowany w nawożeniu zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie, prawidłowy wzrost oraz zdrowotność uprawianych roślin. Sprawdza się w nawożeniu roślin na balkonach, tarasach i w ogrodach.
Skład: 20% (N), 20% (P2O5), 20% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g
saszetka 250 g
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Nawozy rozpuszczalne

Nawozy rozpuszczalne

NAWÓZ DO BORÓWEK

NAWÓZ DO RÓŻ

Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny, który w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe uprawianych roślin. Stosowanie nawozu zwiększa plonowanie, wybarwienie oraz poprawia walory smakowe owoców.

Przeznaczony jest do nawożenia wszystkich rodzajów róż, takich jak:
wielkokwiatowe, rabatowe, pnące, parkowe. Dedykowany jest do nawożenia roślin w ogrodach, na balkonach i tarasach.

Skład: 20% (N), 20% (P2O5), 20% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g

Skład: 12% (N), 12% (P2O5), 25% (K2O), 4% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g

saszetka 250 g

saszetka 250 g

NAWÓZ DO POMIDORÓW
I PAPRYKI

NAWÓZ DO SURFINII

Rozpuszczalny nawóz krystaliczny, który w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe roślin. Nawóz może być stosowany w kuwetach (siew
i rozsada), tunelach foliowych, szklarniach oraz w gruncie.

Nawóz szybko działający i doskonale przyswajalny. Stosowany w nawożeniu zapewnia obfite i długotrwałe kwitnienie, prawidłowy wzrost oraz
zdrowotność uprawianych roślin. Można go stosować do nawożenia roślin na balkonach, tarasach i w ogrodach.

Skład: 12% (N), 12% (P2O5), 25% (K2O), 4% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g

Skład: 20% (N), 20% (P2O5), 20% (K2O) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g
saszetka 250 g

saszetka 250 g

NAWÓZ DO ROŚLIN ZIELONYCH

NAWÓZ DO IGLAKÓW

Przeznaczony jest do nawożenia takich roślin jak: fikus, dracena, jukka,
kroton, kalatea, paproć, filodendron, monstera, szeflera, difenbachia,
bluszcze, kaktusy, sukulenty, maranta oraz innych gatunków o dekoracyjnych liściach. .

Przeznaczony jest do nawożenia wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych, takich jak: świerk, cis, tuja (żywotnik), sosna, jałowiec, jodła, modrzew,
cyprysik. Nawóz może być stosowany do nawożenia roślin w ogrodach, jak
również uprawianych na tarasach i balkonach.

Skład: 13% (N), 7% (P2O5), 20% (K2O), 5% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g

Skład: 13% (N), 7% (P2O5), 20% (K2O), 5% (MgO) z mikroskładnikami pokarmowymi
Opakowanie: saszetka 250 g

saszetka 250 g

HORTENSJA NIEBIESKA

NOWOŚĆ

HYDROŻEL

Hortensja niebieska jest produktem zawierającym w swoim składzie glin.
Przyczynia się on do zmiany koloru kwiatów hortensji. Preparat jest łatwo
rozpuszczalny, dzięki czemu możemy zastosować go w formie roztworu.

Preparat o strukturze drobnych kryształków, charakteryzujący się zdolnością pochłaniania wody. Hydrożel, pochłaniając kolejne porcje wody pochodzące z opadów c
 zy nawadniania, zwiększa swoją objętość, tworząc żel.

Skład: 17% (Al2O3)
Opakowanie: saszetka 250 g

Skład: poliakrylan sodu. Frakcja 0,1-1,0 mm.
Opakowanie: saszetka 200 g

saszetka 250 g
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saszetka 250 g

saszetka 200 g
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Nawozy jednoskładnikowe

Nawozy
jednoskładnikowe

SALETRA WAPNIOWO-AMONOWA
Nawóz przeznaczony jest do wszystkich upraw i na każdej glebie, szybko działa, może być stosowany do nawożenia przedsiewnego oraz pogłównego.
Skład: 27% (N), 4% (MgO), 2% (CaO)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg
foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

WYSOKA KONCENTRACJA
SKŁADNIKA POKARMOWEGO
PRECYZYJNE UZUPEŁNIANIE BRAKUJĄCYCH
SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA

SALETRZAK
Nawóz azotowy stosowany przedsiewnie oraz pogłównie pod wszystkie
rośliny uprawne i na wszystkich rodzajach gleb.
Skład: 27% (N), 4% (MgO)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

SIARCZAN AMONU
Nawóz do stosowania przedsiewnego na wszystkich uprawach o odczynie gleby obojętnym i alkalicznym. Na glebach lekko kwaśnych — zgodnie z zaleceniami nawozowymi — siarczan amonu stosować pod uprawy
wymagające takich warunków.
Skład: 20,8% (N)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

SIARCZAN MAGNEZU
Nawóz szybko eliminujący niedobory siarki i magnezu w roślinach,
w pełni rozpuszczalny, stworzony specjalnie do nawożenia w stanie
płynnym. Stosowany w systemach kropelkowych i zraszających w szklarniach i w ogrodzie.
Skład: 16% (MgO), 32% (SO3)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

foliowe 5 kg
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Nawozy jednoskładnikowe

Nawozy jednoskładnikowe

SIARCZAN POTASU
ROZPUSZCZALNY

MOCZNIK

Rozpuszczalny nawóz potasowy na bazie siarczanu. Niska zawartość
chloru sprawia, że jest on idealnym nawozem potasowym do upraw
ogrodniczych wrażliwych na sole i chlorki.
Skład: 51% (K2O), 18% (S)
Opakowania: foliowe 5 kg

Uniwersalny nawóz azotowy zalecany pod wszystkie rośliny uprawne. Stosowany przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze
wodnym.
Skład: 46% (N)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 5 kg

SUPERFOSFAT WZBOGACONY

SIARCZAN POTASU
GRANULOWANY
Źródło potasu dla roślin wrażliwych na chlor (warzywa, rośliny jagodowe,
ozdobne i iglaste). Produkt naturalny, wydobywany z naturalnych pokładów morskich.
Skład: 50% (K2O), 18% (S)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 5 kg

SALETRA POTASOWA NAWOZOWA

Stosowany pogłównie do nawożenia upraw szklarniowych, warzyw gruntowych, roślin jagodowych i drzew owocowych. Nie zakwasza gleby.

Saletra Potasowa może być stosowana do płynnego nawożenia poprzez
systemy nawadniające (fertygacja) i do nawożenia dolistnego. Nie zawiera chlorków i sodu oraz innych składników wpływających niekorzystnie
na wzrost, rozwój roślin oraz jakość plonu.
Skład: 13,5% (N), 45% (K2O)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg

Skład: 15% (N), 25% (CaO)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 5 kg

POLIFOSKA® PLUS

YARA MILA COMPLEX (HYDROCOMPLEX)

Nawóz pod wszystkie rośliny uprawne niewrażliwe na chlor. Zalecany na
gleby ubogie w potas i magnez. Nawóz wpływa na dobre ukorzenienie roślin i prawidłowy ich rozwój. Stosowany przedsiewnie zwiększa ich
mrozoodporność.

Przeznaczony jest do nawożenia roślin ogrodniczych, a zwłaszcza warzyw
gruntowych, upraw gruntowych pod osłonami, truskawek, drzew owocowych w sadach i szkółkach oraz roślin jagodowych i ozdobnych. Zaopatruje
rośliny w makro i mikroelementy (dawniej HydroComplex).

Skład: 5% (N), 10% (P2O5), 20% (K2O), 7% (MgO), 9% (SO3)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg

Skład: 12% (N), 11% (P2O5), 18% (K2O), 2,7% (MgO), 8% (SO3)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg

foliowe 2 kg
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Skład: 40% (P2O5), 12% (CaO)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

SALETRA WAPNIOWA
GRANULOWANA

foliowe 2 kg

Nawóz do wszystkich roślin stosowany do nawożenia przedsiewnego (jesienią lub wczesną wiosną) i nawożenia pogłównego w uprawach wieloletnich.

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg
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Nawozy jesienne

NOWOŚĆ

Nawozy
jesienne

NAWÓZ NA ROŚLINY
KWAŚNOLUBNE — JESIENNY
Nawóz do borówek, azalii, różaneczników, hortensji, magnolii, wrzosów,
wrzośców, pierisów, żurawiny itp. oraz drzew i krzewów iglastych.
Skład: 7% (P2O5), 18% (K2O), 5% (MgO), 10% (S)
Opakowania: foliowe 2 kg, 5 kg
foliowe 2 kg

LEPSZE PRZEZIMOWANIE ROŚLIN
WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
I WYMARZANIE
ZASPOKOJONE POTRZEBY POKARMOWE
RÓWNIEŻ WCZESNĄ WIOSNĄ

foliowe 5 kg

UNIWERSALNY NAWÓZ
OGRODNICZY — JESIENNY
Nawóz do drzew i krzewów (owocowych i ozdobnych), róż, kwiatów cebulowych, truskawek, poziomek, porzeczek, malin oraz trawników.
Skład: 9% (P2O5), 20% (K2O), 12% (CaO)
Opakowania: karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
karton 1 kg

karton 3 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 2 kg

NAWÓZ NA IGLAKI — JESIENNY
Nawóz do wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych oraz roślin
kwaśnolubnych: borówki, azalie, różaneczniki, hortensje, magnolie itp.
Skład: 7% (P2O5), 18% (K2O), 5% (MgO), 10% (S)
Opakowania: karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg
karton 1 kg

karton 3 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 2 kg

NAWÓZ NA TRAWNIK — JESIENNY
Nawóz do wszelkiego rodzaju trawników. Efektem nawożenia jesiennego
jest lepsze przezimowanie trawnika oraz piękny wygląd wiosną.
Skład: 9% (P2O5), 20% (K2O), 12% (CaO)
Opakowania: karton 1 kg, 3 kg, foliowe 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
karton 1 kg

karton 3 kg

foliowe 2 kg

foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 25 kg
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Inne produkty

Inne
produkty

ŻELAZO ANTYMECH
Nowoczesny i bardzo wydajny nawóz, przeznaczony do interwencyjnego
stosowania w celu likwidacji mchu w trawnikach wieloletnich. Wysoka
zawartość żelaza sprawia, iż jest bardzo skutecznym i szybko działającym
nawozem zwalczającym mech. Opakowanie 1 kg wystarcza na około 50 m².
Skład: 17% (Fe)
Opakowania: strunowe 1 kg, foliowe 5 kg
strunowe: 1 kg

foliowe: 5 kg

WYGODA
KOMFORT
BEZPIECZEŃSTWO

KOMPOSTGARDEN
KompostGarden jest nowoczesnym produktem przyspieszającym kompostowanie poprzez wzmocnienie procesu fermentacji substancji organicznych. Uzupełnia niedostatki azotu w kompostowanym materiale tak,
aby mikroorganizmy wytwarzające kompost mogły się optymalnie rozwijać. Powstały kompost jest niezwykle bogatym nawozem organicznym,
wzbogacającym glebę w próchnicę.
Opakowanie: karton 0,8 kg
karton 0,8 kg

WAPNO KREDOWE OGRODOWE
Wapno ogrodowe gwarantuje wybitną skuteczność odkwaszania oraz
możliwość stosowania niemal przez cały rok. Wapno ogrodowe można
stosować we wszystkich kategoriach użytkowych gleb, łąk i pastwisk,
w sadach, uprawach roślin warzywnych i ozdobnych, ziemiach i podłożach
ogrodniczych. Możliwe jest użycie nawozu w systemie zabiegów pożniwnych i przedzimowych oraz zimą i wczesną wiosną na zamarzniętą glebę.
Stosuje się go także pogłównie. Średnie zużycie to ok. 7,5 kg/100 m².
Skład: min. 48% CaO (85% CaCO3)
Opakowania: foliowe 5 kg, 10 kg, 25 kg
foliowe 5 kg

foliowe 10 kg

foliowe 25 kg
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Rodzaje opakowań

Inne produkty

ICE STOP — ANTYOBLODZENIOWY

BUTELKI

SASZETKI

FOLIE

STRUNOWE

Doskonały środek antyoblodzeniowy, działający w dużo niższych temperaturach niż sól drogowa. Skutecznie zwalcza śnieg i lód w temperaturach
do –30°C. Nie wpływa szkodliwie na rosnące w pobliżu rośliny. Nie niszczy i nie odbarwia kostki brukowej i gresu oraz zapobiega „rozsadzaniu”
powierzchni. Nie niszczy obuwia. Jest wysoce wydajny – nawet 10 razy
bardziej niż sól drogowa.
Opakowania: foliowe 4 kg, 25 kg
foliowe 4 kg

foliowe 25 kg

WAPNO DO BIELENIA DRZEW
Skuteczna ochrona przed uszkodzeniami mrozowymi, tzw. ranami zgorzelinowymi. Pomalowane na biało pnie i konary drzew i krzewów owocowych odbijają promienie słoneczne, chroniąc je przed nagrzaniem w ciągu
dnia i przemarzaniem nocą.
Opakowanie: wiaderko 2,5 kg
wiaderko 2,5 kg

NOWOŚĆ

SIARKA GRANULOWANA
Siarka granulowana jest używana do zakwaszania gleby, pod uprawy roślin
kwaśnolubnych np.: borówek amerykańskich, rododendronów i azalii. Siarka granulowana jest również stosowana do dezynfekcji w szklarniach oraz
w tunelach foliowych.
Opakowanie: strunowe 1 kg
strunowe 1 kg

38

KARTONY

Aktualne składy znajdują się na opakowaniach.

WIADERKA

POJEMNIKI

Logistyka

ROZMIESZCZENIE TOWARU NA PALETACH

Logistyka

j.m.

ilość szt.
w
opakowaniu
zbiorczym

ilość szt.
na
warstwie

ilość szt.
na
palecie

waga
palety

karton

szt.

12

240

1200

300 kg

200 g

karton

szt.

12

240

1200

240 kg

Opakowanie strunowe 1 kg

1 kg

karton

szt.

15

120

600

600 kg

Opakowanie foliowe 2 kg

2 kg

karton

szt.

200

x

400

800 kg

Opakowanie foliowe 5 kg

5 kg

karton

szt.

80

x

160

800 kg

Opakowanie foliowe 10 kg

10 kg

karton

szt.

40

x

80

800 kg

Opakowanie foliowe 25 kg

25 kg

paleta

szt.

40

5

40

1000 kg

1 kg

zgrzewka

szt.

7

98

490

490 kg

Karton 1,5 kg

1,5 kg

zgrzewka

szt.

5

45

180

270 kg

Karton 3 kg

3 kg

zgrzewka

szt.

4

32

144

432 kg

Opakowanie foliowe 2 kg

2 kg

karton

szt.

160

x

320

640 kg

Opakowanie foliowe 4 kg

4 kg

karton

szt.

80

x

160

640 kg

Opakowanie foliowe 8 kg

8 kg

karton

szt.

40

x

80

640 kg

Opakowanie foliowe 25 kg

25 kg

paleta

szt.

40

5

40

1000 kg

Wiaderko 4 kg

4 kg

paleta

szt.

100

20

100

400 kg

2,5 kg

paleta

szt.

100

20

100

250 kg

gramatura

opakowanie
zbiorcze

Nawozy rozpuszczalne
- saszetka

250 g

Hydrożel - saszetka

Produkt

Nawozy granulowane

SZEROKI WYBÓR OPAKOWAŃ
SPRAWNY TRANSPORT

Karton 1 kg

ATRAKCYJNA EKSPOZYCJA PRODUKTÓW

Obornik granulowany

Wapno do bielenia drzew

Ice Stop - produkt antyoblodzeniowy
Opakowanie foliowe 4 kg

4 kg

karton

szt.

80

x

160

640 kg

Opakowanie foliowe 25 kg

25 kg

paleta

szt.

40

5

40

1000 kg

0,8 kg

zgrzewka

szt.

7

98

490

392 kg

Butelka 0,25 l

0,25 l

zgrzewka

szt.

10

270

1890

558 kg

Butelka 0,50 l

0,50 l

zgrzewka

szt.

10

200

1000

590 kg

Butelka 1,00 l

1,00 l

zgrzewka

szt.

10

140

560

661 kg

250 g

karton

szt.

10

x

x

x

200 g

karton

szt.

10

x

x

x

KompostGarden
Karton 0,8 kg
Nawozy płynne

Pojemnik BIO START
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Logistyka

42

Logistyka
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PRODUCENT NAWOZÓW OGRODNICZYCH
AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno
tel. /fax 56 688 20 82
e-mail: ogrod@ampol-merol.com.pl
www.nawozyogrodnicze.pl

