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Uwaga! 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.



AGRECOL: NATURALNA OCHRONA 

P łyn na mszyce i inne szkodniki to gotowy do użycia preparat wypro-
dukowany na bazie naturalnych olejów roślinnych. Ma działanie 
kontaktowe, krople cieczy kondensują się wokół ciała owada odcinając 

go od powietrza, w wyniku czego ginie. Preparat można stosować do roślin 
ozdobnych w domu i ogrodzie, ziół używanych w kuchni, a także innych roślin 
jadalnych w warzywniku i sadzie. Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, nie 
posiada okresu karencji. Rośliny wystarczy umyć przed spożyciem. Preparat 
pozwala w naturalny sposób walczyć ze szkodnikami takimi jak mszyce, czerw-
ce, mączliki, roztocza i przędziorki we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, 
larwy, imago). Produkt jest dostępny w opakowaniu 500 ml. n

AGRECOL
Mesznary 2, 98 -400 Wieruszów
www. agrecol.pl
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EKODARPOL: HUMUS UP UNIWERSALNY

Humus Up Uniwersalny organiczno-mineralny polepszacz glebowy, zawierający 
naturalną mikrofl orę pochodzącą z przewodu pokarmowego dżdżownic kali-
fornijskich oraz próchnicę pokarmową, która przez cały rok aktywnie działa 

w glebie. Zastosowanie Humusu UP zwiększa rozwój mikoryzy przy korzeniach, co 
wpływa korzystnie na wzrost roślin. Zawiera naturalne substancje organiczne popra-
wiające jakość gleby oraz dostarcza niezbędne dla roślin składniki mineralne. Odbu-
dowuje właściwą dla roślin strukturę gleby. Przeznaczony do zasilania wszystkich 
rodzajów roślin w uprawach doniczkowych, balkonowych oraz ogrodowych. Produkt 
ekologiczny – zakwalifi kowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym. n

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL
MGR INŻ. ZBIGNIEW ZUBALA
ul. Grunwaldzka 20,74-400 Dębno
www.ekodarpol.pl
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YB IOPON Eliksiry DUO to seria produktów do komplek-
sowej pielęgnacji roślin domowych. Mają one postać 
jednorazowych, samodozujących aplikatorów. Każdy 

z nich składa się z dwóch części: odżywczej i regenerującej. 
Połączone działanie odżywki i  regeneratora sprawia, że 
rośliny odzyskują witalność, zdrowy wygląd oraz piękne 
wybarwienie kwiatów i liści. Dostępne w dwóch rodzajach: 
BIOPON Eliksir DUO do storczyków i BIOPON Eliksir DUO 
uniwersalny. n

BROS SP. Z O.O. SP. K. 
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
www.bros.pl

BROS: BIOPON ELIKSIRY DUO
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Drodzy Czytelnicy!
Nowy rok rozpoczynamy analizą dwóch kategorii 

produktowych o niebagatelnym znaczeniu dla całe-
go rynku ogrodniczego – kategorii, w których zacho-
dzi sporo zmian, a perspektywy ich rozwoju zależą 
od wielu czynników. 

Producenci nawozów mają za sobą udany sezon, 
a  w  2017 r. oczekują jeszcze większych wzrostów 
sprzedaży, mając ku temu twarde, ekonomiczne pod-
stawy. W  jaki sposób można zwiększyć zaintereso-
wanie konsumentów tą grupą produktów? Czy uni-
wersalne nawozy zostaną całkowicie wyparte przez 
coraz chętniej kupowane nawozy specjalistyczne? Czy 
moda na odżywki w aplikatorach będzie trwać? Czy 
wiodącym operatorom uda się zaskoczyć konsumen-
tów? Jakie nowości wprowadzą na rynek producenci? 
Tylko w  najnowszym wydaniu magazynu „Nawozy 

i środki ochrony roślin” podsumowanie minionego sezonu, prognozy dotyczące rozwoju 
rynku oraz informacje o segmentach, w których można zaobserwować największą dyna-
mikę wzrostu sprzedaży. 

Przyjrzeliśmy się także rynkowi środków ochrony roślin. Skupiliśmy sią na zmianach 
prawnych, które znacząco zmieniają na nim sytuację. Jednocześnie próbujemy odpo-
wiedzieć na pytanie, czy przejęcie koncernu Monsanto przez Bayer będzie miało jakie-
kolwiek znaczenie dla rynku hobby. 

Tegoroczne wydanie magazynu ,,Nawozy i  środki ochrony roślin” jest wyjątkowe 
z  jeszcze z dwóch powodów. Specjalnie dla Państwa po raz pierwszy zaprezentujemy 
obszerny „Katalog produktowy”, w którym znajdują się produkty polecane przez pro-
ducentów oraz nowości, jakie być może niebawem zawładną rynkiem. Po raz pierwszy 
zamieszczamy również indeks fi rm z branży. Dzięki niemu w prosty i łatwy sposób znaj-
dą Państwo aktualne dane teleadresowe wiodących operatorów.

Zapraszam do lektury! 
Natalia Dur, 

szef projektu ,,Nawozy i środki ochrony roślin"

www.cdn-nawozy.pl
PPHU „CDN”   

ul. Zębcowska 5, 63-421 Janków Przygodzki
tel. 62 738 26 81, tel./faks 62 738 27 93

Dostępny 
w postaci sypkiej 
i granulowanej  

Dostępny 

Jedyny producent
SUSZU Z OBORNIKÓW
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Nie bez powodu 
nawozy to jedna 
z tych kategorii 
w branży 
ogrodniczej, w której 
co roku producenci 
wprowadzają 
najwięcej nowości. 
Oczekiwania 
konsumentów 
są z roku na 
rok większe, 
a produktów 
i producentów raczej 
przybywa niż ubywa. 
Jak zapowiada się 
nadchodzący sezon?

W e d ł u g  d a n y c h 
Euromonitor Inter-
national w 2016 r. 
wartość rynku na-
wozowego w Polsce 

wynosiła ponad 69 mln. W stosunku 
do 2011 r. wartość ta wzrosła o ponad 
13 mln. Kategoria wciąż się rozwija, 
a oczekiwania wobec niej rosną. W Pol-
sce niesłabnącym zainteresowaniem 
klientów cieszą się nawozy granulo-
wane i płynne. Jednocześnie rośnie 
zapotrzebowanie na nawozy specja-
listyczne i naturalne. Producenci nie 
spoczywają na laurach przygotowując 
na nowy sezon nowe produkty. 

Tendencja wzrostowa
Zarówno w  opini producentów, jak 
i detalistów miniony sezon należał 
do udanych. Sprzedaży nawozów 
zdecydowanie sprzyjała pogoda. – 
W mijającym sezonie zanotowaliśmy 
w  naszym centrum dwucyfrow y 
procent wzrostu sprzedaży nawozów. 
Szczególnie dobrze sprzedawały się 
te o długotrwałym efekcie działania 
oraz płynne i granulowane. Prawdzi-
wym hitem okazały się aplikatory 
– odżywki do storczyków. Postano-
wiliśmy sprzedawać je w  zestawie 
wraz z orchideami. Dzięki temu na-

sze zyski z obrotu tymi produktami 
wzrosły kilkakrotnie – mówi Sławo-
mir Majewski, właściciel Centrum 
Ogrodniczego Majewscy. Podobnego 
zdania jest Brygida Stroczyk, sprze-
dawca w hurtowni Eko-Flora System. 
– W  kategorii nawozów był to dla 
nas bardzo dobry sezon i myślę, że 
następny będzie podobny, choć wiele 
tak naprawdę będzie zależało od po-
gody. Klientów z rynku hobbystycz-
nego interesowały przede wszystkim 
nawozy do trawnika z mchem, nawo-
zy uniwersalne, nawozy do iglaków 
przeciw brązowieniu igieł, a także na-
wozy do roślin kwaśnolubnych – tych 

Nawozowe 
zapotrzebowanie
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roślin w ogródkach jest coraz więcej. 
Dużym zainteresowaniem i  to od 
już kilku lat cieszą się także nawozy 
przeznaczone do storczyków. Ponad-
to konsumentów interesują nowości 
oraz te produkty, które pojawiały 
się np. w programach telewizyjnych 
o tematyce ogrodniczej – tłumaczy. 

Nawozowa obfitość
Na rynku nawozowym co roku można 
znaleźć sporo nowych produktów. 

Zdaniem wielu producentów po-
szerzanie portfolio często odbywa 
się jednak na siłę, bez znaczących 
zmian w składzie produktów. Mno-
żenie asortymentu dedykowanego 
konkretnym grupom roślin, a nawet 
konkretnym roślinom, to jednak 
trend, który wiąże się z oczekiwa-
niami konsumentów. – W  ofercie 
przedsprzedażowej Sumin na sezon 
2017 prezentujemy ponad 20 no-
wych produktów z różnych kategorii. 
Wprowadzamy do naszego portfolio: 
m.in. nawozy rozpuszczalne Bujne 
Kwiaty, Dorodne Warzywa, Rege-
nerator do roślin, a  także nawozy 
jednosk ładnikowe, ja k mocznik 
c z y  s a let r a  a monow a –  mów i 
Piotr Olech, regionalny kierownik 
sprzedaży Sumin. – Na nowy sezon 

przygotowal iśmy k i lka nowości. 
Będzie to wieloskładnikowy nawóz 
minera lny do rośl in ozdobnych 
upraw ianych w  pojemnikach na 
balkonach, tarasach, w oranżeriach 
i ogrodach – Bio Florin Balkon oraz 
wieloskładnikowy nawóz mineralny 
do nawożenia wszelkich odmian ro-
ślin zielonych o ozdobnych liściach 
oraz roślin kwitnących, uprawianych 
w pojemnikach w domach i ogrodach 
zimowych – Bio Florin Dom – dodaje 
Izabella Janik, marketing manager 
w firmie Tropical. Kilka interesują-
cych nowości będzie można znaleźć 
także w  ofercie firmy Siarkopol. – 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku postanowiliśmy wprowadzić 
nowe, ciekawe pozycje. Jedną z nich 
jest nawóz płynny dolistny z bogatą 
dawką mikroelementów przezna-
czony do dokarmiania roślin sa-
downiczych, krzewów, warzyw oraz 
roślin polowych Ogród uniwersalny. 
Kolejnymi będą uniwersalne nawozy 
ogrodnicze przeznaczone do nawo-
żenia drzew i krzewów owocowych 
oraz warzyw w uprawach polowych 
i  pod osłonami: Bontar B i  Bontar 
Ma x – mów i A nna Ostrowsk a, 
specjalista ds. marketingu w firmie 
Siarkopol. 

Kłopoty z rotacją? 
Niskie bariery wejścia na rynek utrzy-
mują bardzo wysoką podaż nawozów. – 
Rynek systematycznie rośnie, powstają 
nowe domy i ogrody, a ich właściciele 
chcą mieć piękne trawniki i  rośliny. 
Bez systematycznego zasilania trudno 
uzyskać taki efekt, więc nawożenie 
staje się niezbędnym elementem prac 
pielęgnacyjnych w  ogrodzie. Kon-
kurencja w  kategorii nawozów jest 
ogromna – mówi Grażyna Lipiak, pro-
duct manager w firmie Victus-Emak. 
Co roku nie brakuje jednak firm, które 
decydują się powalczyć o  klienta na 
tym bardzo konkurencyjnym rynku. 
W wielu punktach detalicznych klienci 
mogą być zdezorientowani szerokością 
oferty. – Warto zauważyć, że w kanale 
tradycyjnym funkcjonuje znacznie 
więcej produktów niż w sklepach DIY. 
Ten kanał relatywnie łatwo wprowadza 
do oferty nowości, nawet nieznanych 
producentów i marek, co ostatecznie 
przyczynia się do kłopotów z rotacją 
i stanami magazynowymi. W sprzeda-
ży detalicznej powstaje chaos, a konsu-
menci mają trudności z dokonaniem 
wyboru – mówi Michał Dworak, 
dyrektor operacyjny ds. sprzedaży 
i marketingu w Grupie INCO S.A. n
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Zdaniem producentów 
kategoria produktów 
do storczyków – 
zwłaszcza nawozów 
– jest niezwykle 
ważna, a handel tym 
asortymentem ułatwia 
moda i popyt na 
orchidee. Ich sprzedaż 
z sezonu na sezon 
rośnie, co tym samym 
generuje potrzebę 
tworzenia produktów 
specjalnie dla nich

Nawozy, odżywki, apli-
katory – klienci coraz 
chętniej sięgają po tego 
rodzaju produkty do 
orchidei. W  stosunku 

do ubiegłego roku zanotowano nawet 
dwucyfrowy wzrost sprzedaży nawo-
zów przeznaczonych dla tych roślin. 
– Sprzedaż produktów do storczyków 
wzrasta. W  stosunku do ubiegłego 
roku nawóz Bioflorin Storczyk zanoto-
wał ok. 30% wzrost sprzedaży – mówi 
Izabela Janik, marketing manager 

Storczykomania

Mijający sezon oceniamy 
bardzo dobrze. W  pro-

dukowanym przez nas asor-
tymencie nie zanotowaliśmy 
produktów, które wyróżniał-
by się, jeśli chodzi o  sprze-
daż. Obserwowaliśmy raczej 

podobne wzrosty w odniesie-
niu do każdego z nich. Wiąże 
się to być może z  faktem, że 
nasza oferta bazuje na pro-
duktach, o których wiemy, że 
rokrocznie sprzedają się bar-
dzo dobrze. n

UDANY SEZON

Piotr Sygnarowicz
imporT/exporT manager 
planTa

Hitem 2016 roku był produkt 
Pokon Stop pędraki, dlatego 

w  sezonie 2017 wprowadzamy 
jego większe opakowanie 2,5 kg. 
Problem pędraków pojawia się 
ostatnio na wielu trawnikach, 

a  dotychczasowe 1-kilogramowe 
opakowanie było niewystarcza-
jące dla trawników o  większej 
powierzchni. Wprowadzamy rów-
nież do oferty nawóz do trawni-
ków w  dużym, ekonomicznym 

20-kilogramowym worku. Cena 
tego produktu będzie bardzo 
atrakcyjna. Doskonale sprawdził 
się wprowadzony w sezonie 2016 
koncept Idealny Trawnik. Zapew-
nił on dobrą prezentację pełne-
go asortymentu dedykowanego 
trawnikowi. Taka przejrzysta 
ekspozycja zachęca do większych 
zakupów. n

ATRAKCYJNE NOWOŚCI

Grażyna Lipiak
producT manager  
marki pokon

n TeksT: Natalia Dur
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W   mijającym roku można 
było zauważyć wzrost 

konkurencji w segmencie nawo-
zowym. Wynika to z jednej stro-
ny z  pojawienia się na polskim 
rynku nowych firm próbujących 
swoich sił w  tej kategorii pro-
duktów, a z drugiej strony z włą-

czenia się w ten segment produ-
centów operujących do tej pory 
w innych kategoriach produkto-
wych. Ale rosnąca konkurencja 
to mimo wszystko pozytywny 
sygnał – świadczy o  dużym 
optymizmie panującym w bran-
ży, co zresztą znajdowało swo-

je potwierdzenie w  postawach 
zakupowych naszych klientów: 
sklepy i  hurtownie dokonywały 
zakupów w  odważny i  bardzo 
regularny sposób, chętnie pró-
bowały rynkowych nowości. 
Podsumowując – miniony rok 
należy zaliczyć do udanych i ra-
czej spokojnych sezonów, za-
równo pod względem pogody, 
jak i  panujących w  branży na-
strojów. n 

KONKURENCJA ROŚNIE

Sabina Jasiukiewicz
manager ds. markeTigu

Bros

w fi rmie Tropical. Podobną opinię wy-
raża Łukasz Molski, trade marketing 
manager w fi rmie Agrecol: – Nastąpił 
wzrost popularności nawozów de-
dykowanych storczykom i sądzę, że 
w perspektywie kolejnych kilku lat na-
dal liczba sprzedawanych produktów 
do orchidei będzie wzrastać. Najwięcej 
sprzedajemy wieloskładnikowych, 
kompletnych nawozów mineralnych 
przeznaczonych do nawożenia wszel-
kich odmian storczyków. – Miłośnicy 
storczyków chętnie kupują także 
nowe, innowacyjne środki do ich pie-
lęgnacji – tak było z wprowadzonym 
przez nas Eliksirem do storczyków. 
Klienci przy swoich decyzjach zakupo-
wych kierują się głównie zaufaniem do 
marki – dodaje Sabina Jasiukiewicz. n

Sezon 2016 był udany. Od-
notowaliśmy spore wzro-

sty sprzedaży, co napawa nas 
optymizmem na kolejny rok. 
W ostatnim czasie na popular-
ności zyskały produkty stwo-
rzone z myślą o środowisku, 
dlatego poszerzamy nasze port-
folio właśnie w tym zakresie. 
Jednym z nowych produktów 
będzie Biochron Koncentrat 
– Naturalny środek na bazie 
octu i czosnku do zwalczania 

m.in.: mszyc, przędziorków, 
wciornastków oraz wszelkich 
chorób grzybowych. Kolejnym, 
mam nadzieję, sprzedażowym 
hitem będzie Humus Up do 
Truskawek i Poziomek. To or-
ganiczno-mineralny polepszacz 
glebowy, zawierający naturalną 
mikrofl orę pochodzącą z prze-
wodu pokarmowego dżdżownic 
kalifornijskich oraz Próchnicę 
Pokarmową, która przez cały 
rok aktywnie działa w glebie. n

PODĄŻAJĄC ZA MODĄ

Wioletta Azarkiewicz
specjalisTa ds. HandlowycH

ekodarpol

W  sezonie 2016/2017 
odnotowaliśmy wzrost 

sprzedaży wszystkich naszych 
nawozów hobbystycznych 
w  porównaniu do wyników 
osiągniętych w ubiegłym roku. 
Segment nawozów hobby-
stycznych cały czas się rozwija. 

Duży potencjał tkwi w produk-
tach naturalnych, ze względu 
na rosnącą modę na ekologię. 
Oczywiście w  nowym sezonie 
oraz jak sądzę, także i  w  ko-
lejnych latach, sukcesywnie 
będziemy wprowadzać wiele 
nowości do naszej oferty. n

Z MYŚLĄ O EKOLOGII

Ewa Dębowska
zasTĘpca kierownika wydziaŁu Handlu nawozami

luVena

W stosunku do ubiegłego roku zanotowano nawet
dwucyfrowy wzrost sprzedaży nawozów
przeznaczonych do storczyków
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Prawdziwe 
hity

Odżywki w aplikatorach 
w minionym sezonie 

okazały się prawdziwym 
sprzedażowym hitem.  

Widząc skalę zainteresowania, 
jakim się cieszą,  

producenci postanowili 
wprowadzić do oferty 

nowości w tym zakresie. 
Wzrosty sprzedaży 

generowały także pałeczki 
nawozowe, które w portfolio 

są obecne kilku lat

W ygoda stosowania, wydajność, 
stosunkowo niska cena – to te 
elementy zdecydowały o sukce-
sie odżywek w formie aplikato-
rów. Najchętniej nabywanymi 

były te przeznaczone do roślin zielonych oraz do 
storczyków. Nic więc dziwnego, że na nowy sezon 
wielu producentów przygotowało aplikatorowe 
nowości. – Przygotowaliśmy dla klientów aplika-
tory ,,2w1”. Dzięki temu za jednym razem można 
będzie nie tylko odżywić roślinę, ale i  ją zrege-
nerować – mówi Sabina Jasiukiewicz, menedżer 
ds. marketingu Bros. Nowości pojawią się także 
w ofercie firmy Agrosimex, która przygotowała 
dwukomorowe aplikatory Rosahumus Duo oraz 
w portfolio firmy Agrecol. Oprócz dwukomoro-
wych aplikatorów rozszerzy ona ofertę o aplika-
tory przeznaczone m.in: do cytrusów, kaktusów 
i ziół. Na popularności nadal nie tracą znane już 
od lat pałeczki nawozowe. Nowe produkty z tego 
zakresu pojawią się w ofercie firmy Kozielski oraz 
Bros. n

n TeksT: Natalia Dur 
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Z roku na rok 
zwiększa się 

liczba Polaków, 
która uważa, że 
ich zachowanie 

może mieć wpływ 
na środowisko. 

Producenci 
nie pozostają 

obojętni wobec tej 
tendencji i stawiają 

na produkty 
naturalne 

i ekologiczne

M od a na ekolog ię 
i  wzrost zaintere-
sowania nawozami 
naturalnymi powo-
duje, że podobnie 

jak w 2016 r., tak i w 2017 producenci 
stawiać będą na produkty z guano, 
biohumusy oraz oborniki. To jedne 
z  tych kategor i i produktow ych, 
któr ych sprzedaż zdecydowanie 
rośnie. – Nawozy z naturalnym gu-
ano to produkty przede wszystkim 
o  dużym potencja le i  rosnącym 
poziomie sprzedaży, w  znacznym 
stopniu uniezależnione od czynni-
ków rynkowych. Wzrastająca świa-
domość ekologiczna konsumentów 
nakierowanych na ekologię, a także 
coraz częstsze ukazywanie się tych 
produktów w  reklamach wymusza 
ich obecności w  każdym sklepie 
i  centrum ogrodniczym. Dotyczy 
to szczególnie pozycji, które mają 

bezpośredni w pł y w na zdrow ie 
człowieka, np. nawóz guano do wa-
rzyw czy borówek albo pomidorów, 
lub pośredni, jak np. akty wator 
kompostu – mówi Beata Gawęcka, 
marketing manager w firmie Vilmo-
rin Garden. Popularność produktów 
ekologicznych powoduje również 
rosnący popyt na obornik. – Nasze 
oborniki suszone – kurzy i bydlęcy 
– w opakowaniach 4 i 20 l cieszą się 
dużym powodzeniem, czego potwier-
dzeniem są nasze wyniki sprzedaży. 
W nadchodzącym sezonie, podobnie 
jak w poprzednich, skupimy się na 
nawozach naturalnych, ekologicz-
nych. Przeprowadzi l iśmy szereg 
specjalistycznych badań w polskich 
placówkach naukowych w  celu po-
twierdzenia bezpieczeństwa oraz 
przydatności naszych produktów 
w ogrodnictwie ekologicznym. Dzię-
ki rosnącej świadomości konsumen-

tów nasze oborniki cieszą się coraz 
większą popularnością. Przyszłość 
należy więc do ekologicznych nawo-
zów – mówi Patryk Cannon, dyrek-
tor handlowy firmy CDN. Wzrost 
znaczenia biohumusów jest również 
nieunikniony. To kategoria, która jest 
ważnym uzupełnieniem oferty nawo-
zowej, a producenci widzą w niej duży 
potencjał. – W  minionym sezonie 
w odpowiedzi na potrzeby klientów 
wprowadziliśmy do oferty zupełnie 
nową serię nawozów Fructus natura 
– Biohumus vital, w ramach której 
dostępne są 4 nawozy serii Biohumus 
vital: uniwersalny, do roślin ozdob-
nych z liści i kwitnących, do storczy-
ków oraz do warzyw i owoców. Seria 
ta doskonale przyjęła się na rynku, 
generując spore wzrosty sprzedaży – 
mówi Rafał Buda, kierownik działu 
sprzedaży nawozów organicznych 
w firmie Fosfan. n

Naturalna modan TeksT: Natalia Dur
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Odżywki w formie 
aplikatorów 

przebojem podbiły 
rynek. Producenci 

stanęli przed 
pytaniem – czy można 

jeszcze bardziej 
ulepszyć doskonały 

produkt? Odpowiedź 
brzmi „tak”, a sezon 

2017 przyniesie 
kolejne innowacje

T rudno jest wprowadzić 
na rynek produkt, który 
będzie innowacyjny i od 
razu zdobędzie serca 
m i ł o ś n i k ó w  z i e l e n i . 

Tak się jednak stało w  przypadku 
odżywek do roślin w formie wygod-
nych aplikatorów. Był to prawdziwy 

hit sprzed a ż y w  sezonie 2016. 
O  sukcesie zdecydowały niewielka 
cena, wydajność produktu i wygoda 
stosowania. Aplikator opróżnia się 
samoczynnie i działa na rośliny do 
4 tygodni.

Dlatego w sezonie 2017 producenci 
poszli o  krok dalej i  wprowadzają 

aplikatory typu „2w1”. – Odżywki 
w  formie aplikatora są ciekawym 
i atrakcyjnym uzupełnieniem oferty 
tradycyjnych nawozów do roślin do-
mowych. O ich popularności z jednej 
strony decyduje moda na tego typu 
rozwiązania, a z drugiej zalety tych 
produktów – są one bardzo łatwe, 

Ofensywa aplikatorówn TeksT: KoNraD urbańsKi

Ponieważ podstawowe kate-
gorie pałeczek ma w swojej 

ofercie kilka firm w Polsce, skon-
centruję się na produktach unika-
towych w skali kraju. Są to przede 
wszystkim pałeczki XXL, które są 
dużo większe od standardowych 
i  dzięki temu doskonale spraw-
dzają się w  przypadku dużych 

roślin. Zamiast kilku standardo-
wych pałeczek wystarczy zastoso-
wać 1-2 sztuki w rozmiarze XXL. 
Jeszcze większą zaletą jest to, że 
działają one dużo dłużej niż zwy-
kłe pałeczki, bo aż do 5 miesięcy, 
podczas gdy większość pałeczek 
nawozowych działa do 2-3 mie-
sięcy. Kolejne ciekawe rozwiąza-

nie to BIOPON pałeczki nawozo-
we + obornik. Ten produkt łączy 
w sobie zalety zwykłych pałeczek 
i  naturalnego nawozu. Dodatek 
obornika sprawia, że doskona-
le użyźniają i  spulchniają glebę. 
Ostatnie pałeczki, na które chcia-
łabym zwrócić uwagę, to BIOPON 
pałeczki nawozowe MIX – jedno 
opakowanie zawiera pałeczki za-
równo do roślin zielonych, jak 
i kwitnących. n

WIĘKSZY PRODUKT – DŁUŻSZE DZIAŁANIE

Sabina Jasiukiewicz
menedżer ds. markeTingu 
Bros
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Nowy produkt naszej firmy – 
Aplikatory Rosahumus Duo 

– są dwukomorowe. W  jednej ko-
morze znajduje się roztwór Rosahu-
musu, który użyźnia glebę oraz re-
guluje i stabilizuje jej odczyn. Druga 
komora zawiera kolorowy roztwór 

NPK, zapewniający roślinie niezbęd-
ne składniki odżywcze. Odżywka 
aplikowana jest stopniowo. Dwie 
przezroczyste komory z  różnoko-
lorowymi płynami przyciągają oko 
klienta. Odżywki do roślin w formie 
aplikatorów są bardzo wygodnym 

i atrakcyjnym sposobem podawania 
nawozów. Produkt prezentuje się 
dobrze zarówno na sklepowej półce, 
jak i w doniczce. Dodatkowo pozwa-
la zaoszczędzić czas, klient nie musi 
wciąż troszczyć się o nową porcję od-
żywki dla rośliny. Stosunkowo nie-
wielka cena produktu, czas i wygoda 
– te wszystkie składniki decydują 
o popularności tej formy odżywek. n

CZAS I PIENIĄDZ

Piotr Barański
dyrekTor markeTingu i rozwoju  
agrosimex

szybkie i wygodne w aplikacji, a do-
datkowo cechuje je zazwyczaj długie 
działanie. W tym sezonie zapropo-
nujemy klientom zarówno znane już 
pojedyncze aplikatory, jak i zupełną 
nowość – podwójne aplikatory, w któ-
rych odżywce towarzyszy tak zwany 
regenerator. Uznaliśmy, że będzie to 
ciekawe rozszerzenie funkcjonalno-
ści dostępnych dotychczas na rynku 
produktów – mówi Sabina Jasiukie-
wicz, menedżer ds. marketingu Bros. 

Centra ogrodnicze odnotowały 
duży wzrost sprzedaży aplikatorów, 
sprzedawcy podkreślają, że to idealne 
produkty zwiększające koszyk zakupo-
wy, ponieważ klienci często się na nie 
decydują, nawet jeśli nie planowany 
zakup jakiegokolwiek rodzaju nawo-
zu. Sławomir Majewski, właściciel 
Centrum Ogrodniczego Majewscy 
podkreśla, że dzięki sprzedaży kom-
plementarnej – oferowaniu storczyka 
w  zestawie z  aplikatorem – obroty 
wzrosły kilkakrotnie. Agnieszka Śli-
wińska z Centrum Agro-Zbyt w Puła-
wach również mówi o bardzo dobrej 
sprzedaży aplikatorów. – Produkty 
tego typu są umieszczone blisko kas, 
klienci kupują je często na zasadzie 
impulsu, taki zakup szczególnie nie ob-
ciąża pojedynczego paragonu – dodaje. 

Prognozy na przyszłość? Produ-
cenci nie zamierzają spoczywać na 
laurach. Ostatni sezon pokazał, że 
najchętniej kupowane są odżywki do 
storczyków i roślin zielonych, jednak 
modne stają się domowe uprawy ziół, 
warzyw i  owoców. Firma Agrecol 
idzie o krok dalej i w nowym sezonie 
wprowadzi aplikatory przeznaczone 
do kaktusów, ziół czy cytrusów. 



Pałeczki nawozowe 
wciąż w formie
Pałeczki nawozowe niezmiennie 
cieszą się popularnością – produ-
cenci podkreślają ich znaczącą rolę 
w sprzedaży, a popyt na tego rodza-
ju produkty wciąż rośnie.

O ich sukcesie decyduje wygoda – 
jedna pałeczka nawozi roślinę przez 
ok. 2-3 miesiące – oraz łatwość 
użycia. Nawóz uwalnia się powoli, 
klienci nie mają potrzeby stałego 
pamiętania o  kolejnej dawce. Wo-
bec tych zalet producenci decydują 
się wprowadzać na rynek pałeczki 

przeznaczone do ziół czy domowych 
upraw. – W naszej ofercie posiadamy 
pałeczki do roślin kwitnących, zie-
lonych, do storczyków, również do 
warzyw i ziół. Pałeczki nawozowe, 
poza w ydajnością, skutecznością 
i  w ygodą stosowania poprawiają 
strukturę gleby, co przekłada się na 
lepszy wzrost roślin. Wszystkie te 
parametry, a także cena – jednost-
kowo produkt jest tani – przekładają 
się na dobrą sprzedaż – mówi Rafał 
Majchrzycki, kierownik sprzedaży 
rynku specjalistycznego w  firmie 
Vilmorin Garden. 

Pałeczki nawozowe wprowadziła 
na rynek firma Zielony Dom. Produ-
kowane są nieprzerwanie od 1991 
roku. – Dla klienta liczy się łatwość 
aplikacji, pałeczkę wystarczy umie-
ścić w donicy z rośliną. Pałeczki na-
wozowe działają długo przy stosun-
kowo niskiej cenie – mówi Wojciech 
Kozielski, prezes firmy Zielony Dom. 
Co z aplikacją? – Są bezpieczne, po-
nieważ uwalniają pokarm stopniowo 
i nie ma ryzyka uszkodzenia rośliny. 
Bezproblemowa aplikacja, czas dzia-
łania oraz cena. Te trzy czynniki de-
cydują o tym, że klient wybiera tego 
typu produkty. 

Firma nie ustaje jednak w innowa-
cjach i już w 2017 klienci otrzymają 
nowe pałeczki nawozowe. Jakie? To 
już pozostaje niespodzianką. – Udział 
pałeczek nawozowych w  obrotach 
firmy jest znaczący i dlatego zdecy-
dowaliśmy się wprowadzać na rynek 
nowe – dodaje Wojciech Kozielski. n
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Centra ogrodnicze odnotowały duży wzrost 
sprzedaży aplikatorów, sprzedawcy podkreślają,  
że to idealne produkty zwiększające koszyk 
zakupowy
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Nawozy naturalne 
to najdynamiczniej 

rozwijający się 
segment produktów 
w całej kategorii. Czy 

tak szybki rozwój 
oferty producentów 

to przejaw kreowania 
trendów, czy 

odpowiedź na już 
istniejące potrzeby 

klientów? 

P atrząc na rozwój oferty 
pro duce ntó w mo ż n a 
odnieść w ra żenie, że 
trend eko ma w  ostat-
nich latach największe 

znaczenie w  kategor i i nawozów 
og rod n ic z yc h.  Nawet dost awc y 
kojarzeni do tej pory tylko z  pro-
duktami chemicznymi poszerzają 
ofertę o oborniki czy biohumusy. – 
Trzonem sprzedaży w naszej firmie 
są nawozy granulowane Fructus, 
obecne na rynku od ponad 40 lat. 

Uzupełnieniem portfolio produk-
tów granulowanych Fructus było 
wprowadzenie nawozów natural-
nych, oferowanych przez Fosfan pod 
marką Fructus Natura. W tej grupie 
produktowej znajdują się nawozy 
płynne Fructus Natura Biohumus 
Vital oraz nawóz Fructus Obornik. 
Duża popularność tej grupy asor-
tymentowej spowodowała, że pla-
nujemy w przyszłości rozszerzenie 
oferty o kolejne nawozy naturalne – 
mówi Rafał Buda, kierownik działu 

sprzedaży nawozów ogrodniczych 
w firmie Fosfan. 

Ekologia ważna dla 
konsumentów? 
Czy preferencje polskich klientów 
zmieniają się tak szybko, jak oferta pro-
ducentów? Według badań TNS Polska 
liczba konsumentów, którzy w czasie 
zakupów często lub zawsze zwracają 
uwagę na oznaczenia związane z eko-

n TeksT: Michał GraDowsKi Walka na biohumusy

Jeszcze kilka lat temu trudno 
było namówić konsumen-

tów do stosowania nawozów 
naturalnych i  były to produk-
ty raczej niszowe. Obecnie ich 
popularność rośnie bardzo dy-
namiczne, a  sama nazwa biohu-

mus działa jak skuteczny wabik 
na klientów. Z  roku na rok na 
rynku pojawia się coraz większa 
grupa konsumentów, która jest 
zainteresowana nawozami na-
turalnymi.  Wielu producentów 
nawozów mineralnych poszerza 

ofertę o  biohumusy, ale często, 
kiedy spojrzymy na etykietę, 
znajdziemy tam niemal całą ta-
blicę Mendelejewa. Warto więc 
współpracować z  producentami, 
których nawozy są rzeczywiście 
naturalne. Firma EkoDarPol 
jako jedyna w  Polsce dysponuje 
dużą hodowlą dżdżownic, która 
zapewnia właściwą jakość biohu-
musu. n  

BIOHUMUS DZIAŁA JAK MAGNES 

Jacek Maczuga, 
specjalisTa ds. HandlowycH 
ekodarpol
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▶logią i środowiskiem od 2011 do 2014 zwiększyła się o 5% 
i wynosi 39%. 

Natomiast według sondażu Grupy IQS przeprowadzo-
nego dla „Pulsu Biznesu” Polacy, odpowiadając na pytanie 
czym przede wszystkim kierują się na zakupach, bardzo 
wysoko cenią ekologię. Spośród wielu odpowiedzi do 
wyboru na pierwszym miejscu znalazła się jakość – 88% 
wskazań, później cena i znajomość marki (odpowiednio 
87 i 71%), a na czwartym miejscu uplasowała się ekologia 
– 63%. Kiedy jednak badani mogli wybrać tylko jedną 
odpowiedź – ekologii nie wybrał nikt. 

Biohumusy w cenie 
Weryfikacja świadomości ekologicznej konsumentów naj-
częściej odbywa się przy kasie, bo wielu klientów chętnie 
deklaruje zwracanie uwagi na ekologię, ale nie zawsze 
jest gotowa wydać więcej na naturalne produkty. – Trend 
eko w kategorii nawozów kreowany jest głównie przez 
producentów, w sprzedaży jest on jeszcze mało widoczny. 
Część pomysłów to rozwiązania podpatrzone w Europie 
Zachodniej, gdzie jest zupełnie inny klient. W naszym 
kraju nawozy naturalne kupuje stosunkowo wąska grupa 
konsumentów o dużej świadomości ekologicznej. Bardzo 
trudno jest przekonać do nich klientów, którzy do tej pory 
kupowali tylko nawozy chemiczne – mówi Marcelin Kilian, 
kierownik Centrum Ogrodniczego Dom i Ogród w Tarno-
wie. – W naszej placówce dobrze sprzedają się oborniki ku-
rzy i bydlęcy, choć miniony sezon nie należał do najlepszych 
pod tym względem. Dobrze rotują także biohumusy, które 
są relatywnie tanie, a klienci kupują je od lat. Ich sprzedaż 
rośnie, ale w tempie nieporównywalnym do rozwoju oferty 
producentów w tym segmencie – obecnie mają je w asorty-
mencie już niemal wszyscy dostawcy – dodaje.  

Dla smakoszy i patriotów 
Producenci patrzą jednak na rozwój rynku długofalowo 
i starają się wyprzedzać, a często też kreować potrzeby 
konsumentów. Obserwują też trendy w innych branżach 
np. popularność zdrowego żywienia. – Bestsellerem są 
nawozy organiczne do uprawy truskawek i borówek, 
ponieważ konsumentom najbardziej zależy na tym, aby 
te rośliny, których owoce są przeznaczone do bezpośred-
niego spożycia były wolne od substancji chemicznych 
– mówi Anna Struk, specjalista ds. rozwoju produktu 
w firmie Tamark. – Nawozy naturalne, zarówno gra-
nulowane, jak i płynne, sprzedają się coraz lepiej dzięki 
wzrostowi świadomości konsumentów. Stale poszerza-
my gamę produktów z linii Target Natural, w tym także 
segment nawozów, ponieważ ich sprzedaż z roku na rok 
rośnie na znaczeniu – dodaje. Dla konsumentów coraz 
ważniejsze jest także pochodzenie produktów, które 
w przypadku produktów naturalnych jest dodatkową 
zaletą. – Zarówno Fructus Obornik bydlęcy granulowa-
ny, jak i Fructus Natura Biohumus Vital są produktami 
w 100% pochodzenia polskiego, co ma duże znaczenie 
dla naszych klientów – mówi Rafał Buda. n
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Co w branży piszczy?
Poszerzanie oferty o interesujące nowości, odświeżanie szat grafi cznych 
i podążanie za modą – to tylko niektóre ze sposobów, jakie podejmują 
w ostatnim czasie czołowi producenci nawozów i środków ochrony roślin 
w celu dotarcia do nowych nabywców. O specyfi cznych potrzebach klientów 
oraz zapatrywaniach na kolejny sezon na łamach magazynu „Nawozy i środki 
ochrony roślin” wypowiadają się czołowi producenci 

Poszerzenie grup odbiorców
Rafał Buda

kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Ogrodniczych Fosfan

W mijającym roku pomimo trudnego sezonu odnotowaliśmy wzrost zarówno w segmencie nawozów hobby-
stycznych, jak i produktów dedykowanych dla profesjonalnych odbiorców rynku plantatorskiego. Udało nam się 
osiągnąć założone plany dzięki intensywnym działaniom handlowym, takim jak spotkania branżowe, szkolenia 
i prezentacje, oraz marketingowym, jak ogólnopolska kampania reklamowa. Ważnym wydarzeniem w 2016 r. 

było poszerzenie grup odbiorców naszych nawozów i oferowanie naszych produktów w sieciach DIY. Marka 
Fructus jako najstarsza marka nawozów ogrodniczych w Polsce jest rozpoznawalna i cieszy się niesłabnącym 

uznaniem naszych odbiorców. Doceniają oni bogatą ofertę produktową – nawozy granulowane, krystaliczne, 
płynne, nawozy naturalne oraz wysoką jakość. n

Nowe możliwości
Grażyna Lipiak

product manager marki POKON

W minionym sezonie bardzo dobrze sprzedawały się nawozy do rododendronów, róż i do hortensji. Z kolei 
nawozy do pomidorów i do truskawek okazały się hitami w linii BIO. Szczególną wagę przykładamy do sprzedaży 
naszych produktów na rynku tradycyjnym. Nasi przedstawiciele działają w terenie, poszukując nowych możliwo-
ści sprzedaży. Właściwa prezentacja towaru i atrakcyjna akcja promocyjna skierowana do konsumentów – loteria 

Idealny Ogród, gwarantują dobrą sprzedaż marki POKON. Szczególny nacisk kładziemy również na materiały 
wspierające w punktach sprzedaży. To tam większość klientów podejmuje decyzje zakupowe, dlatego dostępne 

będą regały, banery zewnętrzne, plakaty i woblery. n

Stały rozwój
Piotr Olech
regionalny kierownik sprzedaży Sumin

Kategoria nawozów stale się rozwija. Największe zyski generują nadal nawozy płynne i granulowane. Obserwu-
jemy także rosnące zainteresowanie nawozami długo działającymi. Staramy się reagować na zapotrzebowanie 

rynku, dlatego sukcesywnie wprowadzamy do naszej oferty nowe produkty. Na 2017 r. przygotowaliśmy sporo 
ciekawych pozycji. Ich sprzedaż będziemy wspierać m.in. reklamą w Internecie oraz podczas Dni Porad i nowej 

edycji Poradnika Ochrony Roślin Sumin, który poza częścią dotyczącą środków ochrony roślin zawiera także zagad-
nienia związane z ich nawożeniem.  n
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Świadomość konsumentów rośnie
Dorota Kołodyńska-Kęcik

kierownik działu marketingu nawozów Grupa INCO

Sezon 2016 upłynął nam m.in. pod znakiem nawozów organicznych marki Florovit Pro Natura – czyli oborników. 
Nasza kompleksowa oferta oborników granulowanych okazała się hitem sprzedażowym i została bardzo dobrze 
przyjęta przez rynek. Równolegle umacnialiśmy swoją pozycję w pozostałych segmentach rynku – w nawozach 
granulowanych i płynnych. Oceniamy, że nadchodzący rok 2017 będzie kolejnym sezonem potwierdzającym 
progres trendu ekologicznego – dalszego rozwoju produktów ogrodniczych, które w przyjazny naturze spo-

sób będą wspomagać rozwój i plonowanie roślin w najbliższym otoczeniu człowieka. Jednocześnie uważnie 
obserwujemy zmiany zachodzące w sposobie postrzegania produktów przez konsumentów – ich wciąż rosnącej 

świadomości i konkretnych potrzeb oraz problemów. Stąd wśród wprowadzanych przez nas nowości znajdują 
się zaawansowane technologicznie produkty z dodatkowymi funkcjami, czyli nie tylko odżywające rośliny poprzez 

dostarczanie im składników pokarmowych, ale także wspomagające ogólną ich kondycję i jednocześnie wpływające na 
poprawę strukturę gleby. Wiemy, jak ważnym punktem każdego ogrodu jest trawnik – idealnie zielony dywan to obiekt pożądania i wielu starań. 
Dlatego wspierając naszych konsumentów w tych wysiłkach wprowadzamy nowy rodzaj kompleksowego nawozu do trawników – „Dywanowy 
efekt”, którego efekt działania będzie widoczny w ciągu kilku dni od zastosowania. n

Kilka nowych pozycji
Sabina Jasiukiewicz

manager ds. marketigu Bros

W 2017 r. pojawi się w naszej ofercie kilka ciekawych pozycji w kategorii produktów do zasilania roślin. Będzie 
to przede wszystkim seria odżywek w wygodnych, jednorazowych aplikatorach, a wśród nich m.in. BIOPON 
Eliksiry DUO – podwójne aplikatory łączące w jednym opakowaniu preparat ze składnikami odżywczymi oraz 
preparat o właściwościach regenerujących. Jego dodatkową zaletą będzie bardzo atrakcyjny i nowoczesny 
wygląd. Wszystkie rodzaje odżywek będą dostępne zarówno w kartonach zawierających kilka aplikatorów, 

jak i w displayach umożliwiających ich sprzedaż na sztuki. Wprowadzeniu tych produktów będzie towarzyszyć 
bardzo ciekawa promocja, o której poinformują klientów nasi przedstawiciele handlowi. Inną ciekawą nowością 

w tej kategorii produktów będzie BIOPON nawóz do storczyków na okres kwitnienia. Jego skład został opracowany 
w taki sposób, aby dostarczyć roślinie wszystkich składników niezbędnych do długiego, intensywnego i wielokrotnego 

kwitnienia. Ten odżywczy preparat przyspiesza rozwój pąków i zapewnia kwiatom intensywne wybarwienie. A z bardziej 
klasycznych pozycji warto tu wymienić nawóz płynny do lawendy – rośliny, która coraz częściej gości w przydomowych ogródkach i na para-
petach naszych domów. n
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Nowy sezon – nowe produkty
Bogusz Downar-Zapolski

marketing manager

Miniony sezon oceniam bardzo pozytywnie. Przebojem okazały się nasze nawozy do trawników, do boró-
wek, iglaków oraz tui. Tym, co mnie zaskoczyło był fakt, że mimo wprowadzenia nawozu do tui sprzedaż 
tego do iglaków nie spadła, a nawet wzrosła. Na nowy sezon przygotowaliśmy szereg produktów. Idziemy 
w nieco inny trend niż nasza konkurencja, która wprowadza na rynek nawozy dedykowane konkretnym 
roślinom. Nowa linia Crystal stworzona została z myślą o różnych grupach roślin. Moim zdaniem hitem okaże 

się Vila Crystal Anty Mech – wieloskładnikowy nawóz krystaliczny. Zawiera żelazo w szybko przyswajalnej 
formie chelatowej i to czyni go wyjątkowym. Dzięki temu szybko i skutecznie zabezpiecza trawnik przed 

nadmiernym rozwojem mchów. Ponadto pracujemy nad nową linią nawozów płynnych. To kategoria, która 
wciąż notuje wysokie wzrosty. Testujemy również nowe produkty, które silnie wpiszą się w trend eko, ale obecnie 

nie mogę zdradzić szczegółów.  n

Nowe strategie
Ewa Dębowska

zastępca kierownika Wydziału Handlu Nawozami Luvena

Dla producentów nawozów hobbystycznych rok 2016 był bardzo udany. Wielu zanotowało wyraźny wzrost 
sprzedaży. My ze swojej strony oceniamy ten rok bardzo pozytywnie. Chciałabym podkreślić znaczny wzrost 
zainteresowania nawozami ekologicznymi oraz nawozami wapniowo-magnezowymi.  W naszej ofercie na nowy 
sezon klienci znajdą całą paletę nawozów hobbystycznych pod marką „Słoneczne Ogrody”. Rynek nawozów dla 

ogrodów cały czas się rozwija, co sprawia, że produkty są bardziej zaawansowane oraz zróżnicowane. Planujemy 
także rozbudowanie strategii marketingowej ze swoimi odbiorcami poprzez organizację szkoleń i pokazów 

u naszych kontrahentów oraz aktywny udział w targach. n

Dominująca pozycja
Wojciech Wieczorek

kierownik działu Crop Solutions ICB Pharma

Mijającego sezonu nie można zaliczyć do szczególnie udanych w sensie sprzedaży środków agrochemicz-
nych, zwłaszcza gdy porównamy go do sezonu 2015. Wynikało to z warunków pogodowych w minionym 
sezonie, uniemożliwiających wykonywanie wielu zabiegów ochrony roślin. Częste opady deszczu nie sprzy-
jały rozwojowi szkodników i wówczas nie było potrzeby ich zwalczania. Na rynku produktów do zwalczania 
agrofagów zarówno w segmencie profesjonalnym, jak i amatorskim dostrzega się wyraźne tendencje do 

stosowania rozwiązań alternatywnych do chemicznych. Wynika to z rosnącej świadomości proekologicznej 
użytkowników, troski o własne zdrowie i dobro środowiska. Stosuje się produkty wzmacniające odporność 

roślin na choroby i szkodniki lub metody ich zwalczania bez użycia typowych pestycydów. Rozwój tych kierun-
ków wynika również z faktu systematycznie zawężającej się listy typowych, chemicznych środków ochrony roślin 

dopuszczonych do stosowania dla użytkowników amatorskich. Dominującą pozycją na rynku hobbystycznym 
w nadchodzącym sezonie będzie z pewnością Siltac EC służący do fizycznej eliminacji szkodników roślin. Preparat 

ten ma już ugruntowaną pozycję rynkową i ze względu na jego bardzo dobry odbiór przez klientów spodziewany jest dalszy wzrost 
jego popularności. Wpisując się w szeroko pojęte proekologiczne trendy w ogrodnictwie, w sezonie 2017 firma wprowadzamy na rynek 
amatorski preparat Biopolin. Jest to atraktant – wabik dla owadów zapylających. Stosuje się go w formie opryskiwania roślin, w trakcie 
kwitnienia. Traktowane kwiaty są chętniej odwiedzane przez pszczoły i inne owady zapylające. Prowadzi to do lepszego zapylenia, a więc 
znacznie lepszego plonowania. n
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Preparaty do ochrony 
roślin na bazie 

naturalnych składników 
to produkty dla 

koneserów. Wymagają 
nie tylko dużej 

świadomości 
ekologicznej, ale też 

wiedzy na temat zasad 
ich działania. Jeśli kolejne 

regulacje UE będą 
ograniczały liczbę 

chemicznych środków 
w uprawie 

hobbystycznej, to z roku 
na rok naturalnych 

preparatów będzie na 
rynku coraz więcej  

W yciągi z czosnku, 
m n i s z k a  l e k a r -
sk iego czy aksa-
mit k i prz yd atne 
w walce z mszyca-

mi – to domowe sposoby zwalczania 
szkodników znane od w ielu lat. 
Konsumentów mających czas i ocho-
tę na ich przygotowanie będzie jed-
nak w przyszłości raczej ubywać, 
niż przybywać. Dlatego coraz czę-
ściej w ybieraną a lternaty wą d la 
chemicznych środków ochrony ro-
ślin są naturalne preparaty – stwo-
rzone na bazie oleju rydzowego czy 
ekstraktu z grejpfruta, na przykład 
Septovital 200 SL z oferty f irmy 
Agrosimex. Dzięki zawartości ta-
kich składników jak cytrynian, li-
monen, glikozydy i wyciąg z owocu 

grejpfruta pomaga zapobiegać cho-
robom grzybowym.  

Coraz więcej produktów 
Oferta asortymentowa naturalnych 
środków ochrony roślin jest co roku 
coraz szersza i bardziej różnorodna – 
to już nie tylko popularne mydło pota-
sowe. – W sezonie 2017 wprowadzamy 
na rynek produkty InsectCaps i Fungi-
Caps, które naturalnie wspomagają 
ochronę roślin. Mają one postać kapsu-
łek do umieszczenia w podłożu rośliny. 
Drugą nowością jest Armicarb – natu-
ralny fungicyd do zwalczania parcha 
i mączniaka, zarejestrowany na wielu 
gatunkach owoców i warzyw – mówi 
Piotr Barański, dyrektor marketingu 
i rozwoju w firmie Agrosimex sp. z o.o. 
– W naszej komunikacji marketingo-

wej skierowanej do konsumentów bę-
dziemy kłaść szczególny nacisk na 
promocję tych produktów – dodaje. 

Poszerzanie oferty w tym segmencie 
prędzej czy później stanie się dla pro-
ducentów koniecznością. – W dobie 
ograniczeń ze strony UE co do stosowa-
nia środków chemicznych w ochronie 
roślin, głównie dla hobbystów, koniecz-
ne jest znajdowanie alternatywnych 
rozwiązań i włączanie tego typu pro-
duktów do oferty – mówi Anna Struk, 
specjalista ds. rozwoju produktu w fir-
mie Tamark. – Zgodnie z naszą strate-
gią zrównoważonego rozwoju ogrodu 
nieustanie prowadzimy badania nad 
nowymi preparatami, które mogą wejść 
do oferty Target Natural. Chcemy da-
wać naszym klientom wiedzę i rozwią-
zania, dzięki którym będą mogli pielę-



R E K L A M A

▶

23HANDEL

gnować i chronić swoje rośl iny 
w bezpieczny i przyjazny dla środowi-
ska sposób – dodaje.

Czy to działa? 
Konsumenci oczekują od środków 
ochrony roślin natychmiastowego 
działania, najczęściej stosują je in-
terwencyjnie, po zauważeniu obja-
wów choroby. Te przyzwyczajania 
negatywnie wpływają na popyt na 
naturalne preparaty. Jaka jest ich 
skuteczność w porównaniu z tymi 
„tradycyjnymi”? 

– Naturalne środki przeważnie mają 
nieco słabsze działanie na patogeny 
niż konwencjonalne, chemiczne prepa-
raty. Jednak dla użytkowników nie-
profesjonalnych te rezultaty są wystar-
czające – widać wyraźnie ograniczenie 
występowania chorób lub szkodników 
– wyjaśnia Piotr Barański. – Trudno 
porównywać skuteczność preparatów 
naturalnych i chemicznych, ponieważ 
działają one na trochę innej zasadzie. 
Te oparte na naturalnych substancjach 
są równie skuteczne w ochronie roślin 
przed chorobami i szkodnikami jak 

tradycyjne środki ochrony, jednak 
wymagają stosowania zapobiegawcze-
go i większej świadomości użytkowni-
ków. Tylko systematyczne i precyzyjne 
ich używanie pozwala na wyelimino-
wanie problemów w uprawach roślin – 
dodaje Anna Struk.

Tylko natura 
Segment naturalnych środków ochro-
ny roślin rozwija się wolniej niż grupa 
nawozów ekologicznych, ale trend eko 
wyraźnie sprzyja wzrostom sprzedaży 
tych produktów. Świadomość ekolo-
giczna konsumentów jest coraz więk-
sza, zwłaszcza w zakresie uprawianych 
w ogrodzie warzyw i owoców. Dzięki 
trendom grow your own oraz balko-
ning garden wzrasta też grono klien-
tów zainteresowanych wyłącznie natu-
ralną uprawą i ochroną roślin. Dla nich 
brak okresu karencji czy bezpieczeń-
stwo owadów zapylających są równie 
ważne jak skuteczność w walce ze 
szkodnikami i chorobami. n

Konsumenci oczekują od środków ochrony roślin 
natychmiastowego działania, najczęściej stosują je 
interwencyjnie, po zauważeniu objawów choroby.  
Te przyzwyczajania negatywnie wpływają na popyt 
na naturalne preparaty
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W kategorii 
środków 

ochrony roślin 
systematycznie 

zmniejsza się 
liczba substancji 
aktywnych, które 

mogą wchodzić 
w skład produktów 
dla hobbystów. Za 
kilka lat ten rynek 

może wyglądać 
zupełnie inaczej. 
Jakie scenariusze 

prognozują 
producenci?  

J ak wiodący producenci 
oceniają miniony sezon na 
rynku środków ochrony 
roślin? Zdaniem większości 
z nich sprzedaż utrzymała 

się na stabilnym poziomie. – Dość 
wczesna i  pogodna wiosna sprawiła, 
że sezon był długi. Poza tym wciąż 
przybywa świadomych klientów, którzy 
chętnie sięgają po środki ochrony roślin 
i potrafią z nich korzystać. Szczególnie 
dobrym handlowo momentem była 
druga połowa kwietnia – mówi Sabina 
Jasiukiewicz, menedżer ds. marketingu 
w firmie Bros. – Sprzedaż w kolejnym 
sezonie jak zwykle w dużej mierze zale-
żeć będzie od pogody. Jeśli powtórzy się 
sytuacja z dwóch ostatnich lat, to czeka 
nas kolejny udany sezon – dodaje. 

– Miniony sezon był dla udany, choć 
warunki atmosferyczne nie do końca 
sprzyjały stosowaniu środków ochrony 
roślin. Prognozujemy, że przyszły rok 
będzie podobny do mijającego. Nie spo-
dziewamy się, aby na rynku pojawili się 
nowi, znaczący gracze, którzy mogliby 
wpłynąć na obecny układ sił w tej kate-
gorii – mówi Anna Struk, specjalista ds. 
rozwoju produktu w firmie Tamark.  

Jakie tendencje handlowe można za-
obserwować na rynku? – Od 2015 r., po 
zmianie CLP i wprowadzeniu rejestracji 
dla użytkowników nieprofesjonalnych, 
pojawia się coraz więcej środków ochrony 
roślin na rynek hobbystyczny z szerszy-
mi rejestracjami – mówi Piotr Olech, 
regionalny kierownik sprzedaży w firmie 
Sumin. – W minionym sezonie mieliśmy 

do czynienia z niskim występowaniem 
szkodliwych owadów, poza mszycą. 
Nastąpiło także przesunięcie okresu ak-
tywności ślimaków. Dobrze sprzedawały 
się środki grzybobójcze i chwastobójcze. 
Coraz większym zainteresowaniem cie-
szą się środki z kategorii stymulatorów/
regeneratorów, take jak Asahi, Tytanit 
czy Grevitax – dodaje.  

Coraz mniej środków? 
Na rynku pojawi się więc wiele nowych 
produktów, ale część z nich zostanie wy-
cofana z ofert producentów. – Tendencje 
obserwowane w rolnictwie i ogrodnic-
twie profesjonalnym są sygnałem do 
zmian także na hobbystycznym rynku 
środków ochrony roślin. Jedną z nich 
jest planowane przez Unię Europejską 

Rynek pełen zmian
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▶wycofanie 53 substancji czynnych wchodzących w skład 
różnych środków ochrony roślin, z których wiele jest wyko-
rzystywanych na rynku hobbystycznym. Gama preparatów 
dla hobbystów może więc ulec zmniejszeniu – mówi Andrzej 
Ufniarski, specjalista ds. marketingu w firmie Best-Pest. – To 
wpłynie na zwiększenie podaży produktów spełniających 
funkcje środków ochrony roślin, ale niepodlegających 
rejestracji. Może rozszerzyć się gama tzw. produktów natu-
ralnych, proekologicznych, ograniczających występowanie 
chorób i szkodników – dodaje.  

Coraz więcej ekologii 
Producenci już teraz zmieniają ofertę w tym kierunku. – 
Kontynuujemy rozwój zgodnie z trendami ekologicznymi: 
w  naszym asortymencie są już przebojem kapsułki do 
roślin InsectiCaps i FungiCaps, które w naturalny sposób 
wspomagają ochronę roślin – mówi Piotr Barański, dyrek-
tor marketingu i rozwoju w firmie Agrosimex. – Obecnie 
skupiamy się na uzupełnieniu oferty o nowe środki ochrony 
roślin oraz preparaty do ochrony i pielęgnacji roślin oparte 
na naturalnych substancjach. Przygotowujemy także nowe 
szaty graficzne tych produktów, aby były bardziej przejrzyste 
i czytelne dla klientów – dodaje Anna Struk. Zmiany opa-
kowań szykuje także firma Best-Pest. – Dotyczy ona paru 
produktów. Kilka preparatów będzie też miało rozszerzoną 
rejestrację o zwalczanie innych szkodników. Przewidujemy 
również wprowadzenie nowych repelentów – wyjaśnia An-
drzej Ufniarski. n



n TeksT: Michał GraDowsKi 

Nawozy i środki ochrony roślin | styczeń 2017

26 RAPORT

Już niedługo część 
preparatów na 

gryzonie zniknie ze 
sklepowych półek – 
zastąpią je produkty 

bezpieczniejsze 
dla konsumentów. 

To największa 
planowana zmiana 
na rynku biocydów

Zm i a ny pr z e pi sów U E 
od ki lku lat zmierzają 
w kierunku ograniczania 
na rynku hobby l iczby 
preparatów o  wysokim 

stężeniu substanc ji akt y w nych. 
Podobnie było w  ubiegłym roku 
w przypadku preparatów na gryzo-
nie. – Latem 2016 r. dowiedzieliśmy 
się o planie wycofania z rynku hobby 
środków gryzoniobójczych w lutym 
2018 r. Po tej dacie przeznaczone 
dla konsumentów produkty będą 
bezpieczniejsze – o niższej zawarto-
ści substancji aktywnych. W firmie 
Agrosimex część preparatów na 

myszy i  szczury z  serii Focus już 
spełnia te normy, więc podchodzimy 
do zmiany bez obaw – mówi Piotr 
Bara ńsk i ,  dy rektor market ing u 
i  rozwoju w  firmie Agrosimex. – 
Zmiany na rynku preparatów bio-
bójczych, w związku z zapowiedzią, 
że powszechnie dotychczas dostępne 
preparaty na gryzonie zwierające 
antykoagulanty zostaną wycofane, 
mogą nastąpić jednak dopiero w ko-
lejnym sezonie –– mówi Anna Struk, 
specjalista ds. rozwoju produktu 
w firmie Tamark.  

Wiele firm już teraz poszerza ofertę 
produktów do zwalczania szkodli-

Kto podgryza preparaty  
na gryzonie?
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wych gryzoni, które są bezpieczniejsze dla konsu-
mentów. Przykładem może być granulat w saszetkach 
do bezpośredniego wykładania z oferty Best-Pest – 
saszetek się nie rozcina, granulatu się nie dotyka, co 
podnosi poziom bezpieczeństwa.

Nowe ograniczenia to ważna informacja dla 
producentów także dlatego, że w ostatnich latach 
konkurencja jest coraz większa. – Na rynku jest co-
raz więcej dostawców biocydów, konkurencja rośnie 
w  siłę, dlatego konieczne jest zintensyfikowanie 
działań marketingowych. Dzięki temu – w przypadku 
niekorzystnych czynników obiektywnych, takich jak 
mniejsze nasilenie chorób lub szkodników – można 
złagodzić skutki wahającego się popytu – mówi An-
drzej Ufniarski, specjalista ds. marketingu w firmie 
Best-Pest. n  

Zmiany przepisów UE od kilku lat 
zmierzają w kierunku ograniczania
na rynku hobby liczby preparatów 
o wysokim stężeniu substancji 
aktywnych. Podobnie było 
w ubiegłym roku w przypadku 
preparatów na gryzonie
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W minionym 
roku jednym 

z najważniejszych 
wydarzeń w kategorii 

środków ochrony 
roślin było przejęcie 
koncernu Monsanto 

przez Bayer. Czy ta 
zmiana będzie miała 

wpływ na rynek 
hobby?

Z łożona przez Bayer ofer-
ta przejęcia koncernu 
Monsanto we wrześniu 
ubiegłego roku zastała 
przyjęta, a kwota trans-

akcji ma wynosić 66 mld dolarów. 
Do finalizacji tej fuzji potrzebna jest 
jeszcze zgoda urzędów antymono-
polowych, które mają wydać decyzję 
pod koniec tego roku. Właściciela 
zmieniła także „ogrodnicza” część 
koncernu – Bayer Garden – sprzedana 
firmie SBM Développement. – Z per-
spektywy SBM zakup jednostek Bay-
er Garden i Bayer Advanced stanowi 
znaczący krok do przodu na naszej 
drodze w kierunku globalnej pozycji 
lidera w branży artykułów i rozwią-
zań konsumenckich przeznaczonych 
do domu i ogrodu – podkreślał Jean-
-Paul Simmler, prezes SBM w oficjal-
nym komunikacie prasowym. 

Transakcja została sfinalizowana 
w październiku 2016 r. – Całość port-
fela produktów Bayer Garden została 

przeniesiona do SBM. Bayer gwaran-
tuje bezpieczeństwo i  skuteczność 
wszystkich produktów Bayer Garden 
znajdujących się obecnie w obrocie 
– mówi Jacqueline Applegate, pre-
sident of the environmental science 
business unit and member of the crop 
science executive committee w fir-
mie Bayer. – Dysponująca bogatym 
doświadczeniem w  dziedzinie bio-
logicznych środków ochrony roślin, 
gleb i nawozów SBM posiada szeroką 
gamę produktów uzupełniających 
ofertę firmy Bayer i poprzez zakup 
Bayer Garden znacząco zwiększy 
swoją obecność w Europie – dodaje. 

Czy te zmiany wpłyną na rynek 
środków ochrony roślin w Polsce? – 
Na rynku hobby efekty tej transakcji 
nie będą odczuwalne w najbliższym 
sezonie, natomiast na pewno wzmoc-
ni ona pozycję firmy Bayer na rynku 
profesjonalnym – komentuje Anna 
Struk, specjalista ds. rozwoju pro-
duktu w firmie Tamark. 

Zdaniem producentów fuzja firmy 
Bayer i Monsanto będzie miała bar-
dzo duże znaczenie, ale na rynku 
produktów rolniczych. – Można 
spodziewać się nie tylko zmian 
w  podejściu do środków ochrony 
roślin np. w kwestii dyskusji o szko-
dliwości glifosatu, ale także roślin 
GMO, w których Monsanto jest lide-
rem – mówi Piotr Barański, dyrek-
tor marketingu i rozwoju w firmie 
Agrosimex. 

Transakc ja będzie miała duży 
wpływ także na inne kategorie pro-
duktowe. – Zauważmy, że zarówno 
Bayer, jak i  Monsanto to również 
znaczące koncerny produkujące 
nasiona. Monsanto ma szczególne 
dośw iadczenie w  nasiennictw ie 
roślin genetycznie modyfikowanych. 
Być może połączenie tych dwóch 
koncernów wpłynie na intensywność 
ich działania na rynku nasiennym – 
uważa Andrzej Ufniarski, specjalista 
ds. marketingu w firmie Best-Pest. n

n TeksT: Michał GraDowsKi Fuzja i co dalej? 
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Biznesowy potencjał 
tkwiący w segmencie 

handlu nawozami 
nadal pozostaje 

niewykorzystany. 
Eksperci Euromonitor 

International podają, że 
jednym z najważniejszych 

czynników wzrostu 
sprzedaży nawozów 

jest dywersyfikacja 
oferty oraz wsparcie 

marketingowe. Co robią 
firmy, aby stymulować 
popyt na preparaty do 

nawożenia?

Obecnie firmy oferujące 
nawozy nie koncentrują 
się już tylko na funkcjo-
nowaniu w warunkach 
dużej podaży, ale rów-

nież na stymulowaniu popytu i zwięk-
szaniu zużycia nawozów. Potencjał 
biznesowy tkwiący w tym segmencie 
handlu wciąż jest bardzo duży, dlatego 
coraz więcej firm podejmuje konkretne 
działania, aby w pełni go wykorzystać. 
Na wzmożonej aktywności reklamowej 
niektórych producentów korzysta cała 
kategoria, a  kampanie telewizyjne 
i  outdoorowe przyczyniają się do 
wzrostu popularności stosowania 
nawozów. 

Przemyślane działanie
Chociaż wciąż często o  decyzjach 
za kupow yc h k l ientów dec ydują 
promocje, to nie okazy jne ceny, 
ale przemyślane kampanie marke-
tingowe odgrywają kluczową rolę 

w stymulowaniu popytu. – Promocje 
adresowane do konsumentów wciąż 
są skuteczne, ale zazwyczaj działają 
jednorazowo, motywując klienta do 
zakupu produktu, który można aku-
rat nabyć w dobrej cenie lub z atrak-
cyjnym gratisem. Najlepszym spo-
sobem na długofalowe zwiększenie 
popytu jest edukowanie klientów, 
a  więc zwiększanie ich świadomo-
ści dotyczącej korzyści płynących 
ze stosowania nawozów – mówi 
Sabina Jasiukiewicz, manager ds. 
marketingu w firmie Bros. – Przez 
cały sezon będziemy systematycznie 
przypominać klientom o marce Bio-
pon za pomocą reklamy na łamach 
najpopularniejszych pism ogrodni-
czych oraz reklam telewizyjnych. 
Uzupełnieniem tych działań będzie 
praca naszych przedstawicieli han-
dlowych w  terenie, którzy zadbają 
o  doskonałą ekspozycję nawozów 
Biopon – dodaje. 

Jak cię widzą…
Sposobem na przyciągnięcie uwagi 
konsumentów są również opakowa-
nia produktów. Muszą one nie tylko 
odpowiednio wyeksponować towar na 
sklepowej półce, ale jednocześnie być 
wygodne dla klientów i nie podnosić 
znacząco ceny towaru. – Forma opa-
kowania ma duży wpływ na sprzedaż. 
Chodzi nie tylko o przyciągnięcie wzro-
ku konsumenta, ale też ekspozycję, 
dlatego od kilku lat stawiamy na karto-
niki, które są droższe niż opakowania 
typu doypack, ale umożliwiają znacz-
nie lepszą ekspozycję – mówi Bogusz 
Downar-Zapolski, marketing manager 
w firmie Vila.  – Opakowania doypack 
rzeczywiście trudno odpowiednio wy-
eksponować, jednak ich zastosowanie 
jest najbardziej praktyczne. Nasze na-
wozy w formie proszku mogą chłonąć 
wilgoć, więc muszą być odpowiednio 
zabezpieczone. Opakowanie tego 

n TeksT: Natalia Dur O(d)żywić popyt
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typu z zapięciem strunowym pozwala 
także na właściwe przechowywanie 
nawozu, którego używa się stopniowo 
przez dłuższy czas – mówi Paweł Mar-
cinkowski, dyrektor ds. marketingu 
i sprzedaży w firmie Plantpol. 

Rozwojowy koncept
Coraz większego znaczenia nabiera 
również odpowiednia ekspozycja 
towar u. Wdrożenie w  centr um 
ogrodniczym konceptu ‘shop in shop’ 
spełnia oczekiwania producentów 
pod względem finansowym, jak i wi-
zerunkowym. Wiele firm zatem chce 
skłonić klientów do zaoferowania 
konsumentom jak najszerszej oferty. 
– Tylko odpowiednio wyeksponowa-
ny asortyment na firmowym regale 
gwarantuje skuteczną sprzedaż. 
Przechodząc przez nasze stoisko np. 
w Centrum Ogrodniczym Majewscy 
napotykamy najpierw środki ochrony 
roślin, następnie preparaty biobójcze. 

Potem przechodzimy do działu roślin 
domowych, roślin kwitnących i ogro-
dowych, i  dalej działu sad i  ogród. 
Nawozy krystaliczne powieszone na 
hakach oddzielają następną kategorię, 
jaką jest szeroki wybór nawozów do 
trawników. Stoisko kończy się regała-
mi z nawozami do iglaków i mieszan-
kami traw – tłumaczy Łukasz Molski, 
trade marketing manager w  firmie 
Agrecol. – Celem odpowiedniego 
ułożenia produktów na stoisku jest 
to, aby klient odwiedzający centrum 
ogrodnicze mógł w  jednym miejscu 
zrobić kompleksowe zakupy. Dodat-
kowo można dzięki temu ułatwić mu 
wybór produktów z  gamy kilkuset 
dostępnych w  centrum – wyjaśnia. 
Słuszność i skuteczność wprowadza-
nia takich konceptów potwierdza Sła-
womir Majewski, właściciel Centrum 
Ogrodniczego Majewscy. – Sprzedaje-
my znacznie więcej produktów firmy 
Agrecol od momentu wprowadzenia 

ich konceptu ‘shop in shop’. Na ten 
sukces wpływa imponująca dostęp-
ność towaru oraz czytelne rozmiesz-
czenie produktu. Towar sprzedaje się 
praktycznie sam. 

Przyspieszony kurs?
Ulotki, broszury informacyjne, fol-
dery, a nawet niewielkie czasopisma 
skierowane do hobbystów są coraz 
ważniejszym obszarem działalności 
firm. Ma to bowiem bezpośrednie 
przełożenie na sprzedaż. Firmy 
dbają zarówno o dostarczenie mate-
riałów do placówki, jak i edukowanie 
konsumentów za pośrednictwem 
Internetu. Reasumując, producenci 
nawozów coraz większy nacisk kładą 
na detale ważne dla konsumentów. 
Zwiększanie ich świadomości, a przez 
to zużycia nawozów przynosi bowiem 
trwalsze i lepsze efekty niż koncen-
trowanie się tylko na promowaniu 
samej marki. n 



WWW. AGRECOL.PL

AGRECOL: 
Herba Strong 
– odżywka do ziół 

Nowoœæ!

Herba Strong – odżywka do ziół 
wzmacniająca wszystkie rośliny 
zielarskie. Gwarantuje duży plon 
aromatycznych i zdrowych liści. Za-
pewnia odżywienie przez 4 tygodnie. 
Wygodny w użyciu aplikator. 

WWW. AGRECOL.PL

AGRECOL: Proplant 722 SL

Nowoœæ!

Proplant 722 SL jest środkiem grzybobój-
czym w formie rozpuszczalnego koncentratu 
do sporządzania roztworu wodnego o dzia-
łaniu układowym do stosowania zapobie-
gawczego i interwencyjnego w ochronie 
roślin warzywnych i ozdobnych przed choro-
bami grzybowymi. Środek przeznaczony do 
podlewania oraz do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy ręcznych. 
Preparat przeznaczony do stosowania przez 
użytkowników nieprofesjonalnych. 

WWW. AGRECOL.PL

AGRECOL: 
Asahi SL 

Nowoœæ!

ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, 
w formie cieczy do rozcieńczania wodą. 
Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe 
plonowanie oraz polepszenie jakości 
plonów. Zastosowanie preparatu jest 
wskazane w warunkach stresowych, 
niesprzyjających wzrostowi roślin np. 
susza, przymrozki i po posadzeniu lub 
w przypadku uszkodzenia roślin np. 
środkami ochrony roślin lub nawozami. 
W ofercie pojawiło się nowe opakowa-
nie o pojemności 10 ml. 

WWW. AGRECOL.PL

AGRECOL: 
LIMA ORO 3 GB 

Nowoœæ!

LIMA ORO 3 GB jest środkiem ślimako-
bójczym w formie przynęty granulo-
wanej, przeznaczonym do zwalczania 
ślimaków nagich. Do stosowania 
ręcznie lub przy użyciu mechanicz-
nych aplikatorów do granulowanych 
środków ochrony roślin. Przeznaczony 
do stosowania przez użytkowników 
nieprofesjonalnych. 

WWW. AGRECOL.PL

AGRECOL: Randacol 680 EC 

Randacol 680 EC jest desykantem i nie-
selektywnym herbicydem o działaniu 
kontaktowym, przeznaczonym do 
stosowania w ogrodach działkowych 
i przydomowych w amatorskiej uprawie 
drzew owocowych (zwalczanie chwa-
stów i odrostów) i winorośli (zwalczania 
chwastów) oraz do zwalczania mchów 
na powierzchniach twardych i półprze-
puszczalnych. Formą użytkową środka 
jest koncentrat do sporządzania emulsji 
wodnej. Preparat przeznaczony jest do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy 
ręcznych. 

WWW. AGRECOL.PL

AGRECOL: 
Florum Strong 
– witaminowa 
odżywka do roślin 

Nowoœæ!

Odżywka witaminowa do wszystkich roślin 
w wygodnym w użyciu aplikatorze. Zapew-
nia dobrą kondycję systemu korzeniowego, 
obfi te kwitnienie i soczyście zielone liście. 
Witaminy zawarte w produkcie działają po-
budzająco na wzrost i kwitnienie. Zapewnia 
odżywienie przez 4 tygodnie i jest dostępny 
w dwóch wariantach: Opakowanie 5 x 40 ml 
oraz displayu z 32 aplikatorami. 
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WWW.AGROSIMEX.PL

AGROSIMEX: 
Quickphos Tablets 

Preparat do zwalczania kretów w  postaci 
tabletek. Działa bardzo skutecznie. Małe 
opakowanie o zawartości 90 g wystarcza na 
około 15 krecich nor. 

WWW.AGROSIMEX.PL

AGROSIMEX: Rosahumus 

Nawóz użyźniający 
glebę o  wysokiej 
zawartości kwasów 
humusowych z  le-
onardytów. Składniki 
zawarte w preparacie 
powodują poprawę 
warunków fi zycznych, 
chemicznych i biolo-
gicznych w glebie. 

WWW.AGROSIMEX.PL

AGROSIMEX: 
InsectiCaps 

Nowoœæ!

Preparat w postaci żelowych kapsułek 
z naturalnymi substancjami. Wspoma-
ga nawożenie roślin i ochronę przed 
szkodnikami. Kapsułka po umieszcze-
niu w glebie i podlaniu powoli uwalnia 
swoją zawartość. 

WWW.AGROSIMEX.PL

AGROSIMEX: 
Miedź Plus 50 WP 

Nowoœæ!

Nawóz zawierający tlenochlorek 
miedzi. Może być stosowany na 
szerokie spektrum roślin. Dostępny 
w 3 wielkościach opakowań. Produkt 
wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną. 

WWW.AGROSIMEX.PL

AGROSIMEX: Focus Bombex Perm 25 CS 
– długo działający 

Nowoœæ!

Nowy preparat owa-
dobójczy w postaci za-
wiesiny mikrokapsułek. 
Dzięki innowacyjnej 
technologii działa do 
90 dni po oprysku, 
niezależnie od rodzaju 
chronionej powierzchni. 
Bardzo wydajny – niższa 
dawka niż konkurencyjnych preparatów. Zwalcza szerokie spektrum szko-
dników biegających i latających. Dostępny w szerokiej gamie opakowań. 


WWW.AGROSIMEX.PL

AGROSIMEX: 
FungiCaps 

Nowoœæ!

Preparat w postaci żelowych kapsułek 
z naturalnymi substancjami. Wspoma-
ga nawożenie roślin i ochronę przed 
patogenami grzybowymi. Kapsułka 
po umieszczeniu w glebie i podlaniu 
powoli uwalnia swoją zawartość. 
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WWW.AMPOL-MEROL.PL 

AMPOL-MEROL:  Nawóz do drzew
i krzewów owocowych 2 kg 

Nowoœæ!

Wieloskładnikowy, granulowany na-
wóz nieorganiczny o niskiej zawartości 
chlorków. Jego stosowanie zwiększy 
plonowanie, wybarwienie oraz 
poprawi walory smakowe owoców. 
Przyczynia się również do poprawy 
zdrowotności owoców, wpływając na 
ich lepsze przechowywanie. Nawóz 
stosuje się do drzew owocowych – 
wszystkie gatunki, maliny, porzeczki, 
agrestu itp. Dostępne opakowania 
foliowe: 2 i 5 kg. 

WWW.AMPOL-MEROL.PL 

AMPOL-MEROL: Nawóz do roślin 
cebulowych 2 kg 

Nowoœæ!

Skład oraz forma nawozu dostosowane 
zostały do wymagań pokarmowych 
ozdobnych roślin cebulowych i  bul-
wiastych, m.in.: tulipanów, narcyzów, 
lilii, hiacyntów, krokusów, mieczyków, 
irysów itp. Prawidłowe nawożenie ro-
ślin cebulowych i bulwiastych zapewni 
bujny wzrost, rozwój oraz obfi te kwit-
nienie i wybarwienie roślin. Dostępne 
opakowania foliowe: 2 kg. 

WWW.AMPOL-MEROL.PL 

AMPOL-MEROL: 
Nawóz do jagody 
kamczackiej 1 kg 

Nowoœæ!
Ważnym elementem w uprawie jagody 
jest nawożenie po zbiorach owoców, któ-
re przygotuje roślinę do kolejnego okresu 
wegetacji, wzmocni pąki kwiatowe, a tak-
że pozwoli zgromadzić w  naturalnym 
magazynie, jakim są części zdrewniałe 
(korzenie, pędy) składniki pokarmowe, 
które zostaną wykorzystane w następ-
nym roku wegetacji. Stosowanie nawozu 
zwiększa plonowanie, wybarwienie oraz 
poprawia walory smakowe owoców. 
Dostępne opakowania foliowe: 1 kg. 

WWW.AMPOL-MEROL.PL 

AMPOL-MEROL: 
Żelazo granulowane 
– antymech 5 kg 

Nowoœæ!

Nowoczesny i bardzo wydajny na-
wóz, przeznaczony do interwencyj-
nego stosowania w celu likwidacji 
mchu na trawnikach wieloletnich. 
Wysoka zawartość żelaza sprawia, 
iż jest bardzo skutecznym i szybko 
działającym nawozem zwalczającym 
mech. Opakowanie 5 kg wystarcza 
na około 250 m2. Dostępne opako-
wania foliowe: 1 i 5 kg. 

WWW.AMPOL-MEROL.PL 

AMPOL-MEROL:  Nawóz 
do tuj-żywotników 2 kg 

Nowoœæ!

Nawóz dostarczający uprawianym 
roślinom niezbędne do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju składniki pokarmo-
we. Jego skład wzbogacony został 
w magnez, który zapobiega przebar-
wieniom igieł (łusek) prowadzący do 
ich brązowienia. Dostępne opakowa-
nia foliowe: 2 i 5 kg. 

WWW.AMPOL-MEROL.PL 

AMPOL-MEROL: 
Nawóz do Powojników 
– Clematisów 1 kg 

Nowoœæ!
Zawiera niezbędne do prawidłowego 
wzrostu i  rozwoju składniki pokarmowe. 
Jego skład oraz forma dostosowane są do 
potrzeb pokarmowych wszystkich odmian 
powojników oraz wiciokrzewów, bluszczy, 
winobluszczy i  innych pnączy. Powojniki 
należą do grupy roślin wymagających 
gleb próchniczych i  przepuszczalnych. 
Prawidłowy odczyn gleby wynosi pH 6,5-7,5. 
Dostępne opakowania foliowe: 1 kg. 
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WWW.BESTPEST.PL

BEST-PEST: KRETOX trawnik 
bez kopców  
Ciekły preparat do pielę-
gnacji wszystkich rodza-
jów trawników. Poprzez 
odpowiednio dobrane 
składniki powoduje, że 
opr ysk iwane tereny 
stają się nieatrakcyjne dla 
gryzoni i innych zwierząt 
ryjących w  ziemi np. 
kretów i nornic. Preparat 
zapobiega powstawaniu 
nieestetycznych kopców. 
Opakowania: butelka 
z  dyszą 750 ml, butelka 
bez dyszy (uzupełniacz) – 
750 ml. 

WWW.BESTPEST.PL

BEST-PEST: 
Rat Killer Perfekt 
Granulat  

Trująca jednodawkowa przynęta 
w formie granulatu do zwalczania: 
szczurów i  myszy. Na zewnątrz 
i wewnątrz obiektów. Opakowania: 
puszka 250 g. 

WWW.BESTPEST.PL

BEST-PEST: 
BEST-PEST na mszyce  

Gotowy do użycia preparat do likwidacji mszyc 
i roztoczy w amatorskich uprawach roślin ozdob-
nych. Działa w  sposób mechaniczny poprzez 
utworzenie błony okrywającej i unieruchamiającej 
szkodniki. Opakowania: aerozol 405/ 250 ml. 

WWW.BESTPEST.PL

BEST-PEST: 
BEST-PEST na mrówki  

Preparat owadobójczy w  postaci gra-
nulowanej przynęty gotowy do użycia, 
przeznaczony do zwalczania mrówek. 
Likwiduje gatunki mrówek nachodzące 
do budynków z zewnątrz oraz bytujące 
w  ich pobliżu. Opakowania: saszetka 
140 g, puszka 250 g, puszka 500 g. 
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WWW.FLORENDI.PL

FLORENDI: Nawóz do trawników 3w1 
nagrodzony Kreatorem 
GardenTrendów 2016  

Jedyny tego typu na-
wóz, który pozbywa 
się mchu z trawnika 
bez użycia siarczanu 
żelaza. Jest bezpiecz-
ny dla ludzi, zwierząt 
i  środowiska. Nie 
pozostawia plam 
po użyciu. 3w1 po-
siada biostymulator 
NutriActiv® naturalny składnik na bazie ekstraktów alg brunatnych 
o udowodnionej skuteczności. 

WWW.FLORENDI.PL

FLORENDI: Nawóz do Róż i Krzewów 
Kwitnących  

Odżywia i stymuluje rozwój róż, 
hortensji, azalii, rododendronów, 
forsycji i wielu innych krzewów 
kwitnących. Poprawia kwitnienie 
i ukorzenianie się roślin. Zawiera 
Nutri Activ®, kompleks z  alg 
morskich. 



WWW.BIOPON.PL

BROS: BROS:  Biopon Eliksir DUO 
uniwersalny  
Nowoœæ!
I nnowac yjny, 
d w u s k ł a d n i -
kowy preparat 
z odżywką i re-
generatorem. 
Przeznaczony 
do roślin ozdob-
nych, hodowa-
nych w domu i na balkonie. Zielona odżywka dostarcza im podstawowy 
pokarm, niezbędny do prawidłowego wzrostu i kwitnienia, a brązowy 
regenerator wzmacnia, redukuje stres wywołany przesadzaniem lub 
nieprawidłową pielęgnacją i przywraca im ogólną równowagę. Połą-
czone działanie odżywki i regeneratora sprawia, że rośliny odzyskują 
witalność, zdrowy wygląd oraz piękne wybarwienie kwiatów i liści.
Zastosowanie dwuczęściowego aplikatora powoduje, że aplikacja obu 
preparatów jest wyjątkowo łatwa i wygodna. 

WWW.BIOPON.PL

BROS:  Biopon Eliksir DUO do storczyków 

Nowoœæ! 
Innowacyjny, dwu-
składnikowy prepa-
rat przeznaczony do 
zasilania i  szybkiej 
regeneracji wszyst-
k ich gatunków 
storczyków. Różo-
wa odżywka do-
starcza storczykowi 
podstawowy pokarm, niezbędny do prawidłowego wzrostu i kwitnienia, 
a brązowy regenerator wzmacnia, redukuje stres wywołany przesadza-
niem lub nieprawidłową pielęgnacją i przywraca mu ogólną równowagę. 
Połączone działanie odżywki i regeneratora sprawia, że storczyk odzy-
skuje witalność, zdrowy wygląd oraz piękne wybarwienie kwiatów i liści.
Zastosowanie dwuczęściowego aplikatora powoduje, że aplikacja obu 
preparatów jest wyjątkowo łatwa i wygodna. 

WWW.BIOPON.PL

BROS: Pałeczki nawozowe mix do roślin 
kwitnących i zielonych  

W  jednym opakowaniu znajdują się 
dwa różne rodzaje nawozu, uwzględ-
niające specyficzne potrzeby roślin 
zielonych i kwitnących. Pałeczki do ro-
ślin zielonych wspomagają prawidłowy 
wzrost i zapewniają intensywną zieleń 
liści, natomiast pałeczki do roślin kwit-
nących stymulują powstawanie pąków 
kwiatowych i odpowiadają za piękne 
wybarwienie kwiatów. Nawóz jest 
łatwo przyswajalny i w pełni pokrywa 
zapotrzebowanie obu typów roślin na 
potrzebne im składniki pokarmowe.  

WWW.BIOPON.PL

BROS: Nawóz do storczyków 
na okres kwitnienia   
Nowoœæ!

Specjalistyczny nawóz do wszystkich rodzajów 
storczyków znajdujących się w okresie kwit-
nienia. Zawiera wszystkie składniki konieczne 
do intensywnego, długiego i wielokrotnego 
kwitnienia tych roślin. Jego regularne stosowa-
nie przyspiesza rozwój pąków oraz zapewnia 
kwiatom intensywne wybarwienie i zdrowy 
wygląd.  

WWW.BIOPON.PL

BROS: Żel nawóz mineralny 
uniwersalny  

Nowoczesny i wyjątkowo wydajny nawóz mine-
ralny, przeznaczony do całorocznego zasilania 
ozdobnych roślin domowych, balkonowych i ta-
rasowych. Wydłuża okres kwitnienia, wzmacnia 
system korzeniowy i poprawia ogólną kondycję 
roślin. Gęsta konsystencja rozpuszczalnego 
w wodzie żelu sprawia, że nawóz jest łatwo przy-
swajalny przez rośliny i wygodny w stosowaniu. 
Nie rozpryskuje się przy nalewaniu i umożliwia 
precyzyjne dozowanie. Działa kompleksowo, 
dostarczając roślinom wszystkie niezbędne 
składniki pokarmowe. 

WWW.BIOPON.PL

BROS: Nawóz do lawendy   
Nowoœæ!

Wieloskładnikowy i wydajny nawóz mine-
ralny przeznaczony do zasilania wszystkich 
odmian lawendy, w uprawach gruntowych 
i doniczkowych. Zawiera kompletny zestaw 
niezbędnych mikro- i  makroelementów 
w  łatwo przyswajalnej postaci. Starannie 
dobrany skład zapewnia lawendzie bujne 
i długotrwałe kwitnienie, gęstość oraz inten-
sywny zapach. 
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WWW.EKODARPOL.PL

EKODARPOL: PLONAR ACTIVE 
do storczyków  

Ekologiczne pałeczki nawozowe Plonar 
Active do Storczyków to ekologiczne 
pałeczki nawozowe do storczyków 
– przeznaczone do doglebowego 
nawożenia tych roślin. Skład pałeczek 
jest tak dobrany, aby zapewnić roślinom 
naturalny i intensywny wzrost. Produkt 
ekologiczny. 

WWW.EKODARPOL.PL

EKODARPOL: Plonar Active  

Plonar Active to ekologiczny nawóz 
organiczno-mineralny. Zawiera 
makro- i mikroelementy oraz wysokie 
stężenie kwasów humusowych. 1 kg 
Plonaru Active w działaniu efektywnie 
zastępuje 1 t obornika. Przeznaczony 
jest do nawożenia i polepszania gleb 
pod uprawy roślin warzywnych, 
krzewów i drzew owocowych, roślin 
ozdobnych, trawników, iglaków, 
wszelkich upraw polowych oraz 
rekultywacji gleb. 

WWW.EKODARPOL.PL

EKODARPOL:  Biochron Koncentrat  

Nowoœæ!

Biochron Koncentrat – Naturalny 
środek na bazie octu i czosnku do 
zwalczania m.in. mszyc, przędzior-
ków, wciornastków oraz wszelkich 
chorób grzybowych występują-
cych na kwiatach, drzewach i krze-
wach owocowych oraz warzywach. 
Owoce i warzywa można spożywać 
w tym samym dniu po uprzednim 
umyciu. Posiada atest PZH. 
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WWW.EKODARPOL.PL

EKODARPOL: Humus Up 
do Truskawek i Poziomek 

Nowoœæ!

Humus Up do Truskawek i  Poziomek 
organiczno-mineralny polepszacz gle-
bowy, zawierający naturalną mikroflorę 
pochodzącą z przewodu pokarmowego 
dżdżownic kalifornijskich oraz próchnicę 
pokarmową, która przez cały rok aktywnie 
działa w glebie. Przeznaczony do zasilania 
truskawek i poziomek w uprawie ogrodo-
wej i  balkonowej. Stosowanie Humusu 
Up zwiększa rozwój mikoryzy przy korze-
niach. Produkt ekologiczny. 

WWW.CDN-NAWOZY.PL

CDN: Oborniki suszone – kurzy i bydlęcy  

Opakowanie 4 i  20 l. 
W  pełni naturalny, 
bez dodatków. Za-
pakowany w  bardzo 
atrakcyjne i  wytrzy-
małe opakowanie. 
Certyfikowany przez 
IUNG w  Puławach 
jako idealny nawóz 
do rolnictwa eko-
logicznego. Dzięki 
swojej sypkiej postaci 
(5% wilgotności) jest 
bardzo łatwy w zasto-
sowaniu. 





WWW.FRUCTUS.PL

FOSFAN: Fructus nawóz 
do kwiatów ogrodowych  

Wieloskładnikowy nawóz 
granulowany, o odpowiednio 
dobranych proporcjach 
składników pokarmowych 
i niskiej zawartości chlorków. 
Sukcesywne stosowanie 
gwarantuje dużą liczbę pąków 
kwiatowych, zapewnia odpo-
wiednią zdrowotność, obfi te 
kwitnienie oraz intensywne 
wybarwienie liści i kwiatów. 
Dostępne opakowania: 1 kg. 

WWW.FRUCTUS.PL

FOSFAN: Fructus Ogrodnik  

Wysokiej jakości wielo-
składnikowy, granulowany 
nawóz ogrodniczy o niskiej 
zawartości chlorków. Zawie-
ra dolomit, który poprawia 
właściwości biologiczno-
-chemiczne gleby i podłoży. 
Odpowiednio dobrany skład 
biopierwiastków w nawozie 
zapewnia obfi te kwitnienie 
i  owocowanie. Dostępne 
opakowania: 2,5 / 5 / 10 i 25 
kg. 

WWW.FRUCTUS.PL

FOSFAN: Fructus nawóz krystaliczny do 
surfi nii, petunii i werben  

Nowoczesny, mineralny nawóz 
o unikatowej kompozycji ma-
kro- i mikroskładników niezbęd-
nych dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin. Odpowiednio 
dobrany skład biopierwiastków 
zapewnia obfite kwitnienie, 
a samym kwiatom nadaje nie-
powtarzalne, żywe zabarwienie. 
Dostępne opakowania: 250 g, 
wystarczy do sporządzenia 250 
l roztworu. 

WWW.FRUCTUS.PL

FOSFAN: Fructus natura, Biohumus Vital 
Warzywa i owoce  

Naturalny, organiczny 
środek, który pobudza 
życie biologiczne  gleby, 
poprawia jej strukturę 
i  zwiększa ilość składni-
ków pokarmowych. Gwa-
rantuje prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin. Regularne 
stosowanie poprawia 
walory smakowe wa-
rzyw i owoców. Dostępne 
opakowania: 1 i 5 l. 

WWW.FRUCTUS.PL

FOSFAN: Fructus Antymech  

Fructus Antymech 
jest nowoczesnym, 
mineralnym nawo-
zem ogrodniczym 
przeznaczonym 
d o  o c h r o n y 
trawnika przed 
występowaniem 
mchu. Zawarte 
w  nawozie skład-
niki pokarmowe 
zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój trawy. Zalecany do pielęgnacji 
trawników i innych terenów zielonych (boiska, pola golfowe). Dostępne 
opakowania: 1 / 5 / 10 i 25 kg. 
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WWW.FRUCTUS.PL

FOSFAN: Fructus Obornik bydlęcy  

Wysokiej jakości nawóz 
naturalny pozyskiwany 
z tradycyjnej ściółkowej 
hodowli zwierząt. Dzięki 
odpowiedniej technolo-
gii produkcji pozbawio-
ny jest nasion chwastów, 
c h o r o b o t w ó r c z y c h 
patogenów oraz nie-
pożądanych grzybów 
i bakterii. Nie powoduje 
ryzyka przenawożenia. 
Produkt w 100% pocho-
dzący z Polski. Dostępne 
opakowania: 5 l i 10 l. 



WWW.AZOFOSKA.PL

GRUPA INCO: Azofoska 
MOCNA uniwersalny nawóz 
ogrodniczy  

Najwyższej jakości, kompletny nawóz płynny, 
bogaty w łatwo przyswajalne składniki pokar-
mowe oraz mikroelementy. Produkt o wszech-
stronnym zastosowaniu, wydajny i  szybko 
działający, do zastosowania opryskowego lub 
doglebowego. 

WWW.FLOROVIT.PL

GRUPA INCO: Florovit do pomidorów 
i papryki 

Nowoœæ!

Nawozy dostosowane 
do potrzeb pokar-
mowych wszystkich 
odmian pomidorów 
i  papryki uprawia-
nych w gruncie oraz 
w   p o j e m n i k a c h . 
Regularne stoso-
wanie gwarantuje 
prawidłowy wzrost i plonowanie, zapewnia zdrowe i smaczne owoce 
oraz zwiększa odporność na niekorzystne warunki i choroby. Dostępny 
jako płyn i granulat. 

WWW.FLOROVIT.PL

GRUPA INCO: Florovit nawóz super 
długo działający dom i balkon  

Wygodny i  łatwy w  stoso-
waniu nawóz otoczkowany. 
Wydłuża kwitnienie kwiatów, 
a powolne uwalnianie skład-
ników gwarantuje odżywianie 
roślin w okresie do 6 miesięcy 
(1 nawożenie na sezon). Do-
stępny w opakowaniu: karton 
300 g. 

WWW.FLOROVIT.PL

GRUPA INCO: Florovit pro natura 
obornik bydlęcy granulowany   

To w 100% naturalny, przekom-
postowany nawóz bez dodat-
ków substancji chemicznych. 
Zupełnie bezpieczny dla ludzi, 
zwierząt i  roślin. Gwarantuje 
wysoką zawartość humusu i sub-
stancji organicznych. Dostępny 
w  opakowaniach: karton 1 l, 
wiadro 4,5 l, worki: 10 i 20 l. 

WWW.FLOROVIT.PL

GRUPA INCO: Florovit wapno 
MIKROFLORA 3w1 

Nowoœæ!
Innowacyjny, wielofunkcyjny nawóz, 
łączący działanie wapna granulowanego, 
kwasów humusowych oraz pożytecznych 
mikroorganizmów glebowych. Formuła 
3w1 zapewnia synergię działania skład-
ników, skutecznie odkwaszając glebę, 
bioaktywnie podnosząc urodzajność 
i jakość gleby. Jego stosowanie gwarantuje 
lepszą zdrowotność uprawianych roślin 
oraz większe i dorodniejsze plony. Florovit 
Mikroflora 3w1 to innowacyjny nawóz 
dla świadomych ogrodników ceniących 
skuteczne i nowoczesne rozwiązania oraz 
wygodę stosowania. Dostępny w opako-
waniach: karton 1 kg, worek 5 i 10 kg. 
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WWW.FLOROVIT.PL

GRUPA INCO: Florovit do kwiatów
ogrodowych 

Nowoœæ!

Granulowany nawóz ogrodniczy 
przeznaczony  do kwiatów 
ogrodowych. Jego regularne 
stosowanie gwarantuje długie 
i obfi te kwitnienie oraz zapewnia 
intensywne wybarwienie. Dostęp-
ny w opakowaniach: karton 1 kg, 
worek 1 kg i 3 kg. 



WWW.INTERMAG.PL

INTERMAG: ACTIVE-GREEN VITAL  

Nawóz krystaliczny z kompleksem 
stymulująco-odżywczym do roślin 
ozdobnych i użytkowych to nawóz 
niezwykle wydajny oraz całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie. Stosowany 
systematycznie zapewnia prawidło-
wy wzrost roślin, atrakcyjny wygląd 
oraz obfi te i zdrowe plony.  

WWW.INTERMAG.PL

INTERMAG: AGROFOSKA   

Uniwersalny granulowany nawóz 
do nawożenia wszystkich wa-
rzyw, roślin ozdobnych, krzewów 
i drzew owocowych. Ze względu 
na uniwersalny charakter poleca-
ny dla doświadczonych i począt-
kujących ogrodników. Dostępne 
opakowania: 1 / 3 / 5 / 10 i 25 kg.  

WWW.INTERMAG.PL

INTERMAG: VITAL SHOWER STOP MECH  

Nowoœæ!

Seria VITAL SHOWER przeznaczona do 
nawożenia dolistno-doglebowego to pro-
dukty wyróżniające się skutecznością i efek-
tywnością w pielęgnacji roślin. Dodatkową 
ich zaletą jest łatwy sposób stosowania. 
VITAL SHOWER STOP MECH przeznaczony 
jest specjalnie do trawników, w  których 
występuje mech. Opakowanie 1 l wystarcza 
średnio na 250-300 m2.  

WWW.INTERMAG.PL

INTERMAG: VITAL SHOWER
ŻELAZO+MAGNEZ  

Nowoœæ!

Zapobiega i szybko likwiduje objawy 
chlorozy roślin ozdobnych, traw 
i iglaków. Zawarty w nawozie czynnik 
chelatujący sprawia, że żelazo i magnez 
są szybko i dobrze przyswajane przez 
rośliny, zarówno doglebowo, jak 
i dolistnie. Opakowanie 1 l wystarcza 
średnio na 250-300 m2.  

WWW.INTERMAG.PL

INTERMAG: HORTIFORM KWIATY 
BALKONOWE I DOMOWE  

Nawóz długo działający (do 120 
dni), przeznaczony do nawożenia 
i  przygotowywania podłoży dla 
roślin domowych i  balkonowych. 
Nawóz zapewnia prawidłowy wzrost, 
rozwój oraz obfi te kwitnienie roślin. 
Opakowanie worek doypack 1 kg.  
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WWW.INTERMAG.PL

INTERMAG: FLORAMIX WAPNO  

P r o d u k t  z a w i e s i n o w y 
(półpłynny) przeznaczony 
do bielenia pni drzew owo-
cowych oraz odkwaszania 
gleby i  podłoży. Dostępne 
opakowania 1,25 i 4 kg. 





WWW.ZIELONYDOM.PL

KOZIELSKI: Nawóz do trawnika 
o zapachu lawendy 3 kg  

Kompleksowy, szybko działający nawóz 
do trawnika o drobnoziarnistej struk-
turze, która sprawia, iż pierwsze efekty 
działania nawozu widać już po kilku 
dniach od zastosowania. Zapewnia pięk-
ną i głęboką zieleń. Wzbogacony o olejek 
lawendowy, co powoduje, że w ogrodzie 
przez kilka dni utrzymuje się zapach 
lawendy, która jest z kolei nieprzyjemna 
dla kretów. 

WWW.LUVENA.PL

LUVENA: Trawnik  

Trawnik to bardzo skuteczny, granulowa-
ny nawóz mineralny o łatwo przyswajal-
nych składnikach pokarmowych. Znacz-
nie poprawia gruzełkowatą strukturę 
gleby i umożliwia lepsze wykorzystanie 
składników mineralnych. Dzięki swoim 
właściwościom zapewnia bujny porost 
traw. Zawarte w nim składniki pokarmo-
we są łatwo przyswajalne przez rośliny. 
Forma granulek ułatwia  równomierny 
siew. 

WWW.ZIELONYDOM.PL

KOZIELSKI: Pałeczki nawozowe 
do storczyków  

Specjalnie dostosowany skład 
zapewniający racjonalny wzrost, 
wzmocnienie, a przede wszystkim 
piękne i bujne kwitnienie storczyków. 
Stopniowe uwalnianie składników 
pokarmowych oraz powolne i długie 
działanie, odpowiednie dla roślin 
storczykowatych. Łatwe, wygodne 
i bezpieczne stosowanie. 

WWW.ZIELONYDOM.PL

KOZIELSKI: Mgiełka 
do storczyków 
– opakowania 300 i 500 ml  

Nawilża korzenie napowietrzne bez naj-
mniejszego ryzyka zasolenia, które wpływa 
niekorzystnie na rośliny, gdyż woda zawarta 
w mgiełce jest pozbawiona szkodliwych soli. 
Zawiera submikroelementy i aminokwasy jak 
w naturze, przez co stwarza namiastkę natural-
nego środowiska. Wygoda opryskiwania – uży-
wamy w każdej pozycji, także odwróconej. 

WWW.ZIELONYDOM.PL

KOZIELSKI: Nawóz do rododendronów, 
azalii, wrzosów, borówek i hortensji 1 kg  

Nowoœæ!

Sypki, mineralny, wolno działający 
nawóz z  mikoryzą dla rododen-
dronów, azalii, wrzosów, borówek 
i  hortensji. To nawóz o  specjalnie 
skomponowanym składzie dla roślin 
o  płytkim systemie korzeniowym 
w  wygodnej torbie ze struną. Re-
zultat stosowania to: zdrowe rośliny 
o  pięknym i  bujnym kwitnieniu. 
Łatwy w  użyciu i  bezpieczny dla 
roślin. 
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WWW.LUVENA.PL

LUVENA: Iglak  

Iglak to nowoczesny nawóz mineralny, 
granulowany metodą zgniatania, o niskiej 
zawartości chloru. Zawiera fosforyt czę-
ściowo rozłożony, zapewniający iglakom 
pełen dostęp do fosforu w całym okresie 
wegetacji. Wszystkie składniki pokar-
mowe są łatwo przyswajalne. Poprawia 
gruzełkowatą strukturę gleby, pozwalając 
lepiej wykorzystać składniki mineralne. 
Nawóz o  niskiej zawartości chloru. Za-
pewnia zdrowy i piękny wygląd iglaków. 
Składniki pokarmowe są łatwo przyswa-
jalne dla roślin. Prosty w równomiernym 
rozsiewaniu. 





WWW.PLANTA.PL

PLANTA: Planta Vit – nawóz płynny 
do iglaków 1 l  

Nowoœæ!

Nawóz do zasilania wszystkich gatunków 
drzew i  krzewów iglastych, rosnących 
w  donicach, jak i  w  gruncie. Regularnie 
stosowany zapewnia prawidłowy wzrost 
i optymalne wybarwienie igieł oraz zwięk-
sza odporność na wymarzanie i choroby. 
Nawożenie należy rozpocząć w marcu, gdy 
ruszy wegetacja, a zakończyć we wrześniu, 
by młode przyrosty zdążyły zdrewnieć 
przed zimą. 

WWW.PLANTA.PL

PLANTA: Nawóz mineralny 
pod tuje (żywotniki) 1 kg  

Nowoœæ!

Nawóz przeznaczony jest do stoso-
wania pod tuje rosnące w szpalerach 
oraz jako pojedyncze krzewy. Skład 
nawozu pobudza rośliny do intensyw-
nej odbudowy i zagęszczania korony 
zwłaszcza po cięciu. Zapewnia właściwe 
wybarwienie, optymalizuje procesy 
drewnienia oraz powoduje właściwy 
wzrost roślin. Systematyczne stosowa-
nie optymalizuje warunki rozwoju. 

WWW.LUVENA.PL

LUVENA: Nawóz 
ekologiczny 0-8-18  

Nawóz produkowany jest bez obróbki 
chemicznej, jedynie z  naturalnych 
kopalin. Również proces granulacji pro-
wadzony jest w sposób naturalny. Dzięki 
temu nie istnieje zagrożenie eutrofi zacji 
wód podskórnych i zbiorników wodnych. 
Z uwagi na obojętne pH jego stosowanie 
nie prowadzi do zakwaszania gleb, jak 
w  przypadku klasycznych nawozów 
sztucznych. Nawóz niepoddany obróbce 
chemicznej. Łatwy do równomiernego 
rozsiewania. Posiada świadectwo przy-
datności do stosowania w  rolnictwie 
ekologicznym nr NE/125/2010.  

WWW.LUVENA.PL

LUVENA: 
Wapniowo-Magnezowy  

Nawóz wapniowo-magnezowy prze-
znaczony jest do stosowania na gleby 
organiczne i mineralne o odczynie bardzo 
kwaśnym, kwaśnym i obojętnym. Można 
go uzywać we wszystkich uprawach roślin 
polowych na gruntach ornych i trwałych 
użytkach zielonych. Zaleca się jego sto-
sowanie szczególnie na gleby o niskiej 
zawartości magnezu. Zaspokaja zapo-
trzebowanie roślin na magnez i  wapń. 
Zawarte w nim składniki pokarmowe są 
z łatwością przyswajane przez rośliny. For-
ma granulek ułatwia równomierny siew. 

WWW.PLANTA.PL

PLANTA: Nawóz mineralny Planta trawnik 
mech stop 20 kg – większe opakowanie 

Nowoœæ!

Specjalna formuła składników pokar-
mowych sprawia, iż nawóz ten polecany 
jest szczególnie do nawożenia trawników 
zniszczonych i podatnych na krzewienie 
się chwastów oraz mchu. Zawartość azotu 
oraz pozostałych składników pokarmo-
wych powoduje intensyfikację wzrostu 
traw oraz podwyższenie odporności 
na wpływ środowiska hamującego ich 
rozwój. 
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WWW.PLANTA.PL

PLANTA: Obornik bydlęcy 
granulowany 10 l  

Obornik bydlęcy granulowany, pro-
dukt w 100% pochodzenia naturalne-
go. Przeznaczony do zasilania roślin 
ogrodowych jako nawóz uniwersalny. 
Wytworzony na bazie odchodów 
bydła jest bogaty w łatwo dostępne 
składniki odżywcze, niezbędne do 
prawidłowego rozwoju roślin oraz 
w  cenną materię organiczną, która 
utrzymuje w glebie wilgoć, przeciw-
działa erozji, a także stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego.  





WWW.PLANTPOL.COM.PL

PLANTPOL: PLANTON® S 

Specjalistyczny nawóz przeznaczo-
ny do zasilania roślin balkonowych 
wymagających zwiększonych 
dawek żelaza, takich jak: surfinie, 
petunie kaskadowe, petunie, 
calibrachoa (Superbells), werbeny. 
Można stosować go interwencyjnie 
do wszystkich roślin balkonowych 
i ogrodowych w przypadku wystą-
pienia objawów niedoboru żelaza. 
Nawóz ten wyróżnia się wysoką 
zawartością łatwo przyswajalnego 
żelaza. Optymalnie dobrany skład 
zapewnia sukces w uprawie kwia-
tów. Najlepiej stosować do każdego 
podlewania. 

WWW.PLANTPOL.COM.PL

PLANTPOL: PLANTON® B  

Specjalistyczny nawóz, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie, przeznaczo-
ny do zasilania borówek i innych kwa-
śnolubnych, takich jak rododendrony, 
azalie, wrzosy i  wrzośce. Zawiera 
wszystkie składniki niezbędne do pra-
widłowego wzrostu roślin i obfi tego 
plonu. Jest odpowiedni do nawożenia 
roślin w każdej fazie uprawy. 

WWW.PLANTPOL.COM.PL

PLANTPOL: Rozpuszczalne 
nawozy PLANTON®   

Produkowane z  najwyższej jakości 
składników, charakteryzują się świet-
ną rozpuszczalnością oraz są mocno 
skoncentrowane, zapewniając tym 
samym bardzo wysoką wydajność. 
Z  jednej torebki nawozu otrzymuje 
się aż 200 l gotowego roztworu. Zaleca 
się zasilanie roślin tymi nawozami rów-
nież w okresach złej pogody. Związane 
jest to z wypłukiwaniem składników 
pokarmowych z podłoża w czasie opa-
dów deszczu. Nawozy rozpuszczalne 
produkowane są w  opakowaniach 
200-gramowych. 

WWW.PLANTPOL.COM.PL

PLANTPOL: PLANTON® K    

Sprawdzony,  specjal istyczny, 
całkowicie rozpuszczalny nawóz 
do pelargonii oraz innych roślin 
kwitnących: niecierpków, fuksji, be-
gonii, hibiskusów, sundaville i innych. 
Zbilansowany, optymalny skład oraz 
zawarte mikroelementy zapewniają 
prawidłowy wzrost i obfi te kwitnienie 
nawożonych roślin. Najlepiej stoso-
wać do każdego podlewania. Z jednej 
torebki uzyskuje się aż 200 l roztworu 
do podlewania roślin. 

WWW.PLANTPOL.COM.PL

PLANTPOL: PLANTON® H 

Nowoœæ!

Nawóz do hortensji ogrodowych 
i  bukietowych. Jest to specja-
listyczny nawóz, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie, o dużej 
zawartości łatwo przyswajalnych 
mikroelementów. Jest mocno 
skoncentrowany, co gwarantuje 
jego bardzo wysoką wydajność. 
Nawóz ten zapewnia prawidłowy 
wzrost i obfite kwitnienie roślin. 
Jest bardzo dobrze przyswajalny 
przez rośliny. 
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WWW.PLANTPOL.COM.PL

PLANTPOL: PLANTON® P  

Specjalistyczny nawóz, całkowicie 
rozpuszczalny w wodzie, przeznaczo-
ny do zasilania pomidorów i papryki. 
Zawiera wszystkie składniki niezbęd-
ne do prawidłowego wzrostu roślin 
i  obfitego plonu. Jest odpowiedni 
do nawożenia roślin w  każdej fazie 
uprawy. 
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✔ duża dostępność produktów
✔ doskonała wydajność
✔ dobrze zbilansowana receptura
✔ atrakcyjny pakiet wsparcia sprzedaży
✔ na rynku od prawie 30 lat
✔  nawozy dostępne są w butelkach  

o pojemności: 275 ml, 550 ml, 1100 ml

www.bioflorin.pl www.wyjatkowy-ogrod.pl

NOWE NAWOZY DLA ROŚLIN 
DOMOWYCH I BALKONOWYCH

www.wyjatkowy-ogrod.pl

DOMOWYCH I BALKONOWYCH

R E K L A M A

▶
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WWW.SUMIN.COM.PL

SUMIN: Sumin Finisher  
Nowoœæ! 

Naturalny preparat przeznaczony do zwal-
czania wątrobowców, mchów i  glonów 
w ogrodach, terenach zieleni i w szkółkach. 
Zastosowany na twardych powierzchniach 
(drewno lub beton) tworzy warstwę 
chroniącą przed ponownym pojawieniem 
się glonów, mchów lub wątrobowców. 
Pojemność: 200 i 500 ml. 

WWW.SUMIN.COM.PL

SUMIN: Siltac EC  
Nowoœæ! 

Preparat przeznaczony do 
eliminowania metodą fizyczną 
szkodliwych owadów i roztoczy 
(mszyce, miseczniki, mączliki, 
wciornastki, miodówki) żerują-
cych na roślinach uprawnych 
(rośliny ozdobne, warzywa, 
rośliny jagodowe, drzewa owo-
cowe, zboża). Pojemność: 5 / 20 
i 50 ml. 
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WWW.SUMIN.COM.PL

SUMIN: Biopolin  
Nowoœæ! 

Preparat wabiący pszczoły miodne, 
a także inne owady zapylające (murarkę 
ogrodową oraz trzmiele). Kwiaty z roślin 
traktowanych Biopolinem są częściej 
odwiedzane przez te owady i w konse-
kwencji efektywniej zapylane. Prowadzi 
to do zwiększenia plonu i  poprawy 
jego jakości. Dzięki zastosowaniu Slow 
Release Technology efekt przywabiania 
jest stabilny i  przedłużony w  czasie. 
Do skutecznego działania produktu 
wystarczy wykonanie jednego zabiegu. 
Pojemność: 10 / 20 / 50 i 100 ml. 

WWW.SUMIN.COM.PL

SUMIN: Scorpion 325 S.C.  
Nowoœæ! 

Środek grzybobójczy o działaniu 
powierzchniowym i  systemicz-
nym, stosowany zapobiegawczo 
w zwalczaniu chorób w uprawie 
roślin warzywnych i  truskawki. 
Zawiera dwie substancje czynne: 
azoksystrobinę oraz difenokona-
zol. Do stosowania przez użyt-
kowników nieprofesjonalnych. 
Pojemność: 5 / 10 / 30 / 50 i 250 
ml. 
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WWW.BIOFLORIN.PL

TROPICAL: BIO FLORIN 
BALKON 

Nowoœæ!

BIO FLORIN BALKON to wieloskładnikowy nawóz 
mineralny do roślin ozdobnych uprawianych 
w pojemnikach na balkonach, tarasach, w oran-
żeriach i ogrodach. Zrównoważony skład nawozu 
zwiększa przyrost masy zielonej, wzmacnia 
system korzeniowy, przeciwdziała chlorozie oraz 
intensyfi kuje i wydłuża kwitnienie roślin. 

WWW.BIOFLORIN.PL

TROPICAL: BIO FLORIN 
UNIWERSALNY 

BIO FLORIN UNIWERSALNY to wieloskładniko-
wy, wysoko wydajny, uniwersalny nawóz mine-
ralny przeznaczony do nawożenia wszystkich 
roślin zielonych oraz kwitnących. Zalecany do 
stosowania zarówno w uprawach domowych, 
jak i ogrodowych. Odpowiednio dobrana za-
wartość niezbędnych makro- i mikroelementów 
zapewnia roślinom doskonałą kondycję oraz 
atrakcyjny wygląd. 

WWW.BIOFLORIN.PL 

TROPICAL: BIO FLORIN 
STORCZYK 

BIO FLORIN STORCZYK to wieloskładnikowy 
nawóz mineralny przeznaczony do dokar-
miania wszystkich rodzajów storczyków. 
Odpowiednio dobrana zawartość makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom dosko-
nałą kondycję oraz długotrwałe i wielokrotne 
kwitnienie. Regularnie stosowany zwiększa 
przyrost masy zielonej. Liście mają zdrowy, 
zielony kolor, a kwiaty są liczne i duże. 

WWW.BIOFLORIN.PL 

TROPICAL: BIO FLORIN DOM 

Nowoœæ!

BIO FLORIN DOM to wieloskładnikowy nawóz 
mineralny do nawożenia wszelkich odmian 
roślin zielonych o  ozdobnych liściach oraz 
roślin kwitnących, uprawianych w pojemnikach 
w domach i ogrodach zimowych. Zbilansowana 
receptura nawozu zwiększa przyrost masy zielo-
nej, wzmacnia system korzeniowy, przeciwdziała 
chlorozie oraz intensyfi kuje i wydłuża kwitnienie 
roślin. 



WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZCH SIARKOPOL: Bontar B 

Nowoœæ!

Nawóz NPK(CaMgS) 5-7-16-(6-4-34) 
z B. Uniwersalny nawóz ogrodniczy 
przeznaczony do nawożenia drzew 
i krzewów owocowych oraz warzyw 
w uprawach polowych i pod osłonami. 
Optymalne zestawienie podstawo-
wych i drugorzędowych składników 
pokarmowych zapewniają odpowied-
ni wzrost roślin, poprawiają jakość 
plonów oraz zwiększają odporność 
na suszę, mróz i choroby. 

WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZCH SIARKOPOL: Ogród 2001 
do roślin kwaśnolubnych  

Nawóz NPK (MgS) 9-6-9-(3-40) z B, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn. Nawóz dostosowany 
do wymagań pokarmowych borówki 
i  innych roślin kwaśnolubnych, m.in.: 
żurawiny, brusznicy, wrzosu, rododen-
dronów. Granulacja nawozu i  odpo-
wiednia forma zawartych składników 
gwarantują długotrwałe działanie oraz 
odpowiednie warunki rozwoju i owoco-
wania roślin. 

WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZCH SIARKOPOL: Ogród Uniwersalny 

Nowoœæ!

Nawóz NPK (Mg) 5-7-5-(2) z B, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Zn. Nawóz płynny dolistny z bogatą 
dawką mikroelementów przeznaczony 
do dokarmiania roślin sadowniczych, 
krzewów, warzyw oraz roślin polowych. 
Nawóz ten efektywnie uzupełnia rośli-
nom niedobory makroelementów: N, P, 
K i Mg, a zawarte w nich mikroelementy 
przyczyniają się do lepszego pobierania 
z gleby głównych składników. 

WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZCH SIARKOPOL: Ogród 

Nowoœæ!

Nawóz N(Ca) 8(13) z B. Nawóz zawie-
rający azot, wapń i bor przeznaczony 
jest do dolistnego dokarmiania roślin 
warzywnych i sadowniczych. Poleca-
ny jest zwłaszcza w okresach zwięk-
szonego zapotrzebowania na Ca i B. 
Nawóz wpływa na poprawę jakości 
owoców i warzyw oraz podwyższa 
zdolność i trwałość przechowalniczą. 


WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZCH SIARKOPOL: Bontar Max 

Nowoœæ!

Nawóz NPK(CaMgS) 8-8-20-(4-3-31). 
Nawóz przeznaczony do nawożenia 
drzew i krzewów owocowych, warzyw 
w  uprawie polowej i  pod osłonami, 
może być wykorzystywany do przygo-
towania podłoża w uprawie warzyw 
i roślin ozdobnych pod osłonami oraz 
do posypowego nawożenia pogłów-
nego. Nawóz korzystnie wpływa na 
jakość owoców i warzyw oraz zwiększa 
odporność na suszę, mróz i choroby. 

WWW.ZCHSIARKOPOL.PL

ZCH SIARKOPOL: Ogród 2001 
do kwiatów ogrodowych   

Nawóz nieorganiczny granulowany 
o niskiej zawartości chloru przeznaczo-
ny do nawożenia ozdobnych krzewów 
kwitnących, krzewów wieloletnich, 
bylin, roślin cebulowych oraz kwiatów 
jedno- i wieloletnich. Nawóz zapewnia 
prawidłowy wzrost, obfite kwitnienie 
oraz intensywne wybarwienie kwiatów 
i liści. 
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WWW.TARGET.COM.PL

TAMARK: Biosept Active 
Spray – Zdrowy i kwitnący 
Storczyk 

Nowoœæ!

Biosept Active Spray jest produktem wzmacniającym 
i poprawiającym kondycję storczyków i innych kwiatów, 
przeznaczonym do bezpośredniego opryskiwania roślin 
w uprawach doniczkowych, balkonowych i rabatowych, 
wyprodukowanym na bazie ekstraktu z grejpfruta, 
owocu znanego z działania przeciw chorobom grzybo-
wym i bakteryjnym. Dzięki unikatowym właściwościom 
grejpfruta stosowany systematycznie preparat istotnie 
podnosi jakość i zdrowotność uprawianych roślin. Jego 
stosowanie powoduje bujne kwitnienie storczyków 
i podnosi ich odporność na choroby. 

WWW.TARGET.COM.PL

TAMARK: Karate Spray 
– Zwalcza szkodniki roślin 

Nowoœæ!

Środek owadobójczy w formie mikroemulsji 
gotowej do użycia, o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania 
szkodników gryzących i ssących. Na roślinie 
działa powierzchniowo. Środek przeznaczo-
ny do stosowania w amatorskiej uprawie 
roślin ozdobnych w pomieszczeniach oraz 
roślin ozdobnych i warzyw kapustnych, 
ogórków i papryki w ogrodach przydomo-
wych i w ogrodach działkowych. 

WWW.TARGET.COM.PL

TAMARK: Avans RTU 
– Zwalcza chwasty 

Nowoœæ!
Avans RTU jest środkiem do bezpośredniego sto-
sowania, przeznaczonym do zwalczania chwastów 
jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych 
i wieloletnich) wokół domu i w ogrodach przydomo-
wych. Pobierany jest poprzez zielone części roślin 
(liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie 
przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej 
części podziemnych (korzenie, rozłogi) powodując 
zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin, 
a następnie zamieranie roślin. Pierwsze objawy dzia-
łania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po 
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie 
roślin następuje po około 3 tygodniach. 

WWW.TARGET.COM.PL 

TAMARK: Nissorun Strong 250 S.C. 
– Zwalcza przędziorki 

Nowoœæ!
Środek przędziorkobójczy działający na 
wszystkie stadia rozwojowe szkodników 
(z wyjątkiem osobników dorosłych). Posiada 
szeroką rejestrację: w uprawie jabłoni, gruszy, 
truskawki i warzyw uprawianych pod osłonami 
– papryce, pomidorze, ogórku. Nowoczesna 
formulacja oraz wysokie stężenie substancji 
czynnej pozwala zastosować niską dawkę pre-
paratu w bezpieczny sposób dla użytkownika, 
chronionej rośliny, organizmów pożytecznych 
i zapylających oraz środowiska. Zaletą prepa-
ratu jest możliwość stosowania przez długi 
okres w sezonie, od początku wegetacji aż do 
zbiorów. 

WWW.TARGET.COM.PL

TAMARK: Polyversum WP – Zwalcza 
choroby owoców 

Środek zawierający żywy organizm, przezna-
czony do ochrony strefy korzeniowej i nad-
ziemnej roślin przed chorobami grzybowymi. 
Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum 
jest pasożytem niektórych gatunków grzybów 
chorobotwórczych. Zasiedlając powierzchnię 
rośliny eliminuje poprzez konkurencyjne 
działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Sty-
muluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie 
do nich fi tohormonów oraz fosforu i cukrów. 
Wzmacnia mechanizmy odpornościowe 
chronionej rośliny. Środek przeznaczony do 
stosowania w formie oprysku, moczenia roślin 
i podlewania. Jego stosowanie nie wymaga 
zachowania okresu karencji. 
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WWW.TARGET.COM.PL

TAMARK: Emulpar’ 940 EC 
– Zwalcza szkodniki tui 
i iglaków 

Nowoœæ!
Emulpar’ 940 EC, z uwagi na unikatowy skład, jest 
niezwykle skutecznym, a zarazem bezpiecznym 
dla ludzi i środowiska preparatem do zwalczania 
szkodników w roślinach ozdobnych, szczególnie 
tujach i innych iglakach. Działa zapobiegawczo 
i interwencyjnie, zwalczając: mszyce, ochojniki, 
przędziorki, miseczniki. Stosowanie nie powoduje 
uodparniania się szkodników. Dzięki nowoczesnej 
butelce można go łatwo i precyzyjnie dozować. 
Może być stosowany również do zabezpieczenia 
roślin iglastych przed brązowieniem wczesnowio-
sennym, powodowanym przemrożeniem roślin. 



WWW.POKON.PL

VICTUS-EMAK: POKON 
Stop pędraki 2,5 kg 

Nowoœæ!

Kompozycja na bazie naturalnych 
ekstraktów – skuteczna w  walce 
z pędrakami. Zawiera dodatek po-
prawiający strukturę gleby. Nawóz 
ten ma pośredni wpływ na pędraki, 
larwy i inne insekty żyjące w glebie. 
Jest pobierany przez korzenie trawy 
i wzmacnia jej system odpornościo-
wy. 

WWW.POKON.PL

VICTUS-EMAK: POKON Środek 
do oczek wodnych  

Środek do oczek wodnych to od 
wielu lat bestseller. Podnosi pH 
wody i ogranicza rozwój glonów. 
Gwarantuje dobrą kondycję 
roślin wodnych i ryb. Zawartość 
opakowania – 1 kg – wystarcza 
na 9 m3 wody. 

WWW.POKON.PL

VICTUS-EMAK: POKON 
Nawóz do trawników 
i ogrodu 20 kg 

Nowoœæ!

Nawóz do trawników i ogrodu w no-
wym, ekonomicznym opakowaniu 
dla właścicieli trawników o  większej 
powierzchni. Zadba o  piękny kolor 
trawnika i zapewni jego prawidłowy 
wzrost. Można go stosować również do 
roślin ogrodowych. 

styczeń 2017 | Nawozy i środki ochrony roślin

53KATALOG PRODUKTÓW

WWW.POKON.PL

VICTUS-EMAK: POKON 
Powerspray do orchidei 
– zestaw promocyjny  

Zestaw promocyjny Powerspray do 
orchidei – rewelacyjna odżywka w formie 
mgiełki. Nowoczesny, opatentowany 
atomizer, który działa pod każdym kątem. 
Spryskiwacz wielokrotnego użytku, który 
po wykorzystaniu odżywki można przy-
kręcić do opakowania uzupełniającego, 
będącego w zestawie. Zestaw promocyjny 
300 ml + 300 ml. 

WWW.POKON.PL

VICTUS-EMAK: POKON Nawóz BIO 
do pomidorów  

W 100% naturalny nawóz z algami 
morskimi dedykowany do pomi-
dorów, ogórków i innych warzyw. 
Nawozy linii BIO zostały starannie 
skomponowane z  myślą o  tych 
użytkownikach, którzy cenią sobie 
naturalny sposób zasilania roślin. 
Dostarczają one roślinom bez-
piecznych i zdrowych składników 
pokarmowych. 

WWW.POKON.PL

VICTUS-EMAK: POKON Trawa Rekreacyjna  

Najwyższej jakości mieszanki traw bez 
komponentów pastewnych, o wyso-
kiej czystości i składzie gatunkowym 
dostosowanym do intensywnego 
użytkowania trawnika. Opakowania: 
1 / 2 / 4,5 / 10 i 25 kg. 



WWW.VILA-NAWOZY.PL

VILA: Vila Crystal Nawóz na kwitnienie 

Nowoœæ!
Najwyższej jakości skandynawski 
wieloskładnikowy nawóz krystalicz-
ny do nawożenia wszystkich roślin 
kwitnących w uprawach doniczko-
wych, ogrodowych i balkonowych. 
Zawiera szybko przyswajalne przez 
rośliny formy mikroelementów, 
zabezpieczając potrzeby roślin 
w okresie kwitnienia. Duża zawar-
tość potasu zapewnia zawiązywanie 
mocnych i zdrowych pąków oraz ob-
fi te kwitnienie wszystkich gatunków. 
Nawóz wpływa też na intensywną 
barwę kwiatów oraz przedłuża 
okres ich kwitnienia. Wydajność 
z opakowania: 200 l roztworu. 

WWW.VILA-NAWOZY.PL

VILA: Vila Crystal AntyMech 

Nowoœæ!
Najwyższej jakości skandynawski 
wieloskładnikowy nawóz krysta-
liczny do nawożenia trawników, na 
których występuje mech. Zawiera 
żelazo w  szybko przyswajalnej 
formie chelatowej, dzięki czemu 
szybko i  skutecznie zabezpiecza 
trawnik przed nadmiernym rozwo-
jem mchów. Zestaw makro- i mikro-
elementów zapewnia gęstą darń 
oraz intensywną, zieloną barwę 
trawnika. Może być stosowany rów-
nież posypowo. Wydajność z opa-
kowania: 200 l roztworu. Zawartość 
opakowania wystarczy na około 100 
m2 trawnika. 

WWW.VILA-NAWOZY.PL

VILA: Vila Crystal Nawóz uniwersalny 

Nowoœæ!
Najwyższej jakości skandynawski wie-
loskładnikowy nawóz krystaliczny do 
nawożenia wszystkich roślin domowych 
i ogrodowych: kwiatów, warzyw, drzew 
i krzewów ozdobnych oraz owocowych. 
Wysoka zawartość schelatowanych 
mikroelementów zabezpiecza potrzeby 
roślin uprawianych w różnych podłożach 
i technikach, zapewniając ich intensywny 
wzrost, prawidłowy rozwój systemu 
korzeniowego oraz obfi te owocowanie. 
Brak metali ciężkich oraz chlorków 
sprawia, że owoce są smaczne i zdrowe. 
Nawóz wpływa też na bardziej intensywne 
kolory roślin, wzmacniając ich odporność 
na choroby. Wydajność z opakowania: 200 
l roztworu. 

WWW.VILA-NAWOZY.PL

VILA: Vila Crystal Nawóz zakwaszający 

Nowoœæ!
Najwyższej jakości  skandynawski 
wieloskładnikowy nawóz krystaliczny 
stosowany w  nawożeniu wszystkich 
roślin kwasolubnych i  wrzosowatych: 
azalii, borówek, żurawin, hortensji, róża-
neczników, wrzosów i  wrzośców. Dzięki 
silnemu działaniu zakwaszającemu glebę 
gwarantuje roślinom kwasolubnym prawi-
dłowe warunki do wzrostu. Zawiera zestaw 
mikroelementów w szybko przyswajalnej 
formie, zapewniając bujny i zdrowy rozwój 
roślin. Poprawia walory smakowe owoców. 
Wydajność z opakowania: 200 l roztworu. 

WWW.VILA-NAWOZY.PL

VILA: Vila Anty Mech Nawóz do pokrytych 
trawników z mchem 

Nowoœæ!

Nawóz posypowy typu NPK do 
nawożenia trawników, na których 
występuje mech. Skandynawska 
receptura. Oprócz zestawu makro- 
i  mikroelementów zawiera żelazo 
w szybko przyswajalnej przez rośliny 
formie chelatowej, skutecznie ogra-
niczając rozwój mchu na trawniku. 
Bogaty skład nawozu wpływa też 
korzystnie na intensywną, zieloną 
barwę trawnika i jego gęstość. Wy-
soka wydajność – z opakowania 25 
kg aż do 1250 m2 trawnika.  

WWW.VILA-NAWOZY.PL

VILA: Vila Crystal Nawóz na wzrost 

Nowoœæ!
Najwyższej jakości skandynawski 
wieloskładnikowy nawóz krystaliczny 
do nawożenia wszystkich roślin zie-
lonych w uprawach doniczkowych, 
ogrodowych i balkonowych. Zawiera 
zestaw mikroelementów w szybko 
przyswajalnej formie, zapewniając 
bujny i zdrowy rozwój roślin. Wysoka 
czystość, doskonała rozpuszczalność 
w wodzie oraz brak metali ciężkich 
i chlorków pozwalają na bezpieczne 
stosowanie. Wydajność z opakowa-
nia: 200 l roztworu. 
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BIURO OBSŁUGI KLIENTA PNOS: 607 557 773, 
502 528 867, 667 490 027, 665 606 966
WWW.PNOS.PL

PNOS: Nawóz 
do trawników 1 kg 

Wieloskładnikowy, granulowany 
nawóz mineralny do stosowania po-
sypowego. Charakteryzuje się wysoką 
zawartością składników mineralnych, 
przy jednocześnie niskiej zawartości 
chlorków. Dostosowany jest do 
wymagań pokarmowych większości 
gatunków traw. Regularne stosowa-
nie zapewnia: prawidłowy wzrost 
i  zdrowotność roślin, bujny rozwój 
darni, intensywnie zieloną barwę 
źdźbeł oraz zwiększa odporność na 
niekorzystne warunki pogodowe. 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA PNOS: 607 557 773, 
502 528 867, 667 490 027, 665 606 966
WWW.PNOS.PL

PNOS: Nawóz do roślin 
kwitnących 1 kg 

Wieloskładnikowy, granulowany nawóz 
mineralny o niskiej zawartości chlorków. 
Przeznaczony do posypowego nawo-
żenia roślin kwitnących uprawianych 
na rabatach, balkonach i tarasach (pe-
largonii, aksamitek, szałwii, cynii i wielu 
innych). Regularne stosowanie zapew-
nia prawidłowy wzrost i zdrowotność 
roślin, szybkie zawiązywanie pąków 
kwiatowych, obfi te i długie kwitnienie 
oraz intensywne wybarwianie kwiatów. 


 WWW.ICBPHARMA.COM

ICB PHARMA: Biopolin 

Nowoœæ!

Atraktant (wabik) dla pszczół i innych 
owadów zapylających. Preparat sto-
suje się w formie opryskiwania roślin 
w trakcie ich kwitnienia. Przywabia-
jąc pszczoły i inne owady pożytecz-
ne wpływa na poprawę zapylenia 
kwiatów. Prowadzi to w bezpośredni 
sposób do wzrostu plonu i poprawy 
jego jakości. Produkt oparty na 
substancjach pochodzenia natural-
nego. Biopolin stosuje się w uprawie 
drzew i krzewów owocowych, w tym 
truskawek oraz w warzywach. 

WWW.ICBPHARMA.COM

ICB PHARMA: Siltac EC  

Preparat do eliminowania szkodni-
ków roślin. Wykazuje bardzo wysoką 
skuteczność w  walce z  mszycami, 
przędziork ami,  miodówk ami, 
misecznikami i mączlikami. Posiada 
szeroki zakres stosowania obejmujący 
drzewa i  krzewy owocowe, rośliny 
ozdobne, warzywa. Nie zawiera 
typowych, chemicznych pestycydów. 
Oddziałuje na szkodniki tylko w spo-
sób fi zyczny – tworzy na powierzchni 
ciała zwalczanych owadów i roztoczy 
polimerową strukturę, która blokuje 
mechaniczne funkcje życiowe.  

styczeń 2017 | Nawozy i środki ochrony roślin



PPHU CDN Ireneusz Cal  
  ul. Zębcowska 5, 

63-421 Janków Przygodzki 
 tel. 62 738 26 81 
 www.cdn-nawozy.pl
 e-mail:cdn-nawozy@cdn-nawozy.pl

Firma CDN jest obecna na polskim rynku od 1991 r. Obecnie jest 
jednym z czołowych producentów naturalnych podłoży w kraju. 
Sprzedaje ponad 40 tys. m3 kory rocznie. Współpracuje z hurtow-
niami i sklepami na terenie całego kraju. Firma produkuje natu-
ralne nawozy suszone. Ponadto zajmuje się konfekcjonowaniem 
kory dekoracyjnej, podłoża do iglaków, torfu. Obecnie siedziba 
fi rmy znajduje się w Jankowie Przygodzkim, a zakład produkcyjny 
w Borowcu.

Eko-Flora System  
  ul. Spółdzielcza 27, 

44-178 Przyszowice 
 tel. 32 235 76 93 
 www.eko-fl ora.com.pl
 e-mail: eko.fl ora@wp.pl
 Osoby do kontaktu: Dariusz Moćko i Marcin Faryna 

Eko-Flora System powstała w 2000 r. i od tego czasu stale rozsze-
rza swoją ofertę oraz zwiększa obszar działania. Trzon oferty sta-
nowią środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, opryskiwacze i pod-
łoża. Odbiorcami hurtowni są sklepy i centra ogrodnicze, a także 
hurtownie w województwach: śląskim, małopolskim, opolskim, 
wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Bros sp. z o.o. sp. k.  
 ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
 tel. 61 826 25 12
 www.bros.pl
 e-mail: biuro@bros.pl

Bros jest wiodącym producentem wysokiej jakości środków owa-
dobójczych, gryzoniobójczych i repelentów. W ofercie znajdują się 
m.in.: preparaty na muchy, komary, mole, mrówki, krety, owady 
pełzające, gryzonie, środki ochrony roślin i wiele innych. Firma 
jest również właścicielem marki Biopon, w ramach której oferuje 
nawozy płynne, rozpuszczalne, granulowane, pałeczki nawozowe, 
a także nasiona warzyw, ziół, kwiatów i traw oraz produkty do 
pielęgnacji roślin.

PPH EkoDarPol Zbigniew Zubala 

 ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno
 tel./fax 95 760 03 22, 760 37 37
 www.ekodarpol.pl
 Osoba do kontaktu: Wioletta Azarkiewicz, Jacek Maczuga
 
PPH EkoDarPol to polski producent najwyższej jakości naturalnych i ekolo-
gicznych środków wspomagających uprawę roślin. Biohumusy będące na-
wozami naturalnymi i oznaczane znakiem towarowym BIOHUMUS EXTRA 
wytwarzane są przez własną hodowlę dżdżownic, która jest największą 
i najbardziej profesjonalnie prowadzoną tego typu działalnością w Polsce. 
Najwyższa jakość produktów EkoDarPol została doceniona i zaowocowała 
zdobyciem wielu nagród i tytułów, takich jak: Dobra Marka 2013, Dobra 
Marka 2014, Super Marka 2015 (dla produktu BIOHUMUS EXTRA), Najlep-
sze w Polsce (dla ekologicznego polepszacza glebowego HUMUS ACTIVE) 
oraz Jakość Roku 2015 w kategorii EKOLOGIA za produkcję i sprzedaż na-
wozów naturalnych, ekologicznych środków poprawiających właściwości 
gleby, które stanowią wyróżnik solidności i jakości.

Agrosimex sp. z o.o.  
 Goliany 43, 05-620 Błędów
 tel. 48 668 08 44; fax 66 80 835.
 www.agrosimex.pl
 e-mail: info@agrosimex.com.pl
 Osoba do kontaktu: Emilia Kwil, dział „Twój ogród”

Agrosimex to dystrybutor środków ochrony roślin, nawozów i ak-
cesoriów ogrodniczych. Firma konfekcjonuje produkty pod mar-
ką „Twój ogród”. W ofercie dostępne są m.in: Rosahumus, Syl-
lit, nawóz startowy Microstar PZ, produkty fi rm takich jak BASF, 
Syngenta, Bayer i wiele innych, nawozy mineralne i wiele innych. 
Ponadto w asortymencie: profesjonalne nawozy i środki ochrony 
roślin, środki DDD, akcesoria sadownicze oraz tyczki bambusowe.

ZPUH BEST-PEST 
Małgorzata Świętosławska, 
Jacek Świętosławski sp.j.  
 ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno
 tel. 32 617 75 71
 www.bestpest.com.pl
 e-mail: biuro@bestpest.com.pl

Producent środków ochrony roślin i preparatów stosowanych w higienie 
sanitarnej. Firma oferuje pestycydy przeciwko szkodnikom zagrażającym 
amatorskim uprawom roślin ogrodniczych: ślimakom, mszycom, przędzior-
kom, tarcznikom, misecznikom i innym. Kolejna grupa preparatów służy do 
zwalczania szczurów, myszy, nornic, kretów, komarów, much, mrówek i in-
nych szkodników, określanych jako szkodniki sanitarne. Produkty posiadają 
odpowiednie atesty i rejestracje oraz instrukcje warunkujące ich bezpieczne 
stosowanie w środowisku człowieka.

Agrecol sp. z o.o.  
 Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
 tel. 62 783 20 00
 www.agrecol.pl
 e-mail: agrecol@agrecol.pl

Agrecol sp. z o.o. jest wiodącym producentem nawozów hobby-
stycznych, specjalistycznych, środków do pielęgnacji roślin, pre-
paratów do zwalczania szkodników domowych, a także konfekcjo-
nerem środków ochrony roślin. Istnieje na rynku ogrodniczym już 
ponad 28 lat, nieustannie wprowadzając na rynek nowe produkty 
i innowacyjne rozwiązania. Można do nich zaliczyć serię płynnych 
nawozów „Mineral-Żel”, linię nawozów jesiennych, którą fi rma 
Agrecol wprowadziła jako pierwsza w branży, a także odżywek 
w postaci aplikatorów serii STRONG. Jest właścicielem takich ma-
rek jak: Agrecol, Arox, Agra.

Ampol-Merol Karol Smoleński  
 ul. W. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno
 tel./fax 56 688 20 82
 www.nawozyogrodnicze.pl
 e-mail: ogrod@ampol-merol.com.pl
 Osoba do kontaktu: Anna Smoleńska

Firma Ampol-Merol Karol Smoleński od 16 lat produkuje specjali-
styczne nawozy ogrodnicze pod marką OGRÓD START, które sta-
nowią kompleksową ofertę dla hobbystycznego oraz profesjonal-
nego rynku ogrodniczego. Firma Ampol-Merol Karol Smoleński cały 
czas dba o atrakcyjność oferty, wprowadzając do sprzedaży nowe 
produkty. Zdobyła zaufanie wielu fi rm z całej Polski.
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KOZIELSKI sp. z o.o.   
 ul. Lanciego 19/139, 02-792 Warszawa
 tel. 46 815 84 55; fax 46 8158452
 www.zielonydom.pl

KOZIELSKI sp. z o.o. jest polską fi rmą zajmującą się od ponad 
20 lat produkcją szerokiego asortymentu wysokiej jakości specja-
listycznych nawozów oraz środków do pielęgnacji i ochrony roślin 
pod marką Zielony Dom. Produkty marki Zielony Dom są profesjo-
nalne i łatwe w użyciu dla wszystkich grup odbiorców.

INTERMAG sp. z o.o.  
  al. 1000-lecia 15 G, 

32-300 Olkusz
  tel. 32 64 55 900 
  fax 32 64 27 044
  e-mail: intermag@intermag.pl
  Osoba do kontaktu: Krystian Kowalski – dział DOM 

I OGRÓD, kom. 600 089 628
  e-mail: krystian.kowalski@intermag.pl

INTERMAG sp. z o.o. należy do największych w Europie Środkowo-Wschod-
niej producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów dla profesjonalne-
go rolnictwa i ogrodnictwa, a także produktów prozdrowotnych dla zwierząt. 
Wieloletnie doświadczenie fi rmy w produkcji nawozów dla wielkoobszaro-
wych upraw profesjonalnych wykorzystywane jest przy opracowaniu pro-
duktów przeznaczonych do pielęgnacji ogrodów oraz roślin domowych i bal-
konowych. Ciągły rozwój fi rmy sprzyja poszerzaniu oferty także z zakresu 
DOM I OGRÓD.

FOSFAN S.A.           
  ul. Nad Odrą 44/65, 

71-820 Szczecin
 tel. 91 44 55 664
 www.fructus.pl, www.fosfan.pl
 e-mail: r.buda@fosfan.pl
  Osoba do kontaktu: Rafał Buda, kierownik działu 

sprzedaży nawozów ogrodniczych

Fosfan S.A. to producent nawozów ogrodniczych Fructus, Plantena i Lagron. 
Produkowane nawozy zawierają wszystkie niezbędne składniki pokarmowe 
gwarantujące prawidłowy rozwój, wzrost i plonowanie roślin. Marka Fructus 
jest najstarszą marką nawozów ogrodniczych w Polsce, wyróżnioną wieloma 
nagrodami, w tym znakiem jakości Najlepsze w Polsce. Szeroka oferta pro-
duktowa nawozów ogrodniczych i ich wysoka jakość doceniana jest przez 
pasjonatów i profesjonalistów uprawiających kwiaty, warzywa i owoce na 
skalę przemysłową.

ICB Pharma  
  ul. Stanisława Lema 10, 

43-603 Jaworzno
 tel. 32 745 47 46
 www.icbpharma.com
 e-mail: crop@icbpharma.com
 Osoba do kontaktu: Anna Noras

ICB Pharma Crop Solutions  jest  fi rmą badawczo-rozwojową oraz 
produkcyjną. Dostarcza  nowatorskie produkty agrochemiczne do 
stosowania w ogrodnictwie profesjonalnym i  amatorskim. W ofer-
cie  posiada preparaty wspomagające ochronę roślin, nawozy, 
stymulatory wzrostu roślin.  Wiodącym produktem fi rmy jest od 
kilku lat Siltac EC do zwalczania wielu uciążliwych szkodników ro-
ślin uprawnych.

GRUPA INCO S.A.  

CMYK: 80 / 0 / 85 / 0

  ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa 

 tel. 22 711 59 00
 www.fl orovit.pl
 www.azofoska.pl
 e-mail: kontakt.nawozy@inco.pl

GRUPA INCO S.A. jest niekwestionowanym liderem wśród polskich 
producentów hobbystycznych nawozów ogrodniczych. Jest wła-
ścicielem marek Florovit, Azofoska, Florovit Agro oraz  FruktoVit. 
Według badań konsumenckich Millward Brown z 2015 r., Florovit 
to najbardziej znana marka nawozów hobbystycznych na polskim 
rynku.

Florendi  
  Niepruszewo, 

ul. Kasztanowa 4 64-320 Buk
 tel. 785 293 462
 www.fl orendi.pl
 e-mail info@fl orendi.pl
 Osoba do kontaktu: Michał Piskuła

Firma Florendi należy do francuskiej Grupy Roullier obecnej w po-
nad 40 krajach, na 5 kontynentach. Od ponad 55 lat Grupa Roullier 
inwestuje w rozwój produktów opartych na ekstraktach z alg mor-
skich, głównie nawozów, w tym także dla ogrodnictwa. Florendi re-
alizuje sprzedaż nawozów hobby w segmencie dom i ogród. Grupa 
obecna jest w Polsce od 10 lat.
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LUVENA S.A.    
 ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń 
  tel. 61 890 02 02; fax 61 890 04 04; 

bezpłatna infolinia 0 800 161 026
 www.luvena.pl; www.nawozydlaogrodu.pl
 e-mail: nawozy@luvena.pl 

LUVENA S.A. jest jednym z wiodących w Polsce producentów na-
wozów rolniczych oraz ogrodniczych. Oferuje granulowane nawozy 
rolnicze (Lubofoska, Lubofos, Luboplon) oraz superfosfaty. Dział-
kowcom oraz właścicielom ogrodów oferuje nawozy ogrodnicze 
z serii „Słoneczne Ogrody”.

PLANTA sp. z o.o.  
  ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów 
  tel. 14 639 55 00
  www.planta.pl
  e-mail: biuro@planta.pl 
  Osoby do kontaktu: Adam Kowalski, dyrektor handlowy; 

Stanisław Wojtowicz, dyrektor ds. marketingu

Zasięg ogólnopolski. Producent mieszanek traw i nawozów ogrod-
niczych (granulowanych, płynnych, wodorozpuszczalnych) mar-
ki Planta. W asortymencie także: cebule kwiatowe, akcesoria 
ogrodnicze, narzędzia, plandeki okryciowe, siatki przeciw ptakom, 
donice, kosze na kwiaty, kamienie dekoracyjne, agrowłókniny 
i agrotkaniny, worki, folie, balony na wino, beczki, taczki, siatki, 
sprzęt turystyczny i plażowy, baseny, bambus, ozdoby świąteczne, 
łopaty do śniegu, sól drogowa.



Tropical Tadeusz Ogrodnik   
 ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów
 tel. 32 249 92 10; fax 32 249 94 58
 www.biofl orin.pl     
 e-mail: dzial.handlowy@tropical.pl 

Firma Tropical jest producentem nawozów płynnych do roślin 
ozdobnych marki Bio Florin. Zróżnicowana linia produktów zawie-
ra: nawozy uniwersalne, do roślin kwitnących, zielonych oraz eg-
zotycznych, a także podłoże oraz rosy do storczyków. W ofercie 
fi rmy znajdują się także artykuły z branży zoologicznej: pokarmy 
i preparaty dla ryb akwariowych i stawkowych, pokarmy dla ga-
dów, gryzoni, ptaków, psów oraz kotów.

Vila sp. z o.o. sp. k.    
 ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin 
 tel. 91 88 28 800    
 www.vila-nawozy.pl
 e-mail: biuro@vila-nawozy.pl
 Osoba do kontaktu: Jacek Lubieniecki

Producent cenionych nawozów mineralnych dla właścicieli ogro-
dów. Najwyższej klasy surowce oraz unikatowa technologia, oparta 
na ponad 100-letnim doświadczeniu światowego lidera, norweskiej 
fi rmy YARA. W ofercie nawozy posypowe oraz szybko działające 
nawozy krystaliczne do rozcieńczania w wodzie.

Victus-Emak sp. z o.o.  
 ul. Karpia 37, 61-619 Poznań
 tel. 61 82 86 809
 e-mail: sprzedaz@victus.pl
 www.victus.pl
 www.pokon.pl 
 Osoba do kontaktu: Grażyna Lipiak
 
Firma Victus-Emak sp. z o.o. została wyodrębniona ze struktury 
Victus International Trading SA i od 2005 r. jest członkiem grupy 
EMAK, jednego z najbardziej liczących się na rynku europejskim 
producenta sprzętu ogrodniczego i leśnego. Firma funkcjonuje na 
polskim rynku od 1989 r. Dzięki doskonałym rozwiązaniom orga-
nizacyjnym i wysokiemu poziomowi profesjonalizmu zdobyła silną 
pozycję w branży.

SUMIN D. Czabańska, W. Czabański 
i wspólnicy sp. j.    
 Świerkówki 15a, 64-605 Wargowo 
 tel. 61 297 26 00; fax 61 297 26 02
 e-mail: sumin@sumin.com.pl 
 www.sumin.com.pl

Firma kompleksowo zaopatruje hurtownie, sklepy i centra ogrod-
nicze w środki ochrony roślin, higienę sanitarną, nawozy oraz 
mieszanki traw z własnej linii produktów, a także w asortyment 
ogrodniczy znanych marek krajowych i zagranicznych. Zapewnia 
profesjonalną obsługę, szybką realizację zamówień oraz serwis, 
poparte ponad 20-letnim doświadczeniem.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”
TARNOBRZEG sp. z o.o.    
 ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
 tel. 15 856 58 01, fax 15 822 72 08
 www.zchsiarkopol.pl
 Osoba do kontaktu: Mariusz Dziędzioł, tel. 693 620 271
 
Jeden z czołowych producentów nawozów rolniczych i ogrodni-
czych w Polsce. W ofercie dla sadu i ogrodu znajdują się nawozy 
z linii marki OGRÓD 2001 oraz BONTAR. Nawozy produkowane są 
z surowców o najwyższych parametrach jakościowych, spełniają 
wszelkie normy i wyróżniają się wysoką jakością.

Plantpol sp. z o.o.  
  ul. Jezioro 33-35, Zaborze,  

32-600 Oświęcim
 Dział Handlowy:
 tel. 33 842 24 88 /  844 13 40
 www.plantpol.com.pl 
 e-mail: handel@plantpol.com.pl 

Plantpol sp. z o.o. z siedzibą w Zaborzu koło Oświęcimia jest fi rmą działającą w branży 
ogrodniczej. Specjalizuje się w dostarczaniu materiału wyjściowego roślin balkonowo-
-rabatowych, bylin oraz ziół. Jako jeden ze współzałożycieli europejskiej grupy marke-
tingowej  ma dostęp do najlepszych nowości roślinnych, które corocznie wprowadza na 
krajowy rynek. Plantpol swoją silną pozycję zawdzięcza zbudowaniu mocnych powiązań 
z wiodącymi ośrodkami hodowlanymi na całym świecie, w efekcie czego od 20 lat wpro-
wadził na polski rynek ogrodniczy większość obecnie tak popularnych roślin balkonowych 
jak pelargonie, surfi nie i wiele innych. Plantpol jest jedyną fi rmą ogrodniczą, która swoje 
bogate w uprawie roślin doświadczenie wykorzystała opracowując grupę specjalistycz-
nych nawozów o nazwie PLANTON.  Są to dwie serie nawozów: rozpuszczalne i posypo-
we do różnych grup roślin produkowane z najwyższej jakości składników.
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Grupa Target, Kartoszyno  
 ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa
 tel. 58 774 10 90
 www.target.com.pl
  Osoba do kontaktu: Przemysław Hirsch, tel. 600 80 77 45, 

przemekh@target.com.pl

Grupa Target od 25 lat tworzy produkty, dzięki którym klienci dbają 
o rozwój swoich ogrodów we właściwy sposób – wygodnie, efek-
tywnie i z troską o środowisko.  W ochronie i pielęgnacji roślin 
Grupa jest liderem, dostarczając szeroką ofertę: środków ochrony 
roślin, nawozów, podłoży, nasion traw i nie tylko. Target stawia na 
naturę, stąd „zielona seria” produktów Target Natural, opartych 
głównie na substancjach pochodzenia naturalnego. Tworzona jest 
z myślą o entuzjastach ogrodnictwa, którym – podobnie jak fi rmie 
– zdrowie roślin i nas wszystkich leży na sercu.






