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NAWOZY, 
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, 

PREPARATY BIOBÓJCZE

Agrosimex sp. z o.o.

 Goliany 43, 05-620 Błędów 
 tel. 668 08 44; fax 668 08 35
 www.agrosimex.pl
 e-mail: info@agrosimex.com.pl
 Kontakt: Emilia Kwil, dział „Twój ogród”

Agrosimex to dystrybutor środków ochrony roślin, na-

wozów i akcesoriów ogrodniczych. Firma konfekcjonuje 

produkty pod marką „Twój ogród”. Środki ochrony ro-

ślin, biocydy, nawozy mineralne i wiele innych produk-

tów renomowanych producentów. Asortyment dla użyt-

kowników amatorskich i profesjonalnych. Agrosimex 

jest wyłącznym dystrybutorem m.in. akcesoriów marki 

Original Lowe i Shark Tools.

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 stosowa-
nych w higienie sanitarnej. Firma oferuje pestycydy prze-
ciwko szkodnikom zagrażającym amatorskim uprawom 
roślin ogrodniczych: ślimakom, mszycom, przędziorkom, 
tarcznikom, misecznikom i innym. Kolejna grupa prepara-
tów służy do zwalczania szczurów, myszy, nornic, kretów, 
komarów, much, mrówek i innych szkodników, określa-
nych jako szkodniki sanitarne. Produkty posiadają odpo-
wiednie atesty i rejestracje oraz instrukcje warunkujące 
ich bezpieczne stosowanie w środowisku człowieka.

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 środ-

ków owadobójczych, gryzoniobójczych i repelentów. 

W ofercie znajdują się m.in.: preparaty na muchy, ko-

mary, mole, mrówki, krety, owady pełzające, gryzonie, 

środki ochrony roślin i wiele innych. Firma jest również 

właścicielem marki Biopon, w ramach której oferuje na-

wozy płynne, rozpuszczalne, granulowane, pałeczki na-

wozowe, a także nasiona warzyw, ziół, kwiatów i traw 

oraz produkty do pielęgnacji roślin.
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Dział sprzedaży
+48 502 528 876, +48 665 606 966, 
+48 667 490 027, +48 607 557 773

e-mail: bok@pnos.pl

www.pnos.pl

05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Żeromskiego 3

PNOS 
w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.

®

POLSKIE NASIONA POLSKIE ODMIANY

Tradycja i solidność od 1951 roku



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. 
Aktualnie jest jednym z czołowych producentów natu-
ralnych podłoży w kraju. Sprzedaje ponad 40 tys. m3 
kory rocznie. Współpracuje z hurtowniami i sklepami na 
terenie całego kraju. Firma produkuje naturalne nawozy 
suszone. Ponadto zajmuje się konfekcjonowaniem kory 
dekoracyjnej, podłoży do iglaków, torfu. Obecnie siedzi-
ba fi rmy znajduje się w Jankowie Przygodzkim, a zakład 
produkcyjny w Borowcu.

PPH EkoDarPol 
Zbigniew Zubala

  ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno
  tel./fax 95 760 03 22, 760 37 37
  www.ekodarpol.pl
  Kontakt: Wioletta Azarkiewicz, 

Jacek Maczuga
PPH EkoDarPol to polski producent najwyższej jakości naturalnych 
i ekologicznych środków wspomagających uprawę roślin. Biohu-
musy będące nawozami naturalnymi i oznaczane znakiem towa-
rowym BIOHUMUS EXTRA wytwarzane są przez własną hodowlę 
dżdżownic, która jest największą i najbardziej profesjonalnie pro-
wadzoną tego typu działalnością w Polsce. Najwyższa jakość pro-
duktów EkoDarPol została doceniona i zaowocowała zdobyciem 
wielu nagród i tytułów, takich jak: Dobra Marka 2013, Dobra Mar-
ka 2014, Super Marka 2015 (dla produktu BIOHUMUS EXTRA), 
Najlepsze w Polsce (dla ekologicznego polepszacza glebowego 
HUMUS ACTIVE) oraz Jakość Roku 2015 w kategorii EKOLOGIA za 
produkcję i sprzedaż nawozów naturalnych, ekologicznych środ-
ków poprawiających właściwości gleby, które stanowią wyróżnik 
solidności i jakości.
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FOSFAN SA
   

  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
  Kontakt: Rafał Buda, kierownik działu 

sprzedaży nawozów ogrodniczych

Fosfan SA to producent nawozów ogrodniczych Fruc-
tus, Plantena i Lagron. Produkowane nawozy zawierają 
wszystkie niezbędne składniki pokarmowe gwarantują-
ce prawidłowy rozwój, wzrost i plonowanie roślin. Mar-
ka Fructus jest najstarszą marką nawozów ogrodniczych 
w Polsce, wyróżnioną wieloma nagrodami, w tym znakiem 
jakości Najlepsze w Polsce. Szeroka oferta produktowa na-
wozów ogrodniczych i ich wysoka jakość doceniana jest 
przez pasjonatów i profesjonalistów uprawiających kwiaty, 
warzywa i owoce na skalę przemysłową.

LUVENA SA

 

  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 SA jest jednym z wiodących w Polsce produ-
centów nawozów rolniczych oraz ogrodniczych. Oferu-
je granulowane nawozy rolnicze (Lubofoska, Lubofos, 
Luboplon) oraz superfosfaty. Działkowcom oraz właści-
cielom ogrodów oferuje nawozy ogrodnicze z serii „Sło-
neczne Ogrody”.

OGRODOSTAWCY8





„SPÓJNIA” 

Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze Sp. z o.o.
Nochowo, ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Dział Sprzedaży: 

tel./fax. 61/28-35-655
e-mail: 

spojnia.hurtownia@cop.pl
www.nasiona-warzyw.plSeria 10 najpopularniejszych gatunków warzyw. Odmiany pochodzą z hodowli „Spójni”

Nowa seria w ofercie „SPÓJNI”

NASIONA NA TAŚMIE

Burak 
ćwikłowy
Beta vulgaris

SN-160-06-UV - xxxx00720

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
 Ogrodnicze Spółka z o. o.

Nochowo ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655

siewrozsadazbiór

5905653325966

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Burak ćwikłowy
Odmiana bardzo plenna. Korzenie kuliste, bardzo soczyste. 
Miąższ intensywnie krwistoczerwony o słabo widocznych 
pierścieniach. Odmiana przeznaczona na użytek letni i jesien-
ny oraz do przechowywania zimowego. Okres wegetacji: ok. 
100-110 dni.

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1–3 cm, 
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Zalecana odle-
głość miedzy rzędami: 30-40 cm. Aby ułatwić skiełkowanie 
i rozwój roślin należy zapewnić optymalną wilgotność gleby.

NASIONA NA TAŚMIE
NNANAN SIONANAN NANAN TATAT ŚMŚMŚ IE

5 m  ok. 110 nasion

Cebula
Allium cepa L.

SN-xxx-06-UV - xxxx01235

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
 Ogrodnicze Spółka z o. o.

Nochowo ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655

siewrozsadazbiór

5905653325928

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Cebula
Odmiana późna, tworzy cebule o kształcie kulistym. Łuska 
złotożółta, dobrze przylegająca. Mocny system korzeniowy. 
Cebula przeznaczona do bezpośredniego spożycia jak i na 
przechowywanie.

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–2 cm, 
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Nasionom należy 
zapewnić optymalną ilość wody do skiełkowania i rozwoju.

NASIONA NA TAŚMIE
NNANAN SIONANAN NANAN TATAT ŚMŚMŚ IE

5 m  ok. 150 nasion

Marchew  
jadalna
Daucus carota

SN-xxx-06-UV - xxxx07223

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
 Ogrodnicze Spółka z o. o.

Nochowo ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655

siewrozsadazbiór

5905653325935

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Marchew jadalna
Odmiana wczesna, charakteryzująca się dobrym, delikatnym 
smakiem i bardzo małym rdzeniem. Polecana do uprawy 
polowej oraz pod osłonami na wczesny i średnio - wczesny 
zbiór. Posiada dość długi , walcowaty korzeń o tępej nasadzie, 
odporny na pękanie. Osiąga dojrzałość po około 90 dniach.

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–2 cm, 
a następnie przysypać ziemią i lekko uklepać. Nasionom należy 
zapewnić optymalną ilość wody do skiełkowania i rozwoju.

NASIONA NA TAŚMIE
NNANAN SIONANAN NANAN TATAT ŚMŚMŚ IE

5 m  ok. 500 nasion

Ogórek  
konserwowy
Cucumis sativus

SN-xxx-06-UV - xxxx08482

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
 Ogrodnicze Spółka z o. o.

Nochowo ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655

siewrozsadazbiór

5905653325973

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Ogórek konserwowy
Nasiona na taśmie ułatwiają wysiew do gruntu. Równomierne 
rozmieszczenie nasion eliminuje po wschodach potrzebę prze-
rywki. Najważniejsze, aby obficie podlać. Dzięki temu taśma 
celulozowa może się rozpuścić i nasiona zaczynają kiełkować.

Sposób uprawy:
Po wyjęciu taśmy z torebki rozdzielić na linii perforacyjnej. 
Podzieloną taśmę rozwinąć i umieścić w wykonanym w ziemi 
rowku. Następnie przykryć warstwą ziemi i obficie podlać. 

NASIONA NA TAŚMIE
NNANAN SIONANAN NANAN TATAT ŚMŚMŚ IE

5 m  ok. 50 nasion

Rzodkiewka
Raphanus sativus

SN-xxx-06-UV - xxxx12346

„Spójnia“ Hodowla i Nasiennictwo
 Ogrodnicze Spółka z o. o.

Nochowo ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
Producent nr 30/26/624 PL
www.nasiona-warzyw.pl
tel./fax 61 28 35 655

siewrozsadazbiór

5905653325997

Jakość
WE

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

Rzodkiewka
Odmiana przeznaczona do uprawy jesienią, zimą i wiosną, 
w szklarniach i tunelach foliowych. Polecana również do sie-
wu letniego w gruncie. Posiada krótkie ulistnienie. Kuliste 
zgrubienia o intensywnej czerwonej barwie wykształcają się 
w dość krótkim czasie (około 27 dni).

Taśmę nasienną należy umieścić w rowku o głębokości 1,5–
2 cm, a następnie przysypać ziemią, lekko uklepać i intensyw-
nie podlewać.

NASIONA NA TAŚMIE
NNANAN SIONANAN NANAN TATAT ŚMŚMŚ IE

5 m  ok. 225 nasion

R E K L A M A

►
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SBM Life Science sp. z o.o.

  ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa

  e-mail:
joanna.zapecka@sbm-company.com

 tel. 22 635 15 72
 www.bayergarden.pl
 

SBM Life Science dzięki przejęciu produktów marki Bayer Garden 

pojawiła się na rynku polskim w 2016 roku. W ofercie posiada 

środki owadobójcze (Decis, Envidor), grzybobójcze (Baymat, Pre-

vicur, Infi nito, Mildex, Teldor, Zato), przeciwko ślimakom (Desimo 

Duo) i chwastom (Keeper Ogród, Sencor), oraz biocydy (Blatta-

nex). W odpowiedzi na potrzeby partnerów biznesowych i kon-

sumentów w 2018 roku SBM wprowadza na rynek innowacyjną 

formę opakowania – monodawki – dla produktów Decis i Previcur.

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
  Kontakt: Mariusz Dziędzioł, 

tel. 693 620 271

Jeden z czołowych producentów nawozów rolniczych 
i ogrodniczych w Polsce. W ofercie dla sadu i ogrodu znaj-
dują się nawozy z linii marki OGRÓD 2001 oraz BONTAR. 
Nawozy produkowane są z surowców o najwyższych para-
metrach jakościowych, spełniają wszelkie normy i wyróż-
niają się wysoką jakością. 



www.lamela.pl |  lamela.polska

Do zobaczenia w Twoim sklepie!



R E K L A M A

►
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TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik

  ul. Opolska 25, 
41-507 Chorzów

  www.bifl orin.pl
  www.wyjatkowyogrod.pl

Marka BiFlorin, produkowana przez fi rmę TROPICAL, to 
szeroki wybór nawozów płynnych, mgiełek i podłoża do 
storczyków. Zróżnicowana linia nawozów zawiera: na-
wozy uniwersalne, do roślin balkonowych, domowych, 
kwitnących i zielonych (w tym do iglaków) oraz do roślin 
egzotycznych. W szerokiej ofercie fi rmy TROPICAL znaj-
dują się również marki dedykowane innym segmentom: 
Tropical (produkty akwarystyczne, terrarystyczne i dla ryb 
w oczkach wodnych), Tropifi t (produkty dla gryzoni, ma-
łych ssaków i ptaków), TropiDog (karmy dla psów), Tropi-
Cat (karmy dla kotów).

Sumin D. Czabańska, 
W. Czabański i wspólnicy sp.j.

  Świerkówki 15 A, 
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 

ogrodnicze w środki ochrony roślin, higienę sanitarną, na-

wozy, ziemie ogrodnicze oraz mieszanki traw sygnowane 

marką Sumin. Zapewnia profesjonalną obsługę, szybką 

realizację zamówień oraz serwis, poparty ponad 25-letnim 

doświadczeniem.
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R E K L A M A

►

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
  Kontakt: Jacek Lubieniecki

Producent cenionych nawozów mineralnych dla właścicieli 

ogrodów. Najwyższej klasy surowce oraz unikatowa tech-

nologia, oparta na ponad 100-letnim doświadczeniu świa-

towego lidera, norweskiej fi rmy YARA. W ofercie nawozy 

posypowe oraz szybko działające nawozy krystaliczne do 

rozcieńczania w wodzie, a także nawozy płynne do nawo-

żenia dolistnego. 





ALSEED GARDEN 
Monika Skurko

  Marynin 195 F, 
21-030 Motycz

  e-mail: biuro@alseedgarden.pl
  www.alseedgarden.pl
  Kontakt: Monika Skurko, 

tel. 663 063 435

Firma ALSEED GARDEN powstała w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie hobbystów na nasiona najwyższej jakości. 
Kontynuuje ponad 25-letnie tradycje fi rmy ALSEED, ofe-
rując profesjonalne nasiona w małych opakowaniach ho-
lenderskich fi rm nasiennych: DAPco, BakkerBrothers oraz 
Holland Select. W swojej ofercie ma odmiany bardzo plen-
ne, odporne na choroby i łatwe w uprawie. Jakość ofero-
wanych produktów jest na najwyższym poziomie. Nasiona 
zaprawiane w Holandii, pakowane w hermetyczne opako-
wania zapewniające przedłużoną trwałość. Zapraszamy do 
współpracy hurtownie i sklepy nasienne. 

NASIONA I CEBULE
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Przedsiębiorstwo 
Nasiennictwa Ogrodniczego 
i Szkółkarstwa w Ożarowie 

Mazowieckim sp. z o.o.

  ul. Żeromskiego 3, 
05-850 Ożarów Mazowiecki

  tel. 22 733 75 00
  www.pnos.pl
PNOS, tradycją sięgający 1951 r., to jeden z najbardziej rozpozna-
walnych znaków towarowych na polskim rynku nasiennym. Przed-
siębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożaro-
wie Mazowieckim sp. z o.o. jest polską fi rmą hodowlano-nasienną 
i jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. 
Spółka posiada ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie 
przedstawia ponad 1400 pozycji nasion: warzyw, kwiatów, ziół, 
nasion otoczkowanych, nasion na taśmie, nasion roślin miododaj-
nych oraz nasion na kiełki, które dedykowane są na rynek profe-
sjonalny i hobbystyczny. PNOS w Ożarowie Mazowieckim oferuje 
również sadzonki róż, cebulki kwiatowe, cebulę dymkę, nawozy 
oraz akcesoria do roślin i do uprawy kiełków. 

PlantiCo Zielonki sp. z o.o.

  Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 
05-082 Stare Babice

  tel. 22 722 90 66; 
fax 22 722 95 72 

  www.plantico.pl
  e-mail: plantico@plantico.pl

PlantiCo to polska fi rma hodowlano-nasienna z wielolet-

nią tradycją. Oferuje szeroki asortyment nasion warzyw, 

kwiatów i ziół, w tym wiele odmian własnej hodowli, 

w fi rmowych opakowaniach, dla odbiorców hurtowych 

i detalicznych oraz producentów wielkotowarowych. 

Działalność fi rmy obejmuje również produkcję materiału 

szkółkarskiego.



P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

FASOLA ZIELONA TYCZNA
COBRA  25 nasion

 FASOLA PNĄCA 4-5 m 
 ZBIÓR TRWA 2-3 MIESIĄCE
 ZIELONE OKRĄGŁE STRĄKI 
 BEZ ŁYKA, BARDZO SMACZNA 

• Hodowca i producent nasion: HOLLAND SELECT BV Holandia
• Zaprawiane w Holandii zaprawą Proseed /Thiram/ 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.
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NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu

P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

BURAK ĆWIKŁOWY
DETROIT DARK RED 2  ok. 300 nasion na 10 m2

 BARDZO WCZESNY 55–58 dni od siewu
 BARDZO WYSOKI PLON 
 INTENSYWNY KOLOR
 ODPORNY NA TRUDNE WARUNKI UPRAWY

• Hodowca i producent nasion: BAKKER BROTHERS HOLANDIA 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.
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P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

POMIDOR SZKLARNIOWY
LIANNE F1 (TM.V.F2.N.FR. L.S.L.)  15 nasion

 BARDZO WCZESNY 
 WIELKOOWOCOWY 220-260 g
 WYJĄTKOWO PLENNY 
 DOSKONAŁY SMAK

• Hodowca i producent nasion: DAPco Holandia
• Zaprawiane w Holandii zaprawą Proseed /Thiram/ 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.
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P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

FASOLA ŻÓŁTA SZPARAGOWA 
VOLTAGE  100 nasion

 WCZESNA ok. 60 dni
 BARDZO WYSOKI  PLON ok. 16-20 ton/ha (1,6- 2 kg/m2) 
 DO WIELOKROTNEGO  ZBIORU
 BEZ ŁYKA, BARDZO SMACZNA

• Hodowca i producent nasion: HOLLAND SELECT BV Holandia
• Zaprawiane w Holandii zaprawą Proseed /Thiram/ 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.
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INTENSYWNY KOLOR

Hodowca i producent nasion: 
HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

NASIONA PROFESJONALNE:

ODPORNY NA TRUDNE WARUNKI UPRAWY

BAKKER BROTHERS HOLANDIA
HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

CUKINIA
STORR'S GREEN F1  10 nasion na ok. 10 m2

 ODMIANA HETEROZYJNA F1 (mieszaniec)
 OWOCE CYLINDRYCZNE 18-23 cm
 DO UPRAWY W SZKLARNIACH, TUNELACH I W POLU
 BARDZO WYSOKI PLON

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.

• Hodowca i producent nasion: BAKKER BROTHERS HOLANDIA 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion
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FASOLA ZIELONA TYCZNA

HOLLAND SELECT BV Holandia

HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

 do upraw towarowych pod osłonami i w polu

P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

BURAK ĆWIKŁOWY
ok. 300 nasion na 10 m

BARDZO WCZESNY 55–58 dni od siewu

BARDZO WYSOKI  PLON ok. 16-20 ton/ha (1,6- 2 kg/m

HOLLAND SELECT BV Holandia

HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

 do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.

• Hodowca i producent nasion: 

P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

MARCHEW
NANTES 5 NABA  ok. 2000 nasion/15-20 m2 uprawy

 WCZESNA ok.100 dni 
 BARDZO WYSOKA PLENNOŚĆ 107 ton/hektar (10,7 kg/m2)
 GŁADKI, WALCOWATY KORZEŃ 
 SŁODKA SOCZYSTA

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

• Hodowca i producent nasion: BAKKER BROTHERS HOLANDIA 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion
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NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.

74082

P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

NASIONA HOLENDERSKIE

ok. 2000 nasion/15-20 m  uprawy

WCZESNA ok.100 dni 
BARDZO WYSOKA PLENNOŚĆ 107 ton/hektar (10,7 kg/m )
GŁADKI, WALCOWATY KORZEŃ 
SŁODKA SOCZYSTA

Hodowca i producent nasion: 
HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion

 do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.

P R O F E S J O N A L N E  N A S I O N A  W A R Z Y W  W  T W O I M  O G R O D Z I E
-GARDEN

SERIA PROFESJONALNA NASIONA HOLENDERSKIE

PIETRUSZKA KORZENIOWA 
HALBLANGE BERLINER  500 nasion/ok. 10 m2 uprawy

 WCZESNA ( ok.110 dni od siewu)
 BARDZO WYSOKI PLON 
 KORZENIE BIAŁE I GŁADKIE
 ODPORNA NA TRUDNE WARUNKI UPRAWY

SERIA PROFESJONALNANASIONA HOLENDERSKIE

PROFESJONALNE NASIONA WARZYW W TWOIM OGRODZIE -GARDEN

NASIONA PROFESJONALNE:  do upraw towarowych pod osłonami i w polu
 do upraw hobby: plenna, odporna na choroby i łatwa w uprawie.

• Hodowca i producent nasion: BAKKER BROTHERS HOLANDIA 
• HERMETYCZNE OPAKOWANIE - przedłużona przydatność nasion
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Przedsiębiorstwo Nasienne 
„Roltico” Grażyna
i Andrzej Samul

 

  Nochowo, ul. Wiejska 43, 
63-100 Śrem

  tel./fax 61 283 62 36
  www.roltico.pl

„Roltico” jest rodzinnym przedsiębiorstwem nasiennym 

z wieloletnią tradycją, z siedzibą w Nochowie k. Śremu. 

W ofercie fi rmy szeroki wybór nasion: kwiatów, ziół, na 

kiełki, warzyw inkrustowanych oraz otoczkowanych. Pro-

dukty „Roltico” wyróżniają się wysoką jakością, są sprze-

dawane zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Krakowska Hodowla 
i Nasiennictwo Ogrodnicze 

Polan sp. z o.o.

  ul. Lucjana Rydla 53/55, 
30-130 Kraków 

  tel. 12 623 38 30; fax 12 623 38 35
  www.nasiona.pl
  e-mail: polan@nasiona.pl

Polan to jeden z największych i najstarszych producentów 
nasion w Polsce, właściciel ponad 250 własnych odmian 
warzyw i kwiatów oraz dystrybutor innych, wiodących 
odmian polskich i zagranicznych producentów. Sprzedaż 
hurtowa na terenie całej Polski: nasion warzyw, kwiatów, 
ziół, cebulek wiosennych i jesiennych, kłączy kwiatowych, 
pełnego asortymentu ogrodniczego oraz kwalifi kowane-
go materiału nasadzeniowego czosnku ozimego i jarego. 
Firma stosuje otoczkowanie, inkrustacje i kalibrowanie. 
Zapewnia profesjonalne doradztwo i konkurencyjne ceny.





„Spójnia” Hodowla 
i Nasiennictwo Ogrodnicze 

sp. z o.o. 

  Nochowo, ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem

  tel./fax 61 283 56 55 – dział sprzedaży
  www.nasiona-warzyw.pl
  e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl

„Spójnia” to fi rma hodowlano-nasienna, zajmująca się ho-
dowlą twórczą i zachowawczą odmian roślin warzywnych 
oraz produkcją, konfekcjonowaniem i sprzedażą nasion. 
Oferuje szeroki wybór wysokiej jakości nasion warzyw, 
kwiatów i ziół. „Spójnia” co roku poszerza ofertę o nowe 
produkty kierowane zarówno do hobbystów, jak i profe-
sjonalistów. 

TORSEED Przedsiębiorstwo 
Nasiennictwa Ogrodniczego 

i Szkółkarstwa SA

  ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń         
  tel. 56 658 48 00; fax 56 659 89 31
  www.torseed.pl
  e-mail: marketing@torseed.pl
  Kontakt: Antoni Nadachewicz, tel. 

56 658 48 56 lub Jacek Syrocki, tel. 
509 669 340

TORSEED jest jednym z liderów nasiennictwa ogrodniczego 
w Polsce. W ofercie posiada najwyższej jakości nasiona kilku-
dziesięciu gatunków i kilkuset odmian warzyw, kwiatów i ziół 
dla odbiorców detalicznych, hurtowych i wielkotowarowych. 
Posiada własne hurtownie i centra ogrodnicze w Toruniu, Ko-
tłowie k. Koszalina i Wierzchowiskach Drugich k. Lublina.
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Vilmorin Garden sp. z o.o.

  ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 
62-052 Komorniki k. Poznania 

  tel. 61 659 04 51; fax 61 659 04 59/60
  www.vilmorin-garden.pl
  e-mail: info@vilmoringarden.pl
  Kontakt: Rafał Majchrzycki, kierownik 

sprzedaży rynku specjalistycznego

Podstawową działalnością Vilmorin Garden jest produkcja, 
konfekcjonowanie i dystrybucja nasion kwiatów, warzyw 
i ziół. Ponadto fi rma zajmuje się dystrybucją cebul kwiato-
wych oraz najwyższej jakości mieszanek traw, dostarcza-
nych przez największego producenta na świecie, duńską 
spółkę DLF-TRIFOLIUM. W ofercie znajdują się też nawozy 
z naturalnym guano, BiohumusVit oraz włókniny biodegra-
dowalne.

Ogrodnictwo Wiśniewski 
Jacek Junior sp. z o.o.

  Siedziba: ul. Rzeczycka 26, 
04-940 Warszawa

  Miejsce prowadzenia działalności: 
ul. Adama Mickiewicza 87A,
 05-462 Góraszka

  tel. 22 789 09 76
  e-mail: junior@onet.pl, 

adrian.kuczmaszewski@junior.net.pl

Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior to zespół specjalistów z boga-
tym doświadczeniem w branży cebul i kłączy kwiatowych. Główną 
działalnością fi rmy jest zaopatrzenie hurtowni, centrów ogrodniczych, 
fi rm wysyłkowych, producentów, zarządców terenów zieleni miejskiej 
w kraju i za granicą. Od wielu lat współpracuje z fi rmami holender-
skimi, belgijskimi i polskimi. Dzięki bardzo efektywnie zorganizowanej 
produkcji, doskonałej znajomości branży, a także dbałości o jakość 
zajmuje wiodącą pozycję wśród fi rm konkurujących na tym rynku. 
Głównym wyróżnikiem jej oferty jest jakość oferowanych produktów 
oraz wysoki standard obsługi.

R E K L A M A

►
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Oferujemy nawozy: 
 z linii  Ogród 2001 
 oraz  Bontar 
 i Wigor S Pro 
w opakowaniach: w opakowaniach: 

2 kg

w opakowaniach: w opakowaniach: 

 kg 5 kg

w opakowaniach: w opakowaniach: 

10 kg kg 25 kg

Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą na stronie internetowej:

www.zchsiarkopol.pl

NAWOZY 
DO SADU
I OGRODU



PPH Agronas sp. z o.o.

  tel. 63 27 20 403; 
kom. 602 243 016

  www.agronas.pl
  e-mail: agronas@agronas.pl
  Kontakt: Dariusz Malinowski, 

kierownik działu handlowego
 
Firma Agronas jest największym producentem nasion 
traw w Polsce i jednym z liderów w produkcji nasion rol-
niczych. Wieloletnia tradycja oraz liczne kontakty handlo-
we w całej Europie czynią ją atrakcyjnym i wiarygodnym 
partnerem. Efektywne zarządzanie, profesjonalizm oraz 
znajomość potrzeb klientów sprawiają, że nasiona, które 
oferuje, cieszą się uznaniem i zawsze stanowią gwarancję 
najwyższej jakości.

FN Granum sp.j.

 

  Wodzierady 81, 98-105 Wodzierady
  tel. 43 677 31 26; 43 677 33 00; 

fax 43 675 99 53 
  www.granumfn.pl
  e-mail: trawy@granumfn.pl
  Kontakt: Błażej Menc, specjalista 

ds. sprzedaży i marketingu,
kom. 607 141 146, 

  e-mail: blazejmenc@granumfn.pl
 
Firma Nasienna Granum sp.j. powstała w 1993 r. Zajmuje 
się produkcją i obrotem handlowym nasionami roślin rol-
niczych. Jednym z głównych kierunków działalności fi rmy 
jest produkcja mieszanek nasion traw. Wieloletnia obec-
ność na rynku, dbałość o jakość produktów oraz rzetelna 
obsługa pozwoliły jej zdobyć uznanie i zaufanie klientów.

ROLIMPEX SA

  ul. Lubawska 7, 14-200 Iława
  tel. 89 648 24 07
  www.rolimpexsa.pl
  e-mail: ilawa@rolimpexsa.pl
  Kontakt: Katarzyna Karasz, 

tel. 698 730 211

Rolimpex SA to lider na rynku nasiennym. Firma z ogrom-
nym doświadczeniem i wieloletnią tradycją, posiadająca 
w ofercie znane i cenione marki, takie jak: Najlepsze Tra-
wy z Iławy, Graminex, Nasiennik. Jest producentem i dys-
trybutorem wysokiej jakości materiału siewnego, nawo-
zów oraz innych środków do produkcji rolnej. Zajmuje się 
produkcją w sektorze zbóż, traw, a także rzepaku i innych 
nasion dla potrzeb zakładów przetwórstwa rolno-spożyw-
czego. Firma również wprowadza do sprzedaży i systema-
tycznie poszerza ofertę produktów ekologicznych. Obecnie 
jest jedną z największych fi rm nasiennych w Polsce. Posia-
da 5 zakładów produkcyjno-handlowych. W 2013 r. fi rma 
Rolimpex SA weszła w skład Grupy Top Farms.

NASIONA TRAW
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Patio Plant

Szkółka Roślin Ozdobnych „Clematisy”
ul. Sportowa 1A, 83-211 Kolincz

zamowienia@clematisy.pl, tel. 58 563 39 02
885 955 703, 885 955 702

Szkółka Roślin Ozdobnych „Clematisy”
ul. Sportowa 1A, 83-211 Kolincz

zamowienia@clematisy.pl, tel. 58 563 39 02
885 955 703, 885 955 702

Paradise garden

Clematisy.com.pl
Clematisy.com.pl

PNĄCZA KWITNĄCE I OZDOBNE    
KRZEWY KWITNĄCE I OZDOBNE    
ROŚLINY LECZNICZE       
PNĄCZA OWOCOWE     
DRZEWKA I KRZEWY OWOCOWE

Zamówienia hurtowe 

już od 90 sztuk

POSZERZAMY ASORTYMENT
PNĄCZA KWITNĄCE I OZDOBNE    KRZEWY KWITNĄCE I OZDOBNE    ROŚLINY LECZNICZE       

PNĄCZA OWOCOWE     DRZEWKA I KRZEWY OWOCOWE

EKOBALOT C1 C2 C4 C5BALOT

Kiwi - Actinidia 
Kamczacka - Lonicera caerulea var. Kamtschatica
Clematis -  Clematis

                      C sil tema

L ao cn itic ae hr ca s tca me aru K l .e ra va

                       a i A dct iin

więcej na: www.clematisy.com.pl



PPHU Arex Green Garden 
Arkadiusz Temberski

  Chojno Nowe Drugie 15, 
22-130 Siedliszcze

  tel. 82 570 20 53; kom. 602 614 761
  www.ggarden.eu
  e-mail: info@ggarden.eu
  Kontakt: Mariusz Łukasik, 

kom. 602 614 761, 
e-mail: m.lukasik@ggarden.eu

Green Garden to rodzinna, polska firma, której historia 
sięga 1932 r., produkująca chronione patentem podło-
ża z mikroorganizmami. Gwarancją jakości produktów 
są badania laboratoryjne oraz składniki pozyskiwane 
m.in. z własnych, ekologicznych złóż na terenie Lu-
belszczyzny.

PODŁOŻA I MATERIAŁY 
DO ŚCIÓŁKOWANIA
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ARK-POL Producent 
Podłoży Ogrodniczych 
Arkadiusz Wiśniewski

  Dorohucza 53, 21-044 Trawniki
  tel. 81 585 00 95
  tel./fax 81 582 31 13. 
  www.ark-pol.pl
  e-mail: info@ark-pol.pl
  Kontakt: Arkadiusz Wiśniewski, 

właściciel, kom. 602 271 972, Mirosław 
Szcześniak, przedstawiciel handlowy, 
kom. 882 123 668 

Firma ARK-POL jest producentem wysokiej jakości podłoży ogrodniczych. 
Oferuje uniwersalne podłoża warzywno-kwiatowe, podłoża kwiatowe zie-
mia+nawóz 2w1, jak również torf wysoki kwaśny odkwaszony, korę sosnową 
frakcjonowaną, zrębkę dekoracyjną oraz podłoża do iglaków, surfi nii i roślin 
balkonowych, pelargonii, palm, paproci, juk i roślin zielonych, do róż, storczy-
ków, kaktusów, do wysiewu i pikowania, do trawników i warzyw. W ofercie 
znajduje się również podłoże Bioaktywne Biopuls w 100% oparte na nawozach 
naturalnych.Firma zaopatruje hurtownie i centra ogrodnicze oraz gospodarstwa 
ogrodnicze i szkółkarskie, jak również sklepy rolno-przemysłowe. Gwarantuje 
szybkie dostawy i dogodne formy płatności, wcześniejsze zatowarowania oraz 
wsparcie marketingowe.

Firma „FLORA” 
Zbigniew Gotkiewicz

 

  ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie
  tel. 41 375 43 60; 41 375 43 61; 

fax 41 375 43 62
  www.fi rmafl ora.pl
  e-mail: info@fi rmafl ora.pl
  Kontakt: Marcin Dulewicz, 

tel. 604 230 061

Firma „FLORA” powstała w 1992 r. Siedziba i zakład pro-
dukcyjny mieści się w Końskich (woj. świętokrzyskie). 
Zajmuje się produkcją podłoży ogrodniczych i kwiatowych 
oraz konfekcjonowaniem grysu, keramzytu i kory sosno-
wej. W ofercie handlowej znajdują się również torfy, sub-
straty i profesjonalne podłoża produkcji litewskiej oraz 
nawozy ogrodnicze i wyroby z bambusa.

Lasland sp. z o.o.

  Grądy k. Gryfi c, 72-342 Cerkwica 
  tel. 91 386 77 76
  www.kronen.com.pl
  e-mail: biuro@kronen.com.pl

Lasland sp. z o.o., fi rma posiadająca w Polsce torfowiska 
wysokie, zajmuje się wydobyciem torfu, produkcją i sprze-
dażą wyrobów torfowych pod markami Kronen (w tym 
podłoża BIO), Natura (doskonała do upraw ekologicznych) 
oraz Torf. W ofercie: kora ogrodowa, kompost ogrodniczy 
oraz mineralne i organiczno-mineralne nawozy granulowa-
ne długo działające. Spółka prowadzi ekologiczną uprawę 
borówki amerykańskiej. Jest jedynym producentem w Pol-
sce, na potrzeby ogrodnictwa, włókien drzewnych ECOFI-
BREX®.
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Zakład Metalowy 
Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowy Włodzimierz 

Walkiewicz 

  ul. Rzeczna 8 a, 26-200 Końskie 
  tel./fax 41 372 53 80
  kom. 509 377 210, 509 377 230, 

506 120 017
  e-mail: biuro@zmwalkiewicz.pl
  www.zmwalkiewicz.pl

Rodzinna fi rma produkująca narzędzia ogrodnicze od 
1985 r. W ofercie szpadle, łopaty, grabie, taczki oraz sze-
roka gama małych narzędzi ogrodniczych. W asortymen-
cie niezwykle wytrzymałe narzędzia w wersji standard 
oraz narzędzia hartowane o wysokiej twardości oraz sprę-
żystości dla profesjonalistów.

PROFIX sp. z o.o.

  Łomna Las, ul. Dobra 3, 05-152 Czosnów
  tel. 22 78 59 682
  www.profi x.com.pl
  e-mail: sprzedaz@profi x.com.pl
  Kontakt: Andrzej Kwiatkowski

Firma jest sprawdzonym dostawcą narzędzi i akcesoriów ogrod-
niczych oraz właścicielem marek: PROLINE (narzędzia ręczne 
i akcesoria), TRYTON (elektronarzędzia i maszyny do pielęgnacji 
ogrodu) i LAHTI PRO (środki ochrony indywidualnej). Oferta PRO-
FIX to ponad 20 tys. produktów. Zapewnia szeroki wybór m.in.: 
sekatorów, nożyc, piły, siekier, łopat, szpadli, kosiarek, pilarek. 
Natomiast akcesoria do nawadniania to dobra alternatywa dla 
wyrobów czołowych producentów, a odzież robocza i ochronna 
pozwala pracować wygodnie i bezpiecznie. W 2017 r. marka PRO-
LINE została nagrodzona kolejnym, tym razem srebrnym Laurem 
Konsumenta, a narzędzia i akcesoria ogrodnicze PROLINE znala-
zły się w gronie nagrodzonych Kreatorami GardenTrendów 2017. 
Profi x dystrybuuje produkty takich fi rm, jak: Fiskars, Black&Dec-
ker, Demar, Juco i wielu innych.

NARZĘDZIA RĘCZNE
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SPRZĘT ZMECHANIZOWANY

BRIGGS & STRATTON 
CORPORATION

  ul. Tramwajowa 5/26, 76-200 Słupsk
  tel. 59 841 02 15
  www.briggsandstratton.com
 www.silnikmaznaczenie.pl
 www.jakwybrackosiarke.pl

  e-mail: jasinski.wojtek@basco.com

Briggs & Stratton to największy na świecie amerykański produ-
cent 4-suwowych, chłodzonych powietrzem silników benzyno-
wych stosowanych w urządzeniach ogrodniczych, budowlanych 
i przemysłowych. Firma dostarcza innowacyjne i wygodne dla 
użytkownika rozwiązania w swoich silnikach, działa w ponad 100 
krajach, w Polsce posiada ponad 300 autoryzowanych dealerów 
serwisowych. Wybór silników Briggs & Stratton to gwarancja 
oryginalnych części i najwyższej jakości obsługi. W 2018 roku
Briggs & Stratton obchodzi 110-lecie działalności.

Hitachi Power Tools 
Polska sp. z o.o.

  ul. Gierdziejewskiego 1, 
02-495 Warszawa 

  tel. 22 863 33 78; 22 863 33 79
  www.hitachi-narzedzia.pl
  e-mail: info@htp.com.pl
  Kontakt: Mateusz Kaczmarski

Firma Hitachi Power Tools Polska sp. z o.o. to jeden ze 
światowych wiodących producentów profesjonalnych elek-
tronarzędzi oraz narzędzi ogrodowych. W ofercie posiada 
wiertarki, szlifi erki, młoty wyburzeniowe oraz narzędzia 
ogrodowe: pilarki, kosy, kosiarki, nożyce do żywopłotu. 
Sprzedaż prowadzi przez wyspecjalizowaną sieć sprzedaży 
detalicznej.

Hortmasz sp. z o.o.

  Strobów 2D, 
96-100 Skierniewice

  tel. 46 833 43 56
  www.hortmasz.pl
  e-mail: hortmasz@hortmasz.com.pl

Firma Hortmasz posiada ponad 30-letnie doświadczenie w 
sprzedaży maszyn ogrodniczych. Do swojej oferty wybiera 
jedynie produkty sprawdzonych i renomowanych produ-
centów, dbając jednocześnie o ich atrakcyjność cenową. 
W ofercie fi rmy można znaleźć kosiarki spalinowe i elek-
tryczne, wykaszarki i podkaszarki, glebogryzarki, wiertnice, 
wertykulatory, opryskiwacze, odśnieżarki, zamiatarki, pilar-
ki,  nożyce do żywopłotów, dmuchawy do liści, rozdrab-
niacze gałęzi, kompresory, agregaty prądotwórcze, pompy 
do wody, ciągniki komunalne, a także bogaty wybór części 
zamiennych i akcesoriów do maszyn ogrodniczych.
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Krysiak sp. z o.o.

  ul. Rolna 6, 
62-081 Baranowo

  tel. 61 650 75 30; 
fax 61 650 75 32

  www.krysiak.pl
  e-mail: krysiak@krysiak.pl

Firma Krysiak sp. z o.o. działa na rynku od ponad 25 

lat. Oferuje spalinowe i elektryczne urządzenia do prac 

w ogrodnictwie, leśnictwie i rolnictwie. Zaopatruje swo-

ich klientów w maszyny oraz sprzęt następujących marek 

i fi rm: Faworyt, Lider, Handy, Texas, Grizzly, Iseki, Limpar, 

Gloria, G.F., CFH.

MAKITA sp. z o.o.

  ul. Bestwińska 103, 
43-346 Bielsko-Biała

  tel. 33 484 02 00 
  www.makita.pl
  e-mail: info@makita.pl

Firma Makita została założona w 1915 r. w Japonii. To je-
den z największych producentów elektronarzędzi profe-
sjonalnych na świecie. Firma oferuje również urządzenia 
akumulatorowe, pneumatyczne oraz narzędzia ogrodowe 
(spalinowe i elektryczne). Do wszystkich tych maszyn Ma-
kita oferuje wysokiej klasy i doskonałej jakości osprzęt oraz 
materiały eksploatacyjne. Polska fi lia rozpoczęła działalność 
w 1995 r., zapewniając dystrybucję na terenie całego kraju 
poprzez rzetelnie dobraną sieć punktów dealerskich. Ponad 
200 punktów serwisowych dba o stan techniczny narzędzi. 
Poza narzędziami MAKITA fi rma reprezentowana jest rów-
nież przez marki DOLMAR oraz MAKITA-mt (MAKTEC).

Stiga sp. z o.o.

 www.stiga.pl

 e-mail: biuro@stiga.pl

 Kontakt: Sławomir Gajda
 

Stiga od zawsze pozostaje wierna tej samej idei. Celem 

fi rmy jest wyposażenie właścicieli ogrodów w pełną gamę 

urządzeń ułatwiających i uprzyjemniających im pracę. Dla 

konstruktorów fi rmy Stiga najważniejsza jest satysfakcja 

użytkownika. Produkty fi rmy to połączenie innowacyjnych 

technologii, doskonałej inżynierii oraz nowoczesnego de-

signu, przyjaznego użytkownikom. Dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom powstają one w zgodzie z dbałością o śro-

dowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

MTD Poland sp. z o.o.
 

  ul. Ogrodnicza 1, 

84-252 Orle

  tel. 58 572 07 01

  www.mtdpoland.pl

  e-mail: biuro@mtdpoland.pl

  Kontakt: Łukasz Prusak 

MTD od ponad 80 lat jest jednym z liderów na rynku sprzę-

tu ogrodniczego na całym świecie. Fabryki fi rmy w USA 

i w Europie produkują szeroki asortyment traktorów, ko-

siarek, kos oraz pełną gamę narzędzi ogrodniczych. Firma 

posiada w ofercie wszystko, co jest potrzebne do założenia 

i pielęgnacji ogrodu.
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ADVISER PHU 
mgr inż. Anna Łukowicz

  ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań
  tel./fax 61 879 87 00; 61 870 54 74, 

tel. 601 712 001
  www.phu-adviser.pl
  biuro@phu-adviser.pl
  Kontakt: Ryszard Łukowicz, dyrektor; 

Katarzyna Łukowicz, marketing; 
Robert Krawczyk, nawadnianie; 
Monika Jadczak-Demska, pracownia 
projektowa 

Firma specjalizuje się w systemach nawadniania, fertygacji, ste-
rowania klimatem w produkcji ogrodniczej, wykonuje również 
systemy nawadniania w centrach ogrodniczych oraz systemy na-
wilżania powietrza w halach przemysłowych. W ofercie: nawad-
nianie ogrodów, terenów zieleni, obiektów sportowych, a także 
technologia zielonej ściany, wyposażenie oczek wodnych OASE 
oraz podłoża ogrodnicze GRODAN. Firma prowadzi sprzedaż i do-
radztwo, projektuje, instaluje, zapewnia sprawny serwis.

Ramp sp. z o.o.

  ul. Jugosłowiańska 25 A, 
92-720 Łódź

  tel. 42 648 43 17
  www.ramp.pl
  e-mail: trade@ramp.pl
  Kontakt: Patrycja Rosiak

RAMP to znany od ponad 30 lat polski producent złą-
czy do węży ogrodniczych, zraszaczy, pistoletów zrasza-
jących oraz linii narzędzi ogrodniczych Master Garden, 
której sztandarowymi produktami są grabie z mocowa-
niem Master Klik i małe narzędzia. W ofercie fi rmy RAMP 
można znaleźć także sekatory, piły oraz sprzęt służący 
do sprzątania w ogrodzie i w domu. Produkty RAMP 
charakteryzuje wysoka jakość, funkcjonalne wzornictwo 
i przystępna cena.

NAWADNIANIE
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Szkółka Roślin Ozdobnych 
„Clematisy”

M.K.J. Wędrowscy

  ul. Sportowa 1 A, 83-211 Kolincz 
k. Starogardu Gdańskiego

  tel. 58 563 39 02, fax 58 7435349
  kom. 885 955 70 (angielski); 

kom. 885 955 702; 885 955 703
  www.clematisy.com.pl
  e-mail: zamowienia@clematisy.pl
  Kontakt: Elżbieta Kurowska

W ofercie szkółki ponad 400 odmian roślin: pnącza ozdobne 
i owocowe, krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe, rośliny 
lecznicze. Dodatkowo: clematis, bluszcz, wisteria, aktinidie, jago-
da kamczacka, winorośl, jagoda goji, borówka amerykańska, ma-
gnolia, rododendron i wiele nowości owocowych w pojemnikach 
P9, C1, C2, C4, C5 oraz rośliny balotowane z gołym korzeniem. 
Firma zapewnia profesjonalną obsługę, bezpieczny transport 
w Polsce i Europie oraz atrakcyjne ceny. 

Dendrofarma Szkółka 
Drzew i Krzewów Ozdobnych 

Wiesława Kałuzińska

  ul. Królewska 2, Tuszynek Majoracki, 
95-080 Tuszyn

  tel. 607 170 648
  www.dendrofarma.com
  e-mail: 

wieslawa.kaluzinska@dendrofarma.com, 
dendrofarma63@wp.pl

 
Szkółka zlokalizowana jest w Tuszynku Majorackim położo-
nym bezpośrednio przy trasie Łódź-Piotrków Tryb. Specjalizuje 
się w produkcji m.in.: berberysów, magnolii, hibiskusów, pie-
risów, azalii japońskich oraz wielkokwiatowych. W ofercie 
szkółki można znaleźć wiele ciekawych pozycji roślin iglastych, 
również szczepionych w pojemnikach P14-C30. Co roku do 
oferty są wprowadzane nowe, interesujące odmiany. 

OGRODOSTAWCY38

PRODUCENCI ROŚLIN

Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Iglak 

  ul. Szkolna 8, 96-323 Osuchów
  tel./fax. 46 857 45 98, 602 361 597, 

606 105 633
  www.iglak.net.pl
  e-mail: poczta@iglak.net.pl
  Kontakt: Robert Wójcik, 

tel. 606 105 633

Szkółka istnieje od 1994 r. Od początku jej specjalizacją 
jest materiał iglasty oraz liściasty zimozielony z gruntu. 
W ostatnich latach rozwijana jest także produkcja roślin 
w pojemnikach. Wysokiej jakości rośliny w przystępnych 
cenach oraz szeroki asortyment powodują, że przez po-
nad 20 lat istnienia szkółka zdobyła wielu zadowolonych 
klientów branżowych na terenie całego kraju, a także poza 
granicami Polski.





Gospodarstwo Specjalistyczne 
„Panek” Dariusz Panek 

  ul. Dąbrowskiej 12, 
05-800 Pruszków

  tel. 22 728 80 44 
  kom. 500 251 621, 500 251 622
  www.e-panek.pl
  e-mail: biuro@e-panek.pl
  Kontakt: Anna Panek, Dariusz Panek

Gospodarstwo produkuje byliny, trawy ozdobne, zioła oraz 
rozsady warzyw dla amatorów. Posiada w ofercie gotowe 
koncepty sprzedażowe, np. Niezłe ziółko, Twoja plantacja, 
La selection du Chef, Kwitnące ogrody, Kolorowe Trawki 
czy Leśne opowieści. Jest otwarte na współpracę z cen-
trami ogrodniczymi, sieciami oraz projektantami ogrodów. 

Sutkowscy Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych 

  Sinołęka 45A, 05-310 Kałuszyn
  tel. 25 752 66 95; kom. 606 973 385; 

fax 25 752 66 96
  www.sutkowscy.oid.pl
  e-mail: sutkowscy@oid.pl
  Kontakt: Michał Sutkowski

Szkółka specjalizuje się w produkcji roślin iglastych w grun-
cie i w pojemnikach (głównie Thuja, Pinus, Picea) w for-
mach naturalnych i szczepionych. W ofercie posiada rów-
nież duży wybór drzew i krzewów liściastych. Obsługuje 
klientów hurtowych zarówno na rynku polskim, jak i zagra-
nicznym. Współpracuje z hurtowniami, sklepami i centrami 
ogrodniczymi, architektami zieleni oraz fi rmami urządzają-
cymi ogrody i tereny zieleni.
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A&M Kałuzińscy Szkółka 
Polskie Korzenie

  Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek
  kom. 501 063 090
  www.kaluzinscy.pl 
  e-mail: biuro@kaluzinscy.pl
  Kontakt: Agnieszka Pelczar-Kałuzińska

A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie zlokalizowana 
w Boczkach, powstała na bazie wieloletnich doświad-
czeń, w oparciu o najnowsze technologie wykorzystywa-
ne w produkcji szkółkarskiej. Jej oferta obejmuje krze-
wy iglaste, szczepione i szczepione pienne oraz liściaste, 
w szczególności azalie, rododendrony i magnolie, również 
te rozmnażane poprzez szczepienie. W gospodarstwie 
można kupić materiał roślinny najwyższej jakości oraz 
odmiany własne niedostępne w innych gospodarstwach 
szkółkarskich. 





Lamela sp. z o.o.

  ul. Poznańska 4, 
99-400 Łowicz 

  tel. 46 837 41 52
  www.lamela.pl
  e-mail: biuro@lamela.pl
  www.facebook.com/lamela.polska

Od ponad 30 lat Lamela produkuje wyroby z tworzyw 
sztucznych najwyższej jakości, kreując trendy w branży 
ogrodniczej i wnętrzarskiej. Oferta fi rmy zawiera bogatą 
kolekcję donic do domu i ogrodu, skrzynek balkonowych 
i kwietników. Firma stawia na długofalową, partnerską 
współpracę z odbiorcami w kraju i za granicą. Gwaran-
tuje bezpośredni kontakt z przedstawicielem handlowym, 
terminowe dostawy i profesjonalny serwis posprzedażowy. 

Agro-Sur Wojciech Surowiec

  ul. Kościuszki 231, 42-582 Rogoźnik
  tel. 32 287 62 43; fax 32 287 62 43 

wew. 30; kom.500 038 119; 
602 364 008

  www.agrosur.com.pl
  e-mail: agrosur@agrosur.com.pl
  Kontakt: Marcin Kościelny, kierownik 

działu handlowego, Artur Caban, 
dyrektor działu technicznego 

 
Firma oferuje kompleksową obsługę w zakresie projektowania, 
produkcji, sprzedaży i montażu centrów ogrodniczych dostoso-
wanych do indywidualnych potrzeb i warunków klienta. Zapewnia 
pełne wyposażenie obiektów do stanu „pod klucz” oraz pełen ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyjny. W ofercie posiada także bloki 
i tunele foliowe, szklarnie, stoły zalewowe oraz ekspozycyjne, 
kurtyny cieniująco-termoizolacyjne i zaciemniające, automatykę 
szklarniową, ogrzewanie, ramiona zraszające wewnętrzne i polo-
we, cienniki, systemy nawadniania. Atutem fi rmy jest 20-letnie 
doświadczenie i profesjonalny zespół.

ARTYKUŁY  
DEKORACYJNE

BUDOWA I WYPOSAŻENIE 
CENTRÓW OGRODNICZYCH
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Krakowska Hodowla 
i  Nasiennictwo Ogrodnicze

POLAN Sp. z o.o.

nasiona WARZYW

Kwiaty
JADALNE

nasiona OTOCZKOWANE DUZE GRAMATURY

nasiona
 INKRUSTOWANE

nasiona na 
tasmie z folii
wodorozpuszczalnej

nasiona

nasiona

nasiona
ZIÓŁ DUZE GRAMATURY

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze, POLAN Spółka z o.o.
30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 53/55
tel.: 12/623 38 30, fax:w,   e-mail: polan@nasiona.pl

Filia w Rzeszowie
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 44A
tel.: 17/861 14 01,  fax: 17/861 14 58 

e-mail: rzeszow@nasiona.pl

nasiona
KWIATÓW

Biuro handlowe – Dariusz Kacprzak:
96-500 Sochaczew, ul. T. Jasińskiego 22

tel./fax: 46/862 61 32, tel. kom.: 692 49 74 50
e-mail: dkacprzak@nasiona.pl

Krakowska Hodowla

www.nasiona.pl

Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

www.nasiona.pl
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Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30

12/61/6105

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

III15.V-20.VIIV, 15-31.VII40-50x 40-50V-VI, VIII-IX
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KORZYSTNY WPŁYW NA UKŁAD SERCOWY
PRZEZ DUŻĄ ZAWARTOŚĆ BETA-KAROTENU
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

III15.V-20.VIIV, 15-31.VII40-50x 40-50V-VI, VIII-IX

jakoÊç WE

LIKOPEN NEUTRALIZUJE WOLNE RODNIKI
POZYTYWNE DZIAŁANIE POTASU NA ORGANIZM
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Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

www.nasiona.pl
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brokuł 

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30

12/61/6105

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

III15.V-20.VIIV, 15-31.VII40-50x 40-50V-VI, VIII-IX
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WYSOKA ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI CHRONI
ORGANIZM PRZED ROZWOJEM KOMÓREK RAKOWYCH
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Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji
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4 K

brokuł 

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30

12/61/6105

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

III15.V-20.VIIV, 15-31.VII40-50x 40-50V-VI, VIII-IX
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WSPOMAGA  ZWIĘKSZENIE MASY MIĘŚNIOWEJ
OPÓŹNIA PROCESY UTRATY PAMIĘCI
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GardenFlora 
Home & Garden Group
Fachowcy Od Ogrodów

  Hurtownia/Centrum Ogrodnicze: 
ul. Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz

  Magazyn: ul. Szajnochy 6, 
85-738 Bydgoszcz

  Infolinia: 523 500 800, fax 52 371 20 03
  www.hurt.GardenFlora.pl, 

www.GardenFlora.eu
  e-mail: hurt@gardenfl ora.pl
GardenFlora Home & Garden Group to producent i importer marek własnych: 
GF Grass, Greenato, GF Agro, GF Line, Trawy pastewne Jarula; hurtownia ca-
sh&carry i centrum ogrodnicze, sklep detaliczny oraz sieć sklepów internetowych 
m.in. patronacki sklep holenderskiej marki Barenbrug e-trawa.pl i platforma B2B. 
Cechy charakterystyczne hurtowni to dostawa w 24 h, ogólnokrajowy zasięg, 
brak minimum logistycznego, program lojalnościowy, 10 tys. pozycji asortymen-
towych oraz fachowa, miła, profesjonalna obsługa... i zawsze uśmiechnięci han-
dlowcy: Joanna Banasik, Angelika Czarnecka, Izabella Golis, Anna Jankowska, 
Marta Kleina, Monika Kulicka, Grażyna Pławska, Tomasz Stachewicz.

Hurtownia Ogrodnicza 
Agrochem

A g r o c h e m
We g r o w

 ul. Kościuszki 165, 07-100 Węgrów

 tel. 25 792 65 24

 fax 25 675 73 25

 www.agro-chem.pl

 e-mail: biuro@agro-chem.pl
 

Hurtownia ogrodnicza AGROCHEM działa na rynku ogrodniczym 

już od ponad 20 lat. W miarę rozwoju fi rma wprowadza co roku 

coraz większy asortyment towarów, tak aby zaspokoić rosnące 

wymagania klientów. Dla poprawy komunikacji z kontrahentami 

wdrożyła dwa nowe kanały łączności – platformę zakupową B2B 

i przedstawiciela handlowego.

CHOMIK M. Świeży sp.j.

  ul. Cegielniana 875, 
32-420 Gdów

 tel. 12 251 40 27, 12 251 40 28,
 fax 12 251 40 29
 www.chomik.pl
 e-mail: chomik@chomik.pl
 

Chomik działa na rynku od 25 lat jako importer, producent oraz 

dystrybutor. Oferuje: narzędzia, wózki, pergole, tyczki, meble 

ogrodowe, rękawice, akcesoria ogrodnicze, baseny, balony do 

wina, słoje, zakrętki.

W ofercie Hurtowni Chomik szeroki wybór artykułów do kuchni 

i domu oraz sprzątania, a także artykułów sezonowych, dekoracji 

świątecznych i fi gur do szopek.

HURTOWNIE

OGRODOSTAWCY44





Hurtownia Rol-Pest

  Ostaszewo 61, 
87-148 Łysomice

  tel. 56 674 04 14
  www.rolpest.com.pl 
  e-mail: biuro@rolpest.com.pl
  Kontakt: Tadeusz Wadych

Hurtownia ogrodnicza Rol-Pest umożliwia centrom i skle-

pom ogrodniczym kompleksowe zaopatrzenie. Swoim za-

sięgiem obejmuje głównie placówki w województwie ku-

jawsko-pomorskim, ale nie tylko. Zamówienia mogą być 

składane mailowo, telefonicznie lub faksem. Hurtownia, 

dzięki własnej fl ocie transportowej, oferuje krótki czas re-

alizacji zamówień.

OGRODOSTAWCY46

Planta sp. z o.o.

  ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów
  tel. 14 639 55 00
  www.planta.pl
  e-mail: biuro@planta.pl
  Kontakt: Adam Kowalski, dyrektor 

handlowy, Stanisław Wojtowicz, 
dyrektor ds. marketingu

Zasięg ogólnopolski. Producent mieszanek traw i nawozów 
ogrodniczych (granulowanych, płynnych, wodorozpusz-
czalnych) marki Planta. W asortymencie także: szeroka 
gama podłoży, cebule kwiatowe, akcesoria ogrodnicze, 
narzędzia, plandeki okryciowe, siatki przeciw ptakom, do-
nice, kosze na kwiaty, kamienie dekoracyjne, agrowłókni-
ny i agrotkaniny, worki, folie, balony na wino, beczki, tacz-
ki, siatki, sprzęt turystyczny i plażowy, baseny, bambus, 
ozdoby świąteczne, łopaty do śniegu, sól drogowa.

Green & Joy

  ul. Kanałowa 79-81, 87-100 Toruń 
(wjazd: ul. Polna 134-136, hala nr 2)

  tel. 56 623 14 45
  www.greenandjoy.pl
  e-mail: biuro.torun@greenandjoy.pl

Green & Joy
  ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
  tel. 58 762 79 25
  fax 58 762 83 22
  e-mail: gdansk@greenandjoy.pl

Od 6 lat hurtownie Green & Joy oferują wysokiej jakości 
obsługę sklepów i centrów ogrodniczych oraz kwiaciar-
ni, są również największym dystrybutorem marki Target. 
Dzięki 2 bazom logistycznym w Gdańsku i Toruniu zapew-
niają kompleksowe zaopatrzenie klientów w całej Polsce. 
Firma co roku poszerza portfolio produktów tak, aby jej 
kontrahenci mogli oferować asortyment znanych i cenio-
nych marek ze wszystkich działów ogrodnictwa. 



3 x 2m

TANIEC KWIATÓW
• odmiany dobrane pod względem:  

wysokości kwiatów, terminu kwitnienia oraz kolorystyki
• rosną kaskadowo

• kwitną długo i obficie

gotowe kompozycje kwiatów na taśmie

20171123_reklama_BO_taniec_1.2.indd   2 2017-11-24   15:33:50
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Vefi  Europa sp. z o.o.

  ul. Mazowiecka 1 B, 
96-100 Skierniewice

  tel. 46 832 27 83; fax 46 832 27 83
  www.vefi .com
  e-mail: offi ce@vefi .com
  Kontakt: Tomasz Fornal, 

e-mail: tomasz_fornal@vefi .com

Firma oferuje systemowe rozwiązania w produkcji warzyw 
i kwiatów: tace wielokomórkowe wielokrotnego użytku, 
doniczki kwadratowe i okrągłe oraz przystosowane do nich 
tace transportowe, doniczki zespolone typu PP, systemy 
hydroponiczne – kanały nawadniające do produkcji ziół 
i sałaty oraz szeroki asortyment artykułów hobby, takich 
jak miniszklarenki czy tace do wysiewu.

ASORTYMENT  
DO PRODUKCJI ROŚLIN

OGRODOSTAWCY48



•	 Przeznaczony	jest	do	kompostowania	wszel-
kich	 odpadów	 organicznych	 w	 tym	 ogro-
dowych:	 skoszonej	 trawy,	 opadłych	 liści,	
wyciętych	 gałązek	 i	 drzew	oraz	 resztek	 ku-
chennych.	

•	 Bez	zbędnego	nakładu	pracy	szybko	zmienia	
odpady	 organiczne	w	higieniczny	 kompost,	
wprowadzając	do	gleby	substancję	organicz-
ną	oraz	makro	i	mikroelementy.

•	 Zawiera	naturalne	mikroorganizmy	glebowe	
które	rozkładają	masę	zieloną.

•	Preparat	 służy	 do	 zabezpieczania	 ran	 drzew	 i	 krze-
wów	ozdobnych	po	cięciach,	otarciach,	pęknięciach,	
uszkodzeniach	 mechanicznych	 oraz	 wyrządzonych	
przez	zwierzęta.

•	Produkt	w	formie	spray	znacznie	ułatwia,	i	co	za	tym	
idzie,	przyśpiesza	pracę	w	sadzie,	czy	ogrodzie.

•	Tworzy	 elastyczną	 i	 trwałą	warstwę	ochronną,	 sta-
nowiącą	fizyczną	barierę	przed	 infekcjami	grzybowy-
mi	i	bakteryjnymi	oraz	skutecznie	zabezpiecza	przed	
szkodliwymi	czynnikami	atmosferycznymi.

Poleca:

•	Ogranicza	ryzyko	wystąpienia	oparzeliny	mro-
zowej.

•	Zniechęca	szkodniki	do	wspinania	się	po	ko-
rze	drzew	i	krzewów.

•	Specjalnie	 opracowany	 skład	 umożliwia	 do-
kładne	 rozprowadzenie	 go	 po	 powierzchni	
kory	drzew	i	krzewów	oraz	zwiększa	jego	przy-
czepność	i	poprawia	trwałość	zabiegu.

Środek	do	konserwacji/ochrony	materiałów	budowlanych	
(innych	niż	drewno)	przed	glonami	i	porostami.	
Przeznaczony	do	stosowania	na:
•	Kostce	brukowej	
•	Murach	
•	Nagrobkach.

SUMIN		
LIKWIDUJE	ZIELONE	NALOTY:

WAPNO	DO	BIELENIA	DrZEW

budowlanych

NALOTY:NALOTY:NALOTY:
budowlanych

NALOTY:NALOTY:

www.sumin.com.pl

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem 
środków ostrożności.  
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę 
i informacje dotyczące produktu.

„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy spółka jawna
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo, Tel. 61 29 72 600, Fax. 61 29 72 602, 

e-mail: sumin@sumin.com.pl



OGRODOSTAWCY50

Browin sp. z o.o. sp.k

  ul. Pryncypalna 129/141, 
93-373 Łódź

  www.browin.pl
  Kontakt: Błażej Hossa, koordynator 

sprzedaży, tel. 695 151 860

Lider w dziedzinie przetwórstwa domowego (winiarstwa, 

piwowarstwa, wędliniarstwa, serowarstwa, piekarnictwa), 

urządzeń pomiarowych i akcesoriów ogrodniczych. Obec-

ny na wielu rynkach Europy, nieprzerwanie rozwijający się 

od 1979 r., innowacyjny, kreatywny, nowoczesny. Obecnie 

fi rma Browin to właściciel marek: Browin, Biowin, Bio-

ogród, Bioterm, Soens, 2measure.

ARCHITEKTURA  
OGRODOWA 

PRZETWÓRSTWO

ELDRUT sp. z o.o. sp.k.

  Przebendów 42A, 
39-308 Wadowice Górne

  www.elgarden.pl
  Kontakt: Dariusz Kowalski, kierownik 

sprzedaży, tel. kom. 698 359 476, 
e-mail: d.kowalski@elgarden.pl

Właścicielem marki ELGARDEN jest fi rma ELDRUT, której początki 
sięgają 1998 r. Od początku swojego istnienia zajmuje się produk-
cją wyrobów z drutu. Lata doświadczeń, szeroko rozbudowany 
park maszynowy oraz fachowość pracowników gwarantują naj-
wyższą jakość produktów. Nieustanny rozwój fi rmy przy wsparciu 
nowoczesnych technologii daje doskonałą jakość oferowanych 
produktów. Dzięki temu grono zadowolonych klientów krajo-
wych oraz zagranicznych wciąż wzrasta. Pasja oraz zaangażowa-
nie młodego i kreatywnego zespołu ludzi rozbudowuje wachlarz 
produktów. Firma ELDRUT znana jest z innowacyjności, nowa-
torskich rozwiązań, a także nieszablonowej obsługi klienta. Stara 
się zaspokoić potrzeby i gusta każdego odbiorcy, przez co stale 
rozszerza asortyment.
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ANMAX s.c.

  Juchnowiec Dolny 6A, 
16-061 Juchnowiec Kościelny

  tel. 661 704 321
  e-mail: biuro@anmax.eu
  www.anmax.eu, www.listello.pl
  Kontakt: Edyta Horodeńska-Nowik

Marka Gardener to akcesoria ogrodnicze, głównie obrzeża. 
Niekwestionowany hit marki – obrzeże Gardener odnoto-
wuje stale rosnące zainteresowanie wśród nabywców. Nie 
można też zapomnieć o innych produktach marki Garde-
ner: Palisadzie Gardener, Obrzeżu GardenTape, Obrzeżu 
GardenFlex, szpilkach do mocowania obrzeży Gardener. 
Firma wciąż pracuje nad rozszerzeniem asortymentu, aby 
zadowolił najbardziej wybredne gusta. Zapraszamy do 
współpracy sieci sklepów, hurtownie, centra ogrodnicze 
z całego kraju.

OBRZEŻA OGRODOWE





FPHU „MODENA” 
BOŻENA MADEJ

  Kwaśniów Górny ul. Długa 70, 
32-310 Klucze

  tel. 32 642 62 36, 667 68 611, 
607 602 836

  www.modena.net.pl
  e-mail: biuro@modena.net.pl
  Kontakt: Jakub Madej
 
FPHU Modena to polska rodzinna fi rma z tradycjami sięga-
jącymi lat 70. Zajmuje się produkcją i sprzedażą sznurków, 
lin naturalnych i syntetycznych. W ofercie: liny, sznurki, nici 
– jutowe, sizalowe, konopne, bawełniane, lniane, wędliniar-
skie, do bielizny, polipropylenowe, rolnicze, ogrodnicze.

Happet sp. z o.o.

  Kotowo 42, 60-009 Poznań
  www.happet.eu
  e-mail: info@happet.eu

Firma Happet oferuje pełen asortyment do oczka wod-
nego. Zaopatruje centra ogrodnicze i sklepy zoologiczne 
w pokarmy dla ryb, fi ltry, lampy UV, pompy, fontanny, 
ozdoby granitowe itp. Happet to producent znanych 
w Europie fi ltrów BIOklar do dużych stawów, jest produ-
centem i bezpośrednim importerem jednocześnie. Pełna 
gama produktów fi rmy dostępna jest na stronie interne-
towej www.happet.eu

SZNURKI I LINY OGRODNICZE

ARTYKUŁY ZOOLOGICZNE 
I ASORTYMENT POND
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SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY
05-310 KAŁUSZYN, SINOŁĘKA 45A, tel. kom +48 606 97 33 85 

tel.: +48 25 752 66 95, fax: +48 25 752 66 96 
e-mail: sutkowscy@oid.pl

www.sutkowscy.oid.pl

OFERUJEMY: 
         • Rośliny iglaste z gruntu oraz w pojemnikach
               - Thuja occidentalis ‚Smaragd’,       
               - Thuja occidentalis ‚Brabant’, 
               - Pinus mugo ‚Mughus’,
               - Picea pungens,
               - Taxus media ‚Hicksii’   

         • Rośliny iglaste szczepione 
         • Rośliny liściaste w pojemnikach 
         • Drzewa alejowe 
         • Choinki cięte oraz w pojemnikach




