


Nawozy wodorozpuszczalne

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА
Представляем Вам каталог продуктов марки ПЛАНТА. В каталоге имеется широкий ассортимент смесси трав газонных, 
кормовых,а также смесси специальных назначений, большой выбор удобрений: жидких, порошкообразных
и водорастворимых, большой ассортимент с/х семян, прайс-лист агроткани и агроволокна, а также целый ряд кормов 
для птиц и домашних животных. биоцидных препаратов и средств защиты от насекомых марки Hunter. Продукты 
марки ПЛАНТА уже давно присудствуют на польском рынке.Также хорошо воспринимаются на рынках других стран. 
Непрерывно усовершенствуем нашие прайс-листы идя на встречу ожиданиям наших клиентов, получая продукты 
высокого качества и в хорошей цене. Благодаря существующему сотрудничеству и поддержке с  Вашей стороны, 
желаем чтобы развитие рынка сотрудничества был нашим совместным успехом.

С уваженим
Правление и рабочие фирмы ПЛАНТА

Dear Customer
We present to you our catalog where you will find a wide range of grass seed mixtures for turf and forage purposes as well 
as for professional use. We also supply a great variety of liquid, mineral, organic and water soluble fertilizers, an assortment 
of agricultural seeds, a range of agro-textile plant protection and variety of pet food. The catalogue also presents the Hunter 
range of biocide preparations and repellents. Planta branded products have been available on the Polish gardening goods 
market for 20 years with great success. Currently we are becoming known and popular on the European market. Constantly 
improving our service to meet the needs of our customers who expect products of the highest quality and affordable price. 
We would also like to thank you for your cooperation and support and hope that your company will continue to grow and 
have a successful gardening year.

Kind regards
Planta Management and staff

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu katalog produktów marki Planta. Znajdziecie w nim szeroką ofertę mieszanek traw gazonowych, łą-
kowych oraz mieszanek specjalnego przeznaczenia, bogaty wybór nawozów ogrodniczych: płynnych, posypowych i  wodo-
rozpuszczalnych, bogaty asortyment nasion rolnych, ofertę agrowłóknin i agrotkanin, a także gamę pokarmów dla ptaków   
i zwierząt domowych. W katalogu znajdziecie także produkty marki Hunter - preparaty biobójcze oraz repelenty.
Produkty marki Planta obecne są na polskim rynku ogrodniczym od 20 lat. Zdobywają one także uznanie na rynkach za-
granicznych. Nieustannie doskonaląc ofertę wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, gwarantując wysoką jakość 
naszych produktów w atrakcyjnej cenie. Dziękując za dotychczasową współpracę, życzymy aby rozwój rynku ogrodniczego 
był naszym wspólnym sukcesem.

Z poważaniem
Zarząd i pracownicy firmy Planta
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Super trawnik

СУПЕР ТРАВНИК . Смесь трав даёт красивый зелёный газон. В состав входят несколько сортов газонных трав. Эта смесь хорошо 
климатезируется на разных участках земли. Благодаря этому много лет  пользуется хорошим спросом потребителей.
Применение: универсальные газоны.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

108
160

50/100
10/20

240
400

1280

3
5

-
-

5
5

40

5908278996092
5907811482078

5907811482870
5908278999529

5908278930492
5908278930393
5907811482276

2,7kg
2,0kg

5,0kg
25,0kg

0,9kg
0,5kg
0,2kg

Grass seed mixture prepared for the Polish climate. For many years it has gained popularity which is still groving. Application:  
recreational lawns, all purpouse lawns.  

Mieszanka dająca pewność otrzymania prawdziwego, soczyście zielone-
go trawnika. Przygotowana ze specjalnie dobranych gatunków traw odpo-
wiadających charakterystyce polskiego klimatu. Dzięki temu od  wielu lat 
cieszy się rosnącym uznaniem użytkowników.
Zastosowanie:
• trawniki rekreacyjne,
• trawniki  uniwersalne.

Grass seed mixtures  
Смесь газонных трав

NASIONA TRAW
MIESZANKI TRAW GAZONOWYCH

Nasiona marki Planta zostały wyróżnione
godłem Dobra Marka. Wszystkim naszym 
Klientom dziękujemy za zaufanie!



ГОЛЬФОВА. Смесь трав которая объединяет свойства усиленной 
стойкости использования и низкого кошения, а также другие 
эстетические ценности полученные с ней  газона.Применение: 
для эстетического оформления солнечных и городских 
территорий.

This grass seed mixture has very good wear resistance and low 
mowing tolerance. Also it creates a very dense, carpet like turf.
Application: intensively used ornamental lawns.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

50/100
108

125/250
240
400

-
3
-
5
5

5907811482832
5908278996948
5907811482825
5908278930522
5908278930423

5,0kg
2,7kg
2,0kg
0,9kg
0,5kg

Green Sprinter 
Szybki efekt
zielonego trawnika!

Golfowa

Mieszanka traw charaktery-
zująca się niezwykle krót-
kim czasem kiełkowania, ni-
ską wysokością i  zdolnością 
intensywnego krzewienia.
Zastosowanie:
•  trawniki ogólnego
   przeznaczenia,
•  podsiewanie i regeneracja  
istniejących trawników.

Mieszanka traw łącząca 
cechy zwiększonej odpor-
ności na  wzmożone użyt-
kowanie i niskie cięcie oraz 
walorów estetycznych uzy-
skanego z  niej trawnika.
Zastosowanie:
• intensywnie użytkowane
   trawniki dekoracyjne.

Quick establishing grass seed mixture which is prepared from 
the highest quality seeds. Creates a green lawn quickly. Applica-
tion: areas of a lawn where grass is quickly required; overseeding  
existing lawns, especially those which are intensively used.

Mieszanka najlepszych gatunków traw gazonowych o zwięk-
szonej odporności na  wzmożone wydeptywanie oraz uszko-
dzenia mechaniczne. Przeznaczona na  tereny intensywnie 
użytkowane.
Zastosowanie:
• boiska i tereny sportowe,
• place zabaw.

Mieszanka najlepszych ga-
tunków traw ozdobnych. 
Trawnik uzyskany z  tej mie-
szanki charakteryzuje się nie-
zwykłymi walorami este-
tycznymi.
Zastosowanie:
• trawniki  ozdobne,
• trawniki  uniwersalne.

Mieszanka najlepszych gatunków traw charakteryzujących 
się powolnym odrostem, dzięki czemu powierzchnia trawnika 
wymaga rzadszego koszenia. Trawnik uzyskany z tej mieszanki 
cechują delikatne źdźbła  roślin i niezwykłe walory estetyczne.
Zastosowanie:
• trawniki ozdobne,
• trawniki ogólnego przeznaczenia.

СУПЕР  ВЕМБЛЕЙКА. Самых лучших и устойчивых сортов газона 
на вытаптывание и механические повреждения. Предназначено 
для интенсивного использования.
Применение: спортивные и детские площадки.

Grass seed mixture prepared of the best quality grass seeds  
varieties. It is extremely wear resistant and regenerates easily.  
Application: intensively used lawns, sport fields, playgrounds.

Super Wembleyka Gracja

Trawnik wolnorosnący

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

50/100
108
240
400

-
3
5
5

5,0kg
2,7kg
0,9kg
0,5kg

Смесь лучших газонных трав, дающая эффект зеленого газона. 
Отличается необыкновенно коротким сроком прорастания, 
растения низкие, с сильным кущением. Применение: газоны 
общего назначения; подсевание существующих газонов.

5908278996276
5908278996269
5908278930515
5908278930416

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

108
160

50/100
10/20

240
400

1280

3
5

-
-

5
5

40

5908278996153
5907811482023

5907811482856
5908278999536

5908278930508
5908278930409
5907811482269

2,7kg
2,0kg

5,0kg

25,0kg

0,9kg
0,5kg
0,2kg

ГРАЦИЯ. Смесь самых лучших сортов декоративных трав. 
Которая имеет  хорошие эстетические качества.
Применение: универсальние, декоративные  газоны.

Травяная смесь состоит из самых лучших сортов трав. Травосмесь 
рассчитана на очень медленный рост, поэтому газон не требует 
частого скашивания. Газон создан этой смесью отличается 
высокой декоративностью, благодаря нежным тонким стеблям 
растений. Использование: декоративные газоны, обыкновенные 
садовые газоны.

Grass seed mixture made of the highest quality decorational grass 
seed. It creates durable and very nice looking turf. 
Application: decorational lawns, all purpouse lawns.

A unique mixture of slowly growing grass seed varieties.
Creates a nice and dense turf which requires less mowing.
Application: all purpose and decorative lawns.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

108
50/100
10/20

125/250
240

50/100

400

240

3
-
-

-
5

-

5

5

5908278996214
5907811482894
5908278999543

5907811482054
5908278930539

5908278930454

5908278930430

5908278999604

2,7kg
5,0kg

25,0kg

2,0kg
0,9kg

0,9kg

0,5kg

5,0kg
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Trawnik kwiatowy

Mieszanka doskonałych traw 
gazonowych oraz nasion 
kwiatów polnych, dająca efekt 
romantycznie ukwieconego 
trawnika.  
Zastosowanie:
• trawniki dekoracyjne
(o małej częstotliwości koszenia),
• dekoracyjne tereny zielone
  w stylu wiejskim.

ДЕКОРАТИВНАЯ смесь газонных трав и семян полевых цветов. 
Применение: декоративные газоны (которые редко косят),  
декоративные зеленые территории.

Ornamental mixture of grass seed and different varieties of field flo-
wers. Creates ornamental effect of natural colorful meadow.
Application: recreational lawns, rarely mowed lawns. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

108
240
400

3
5
5

5908278996405
5908278930546
5908278930447

2,7kg
0,9kg
0,5kg



Oaza

Mieszanka traw przeznaczona na  tereny suche i  silnie nasło-
necznione. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeni charak-
teryzuje się zwiększoną tolerancją na długotrwały brak wody
i przesuszenie.
Zastosowanie:
• trawniki rekreacyjne na
terenach nasłonecznionych,
• trawniki miejskie.

ПАРК. Смесь газонных трав предназначена для газонов на 
затемнённые территории.Приготовлена с сортов трав которые 
переносят ограниченный доступ солнца. Применение: 
универсальные и декоративные газоны в парках.

ОАЗА.Смесь газонных трав предназначена для газонов на сухих 
площадках и солнечных сторон.Благодаря хорошо развитой 
корневой системы длительное время могут обходится без воды  
и усточивы  засухе.Применение: на городских и солнечных 
териториях.

Grass seed mixture recomended for dry and sunny areas. Due 
to its deep root system, performs well during periods of drought.
Application: recreational lawns,  all round lawns, city lawns.

Grass seed mixture sutable for park and shaded areas. It performs 
very well in limited exposure to the sun. Application: decorational 
park lawns, recreational park lawns.

Park

Mieszanka traw przezna-
czona na tereny zacienione. 
Przygotowana z  gatunków 
traw tolerujących ograni-
czony dostęp światła sło-
necznego.
Zastosowanie:
• trawniki rekreacyjne i ozdo-
  bne w parkach i bogato
  zadrzewionych ogrodach.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

50/100
10/20

108
125/250

240
400

-
-

3

-
5
5

5907811482788
5908278972720

5908278996306
5907811482771
5908278930560
5908278930461

5,0kg
25,0kg

2,7kg
2,0kg
0,9kg
0,5kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

108
50/100

125/250
240
400

3
-

-
5
5

5908278996351
5907811482924

5907811482917
5908278930577
5908278930478

2,7kg
5,0kg

2,0kg
0,9kg
0,5kg
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Trawnik regeneracyjny
z nawozem Mech Stop

Mieszanka trawnikowa

Unikalne połączenie mieszanki doskonałych, szybko rosnących 
traw gazonowych oraz specjalistycznego nawozu do  trawni-
ków.
Zastosowanie:
• odbudowa zniszczonego/zaniedbnego trawnika,
• zakładanie trawnika na glebach jałowych.

Uniwersalna mieszanka traw 
ogólnego przeznaczenia.
Zastosowanie:
• trawniki rekreacyjne,
• tereny zielone.

ГАЗОН РЕГЕНЕРУЮЩИЙСЯ. Уникальная смесь трав превосходно 
и быстро растущих газонов с специальным добавлением 
удобрения  для газона. Применение: восстановление 
уничтоженного, запущенного газона, закладка новых газонов.

СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТРАВ. Универсальная смесь 
трав общего предназначения. Применение:газоны для 
декоративного озеленения.

A unique mixture of fast growing grass seed verieties and a special, 
high quality, granulated lawn fertilizer. Application: renovating da-
maged lawns,  establishing lawns on barren areas.

General grass seed mixture (promotional mixture). Gives very good 
results and come in handy 0,9kg and 2kg bags. Application: all pur-
pouse lawns, green areas.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

160
50/100
10/20

320
5
-
-

10
5907516712678
5908278999611
5908278999512

5907811482603
2,0kg
5,0kg

25,0kg

0,9kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

240559078114304851,0kg

Trawnik -zakładanie i pielęgnacja

Każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z ogrodem musi się zastanowić w jaki sposób będzie 
go użytkował. Czy będzie tam odpoczywał na leżaku, grał z dziećmi w piłkę czy organizował 
przyjęcia dla przyjaciół. Jakkolwiek jednak będzie on użytkowany, każdy stanie przed wyzwa-
niem stworzenia pięknego trawnika, który będzie wizytówką ogrodu. Czeka go więc, szereg 
czynności:

 Planowanie       Koszenie  
 Przygotowanie terenu      Nawożenie  
 Odchwaszczanie     Nawadnianie     
 Poprawienie struktury i jakości gleby  Inne zabiegi pielęgnacyjne
 Siew nasion   

www.planta.pl

Dowiedz się wiecej 
o zakładaniui pielęgnacji trawnika!



Decoria

Parcovia premium

Najwyższej  jakości mie-
szanka dekoracyjnych traw 
gazonowych w  najlepszym 
angielskim stylu. Tworzy 
zwartą, gęstą, perfekcyjnie 
prezentującą się darń.
Zastosowanie:
• luksusowe trawniki
  rezydencyjne.

Mieszanka najwyższej ja-
kości traw gazonowych 
przeznaczona na  tereny 
zacienione. Charakteryzuje 
się zwiększoną tolerancją 
na ograniczoną dostępność 
światła słonecznego. Two-
rzy  gęstą, zdrową i  inten-
sywnie zieloną darń nawet 
w trudnych warunkach.
Zastosowanie:
• trawniki w parkach
  i zacienionych ogrodach.

Высококачественные смесси газонных трав предназна ченные 
для насолнечненных и сухих площадок. Сорта входящие  
в состав смессей характерны высо кой устойчивостью к засухе, 
быстро возобновляют газон ные покрытия , гарантируют 
здоровый зелёный газон на длительное время. Применение: 
реакреационные газоны на насолнечненых территориях, 
спортивные площадки.

Grass seed mixture composed of the the top quality decorational 
grass seeds. Creates perfect looking carpet like turf. Application: lu-
xurious residential lawns.

Grass seed mixture composed of the top quality grass seed  
varieties. Designed for establishing lawns on shaded areas. Grass 
seed varieties used in this mixture are highly tolerant in areas of 
limited sun light. Application: decorative park lawns, recreational 
lawns in shaded areas.

Grass seed mixture composed of the top quality seeds. De signed 
for use on dry and sunny areas. Feature the highest durability to dif-
ficult soil conditions caused by periods of drought. The mixture 
regen erates quickly and ensures perfect green turf throughout the 
whole season. Application: all purpose lawns on sunny areas, sport 
lawns.

Najwyższej jakości mie-
szanka specjalnie wyselek-
cjonowanych nasion naj-
lepszych gatunków traw 
gazonowych. Charakteryzu-
je się wysoką odpornością 
na  wydeptywanie i  uszko-
dzenia mechaniczne.
Zastosowanie:
• boiska sportowe,
• place zabaw,
• tereny intensywnie
  użytkowane.

Grass seed mixture composed of the the top quality grass seed  
varieties. It creates very dense turf that performs well in hard  
wearing situations and quickly regeneraes. Application:  
professional sport fields, playgrounds and other hard wear areas.  

Mistrzowska

California Sun

Mieszanka najwyższej jako-
ści traw gazonowych prze-
znaczona na  tereny silnie 
nasłonecznione i  ubo gie  
w  wodę. Odporna na  trud-
ne warunki glebowe spo-
wodowane okresową suszą. 
Szybko regenerująca się. 
Zastosowanie:
• trawniki rekreacyjne na
 terenach na słonecznionych,
• trawniki sportowe.

Смесь газонных трав. Это самого высокого качества смеси 
специально селекционных семян и самых лучших сортов 
газонных трав.Характеризуются высокой стойкостю  
к вытаптыванию и механическим повреждениям. Применение: 
Спортивные участки, участки для разных  личныхмероприятий, 
а также для интенсивного использования.

Смеси  газонных трав высокого качества позволяют 
использовать для озеленения и декорации газонов которые 
создают густой, устойчивый газон. Применение: розкошные 
комфортабельные газоны.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

KOD EAN

KOD EAN

50/100

50/100

50/100

50/100

240

240

240

240

-

-

-

-

5

5

5

5

5908278919589

5908278992384

5908278919602

5908278992377

5908278919572

5908278990854

5908278919596

5908278990861

5,0kg

5,0kg

5,0kg

5,0kg

1,0kg

1,0kg

1,0kg

1,0kg

Высококачественные смесси газонных трав предназначенные 
на затемнённые территории. Сорта входящие в этот состав 
смессей характерны ограниченной доступностью солнца. 
Благодаря этому содержат плотное зелёное покрытие даже  
в самых тяжёлых условиях. Применение: декоративные газоны, 
рекреационные газоны для площадок мало покрытых солнцем.

Mieszanki traw gazonowych Planta Elitē! / Grass seed mixtures Planta Elitē!
Смесь газонных трав Плянта елите! 11

Opakowanie z siewnikiem

Opakowanie z siewnikiem Opakowanie z siewnikiem

MIESZANKI TRAW 
GAZONOWYCH 
PLANTA ELITE!

NOWOŚĆ!
OPAKOWANIE

Z SIEWNIKIEM

Grass seed mixtures Planta Elitē!
Смесь газонных трав Плянта елите!
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Mieszanka tworzy malowniczo wyglądający zakątek w Twoim ogrodzi.  Zawiera rośliny
o kwiatach barwnych i wonnych, które kwitną obficie i długo, przyciągając motyle 
żywiące się ich pyłkiem i nektarem. 

The Blossoming Land mix creates a picturesque nook in your garden.
It contains plants with colourful and fragrant flowers which blossom abundantly and for
a long time, attracting butterflies feeding on their pollen, and nectar.

Kwitnąca Kraina / Motyle i pożyteczne owady

Смесь Цветущий край создаст живописный уголок в вашем саду. Она содержит растения 
с красочными и ароматными цветами, обильно и долго цветущими, что привлекает 
бабочек, питающихся их пыльцой и нектаром.

Mieszanka składa się z  nasion 27 gatunków cudownie pachnących kwiatów i  ziół. 
Mieszanka zawiera rośliny o  kwiatach barwnych i  wonnych, które kwitnąc obficie
i długo tworzą wspaniale pachnący zakątek w Twoim ogrodzie.

Kwitnąca Kraina / Pachnący zakątek

The Blossoming Land mix consists of seeds of 27 species of beautiful fragrant flowers and 
herbs. The mix contains plants with colourful and fragrant flowers, which, blossoming abun-
dantly and for a long time, create a beautifully smelling nook in your garden.

Смесь Цветущий край состоит из семян 27 сортов замечательно пахнущих цветов
и целебных трав. Смесь содержит растения с красочными и ароматными цветами, 
обильно цветущими, которые долго будут украшать источающий ароматы уголок
в Вашем саду.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

384459082789991610,2kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

384459082789991470,2kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

384459082789991540,2kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

38445982789991230,2kg

Смесь цветов и трав Цветущий край состоит из 31 сортов растений, идеальных 
для создания романтических букетов, пахнущих летом. Смесь содержит растения
с красочными цветами, которые цветут обильно и долго. Благодаря этому вы сможете 
создать из них красочные цветочные композиции.

Смесь цветов и целебных трав Цветущий край состоит из 30 сортов растений, 
необыкновенно ценных для пчел. Смесь содержит растения с красочными и ароматными 
цветами, обильно и долго цветущими, благодаря чему пчелы могут собирать нектар, 
служащий сырьем для производства меда, a также пади и пыльцы.

Kwitnąca Kraina / Bukiety lata
Mieszanka kwiatów i ziół, składa się z 31 gatunków roślin doskonałych do tworzenia 
romantycznych bukietów pachnących latem. Mieszanka zawiera rośliny o barwnych 
kwiatach, które kwitną obficie i długo. Dzięki temu przez długi czas możesz tworzyć
z nich barwne kompozycje kwiatowe.

Mieszanka kwiatów i  ziół, składa się z  30 gatunków roślin niezwykle cennych dla 
pszczół.  Mieszanka zawiera rośliny o  kwiatach barwnych i  wonnych, które kwitną 
obficie i  długo, przez co  dostarczają pszczołom nektaru jako surowca do  produkcji 
miodu, a także spadzi i pyłku.

Dostępne także w displayu
3x4 sztuki z rodzaju

The Blossoming Land mix of flowers and herbs consists of 31 species of plants excel-
lent to create a romantic fragrant bouquets in the summer. The mix contains plants with 
colourful flowers which blossom abundantly and for a long time. Thanks to that, for
a long time, you can use them to create colourful flower compositions.

The mix of flowers and herbs Kwitnąca Kraina (Blossoming Land) consists of 30 species of 
plants extremely valuable for bees. The mix contains plants with colourful and fragrant flowers 
which blossom abundantly and for a long time, thus providing bees with nectar as a raw ma-
terial for production of honey, as well as honeydew and pollen.

Łąki kwiatowe - Kwitnąca Kraina / Flower Meadows
Цветущие луга Цветущий край Łąki kwiatowe - Kwitnąca Kraina / Flower Meadows

Цветущие луга Цветущий край

MIESZANKI NASIENNE
ŁĄKI KWIATOWE - KWITNĄCA KRAINA

Flower Meadows
Цветущие луга Цветущий край
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NOWOŚĆ!
OPAKOWANIE

Z SIEWNIKIEM

Kwitnąca Kraina / Mieszanka roślin miododajnych



Nawóz przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
roślin kwitnących w uprawach 
doniczkowych, balkonowych 
oraz ogrodowych. Bardzo wy-
soka zawartość potasu i  fos-
foru powoduje intensywne 
kwitnienie oraz właściwe wy-
barwienie kwiatów. Regularne 
stosowanie przedłuża okres 
kwitnienia. Optymalne propor-
cje makro i  mikroelementów-
zwiększają zdrowotność roślin.  
Roztwór nawozowy NPK  
3,2-5,0-7,4 z mikroskładnikami 
pokarmowymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do roślin kwitnących 

Fertilizer for feeding all types of house, balcony and garden  
blooming plants. EC fertilizer. 

Удобрение для  комнатных цветущих растений, балконных  
и цветниках.

Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
roślin w  uprawach doniczko-
wych, balkonowych oraz ogro-
dowych. Powoduje optymalny 
wzrost roślin, gwarantuje wyż-
sze plony warzyw. Zapewnia 
intensywną  zieleń liści roślin 
ozdobnych oraz wydatnie 
przedłuża okres kwitnienia. 
Dzięki optymalnym propor-
cjom makroelementow oraz 
zawartości mikroelementów, 
zwiększa zdrowotność roślin.  
Roztwór nawozowy NPK 6,0-
3,0-6,0 z mikroskładnikami po-
karmowymi. Nawóz WE.

A versatile fertilizer designed for feeding all types of house plants as 
well as balcony and garden plants. EC fertilizer.

Planta Vit / Uniwersalny

Удобрение универсальное для  растений :комнатных, балконных 
и цветника.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

100
560

1050
1680

2
10
10
10

5907811482610
5907811482290
5907811482283
5907516716003

5,0L
1,0L
0,5L

0,25L

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

100
560

1050
1680

2
10
10
10

5907811482627
5907811482412
5907811482405
5907516716034

5,0L
1,0L
0,5L

0,25L

Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
paproci w   uprawach donicz-
kowych, balkonowych oraz 
ogrodowych. Powoduje opty-
malny wzrost roślin oraz za-
pewnia intensywną i  soczystą 
zieleń ich liści. Zwiększa zdro-
wotność i odporność chorobo-
wą roślin dzięki optymalnym 
proporcjom makroelementow 
oraz zawartości mikroelemen-
tów.  Roztwór nawozowy NPK 
5,4-3,4-6,3 z  mikroskładnikami 
pokarmowymi. Nawóz WE.

Fertilizer for all types of ferns cultivated indoors and outdoors.   
EC fertilizer. 

Planta Vit / Do paproci

Удобрение для  папоротников в комнатных условиях  
и цветниках.

Nawozy Planta Vit to nowoczesne płynne 
nawozy mineralne NPK z  mikroelemen-
tami stworzone by sprostać wymaganiom 
nawozowym różnych grup roślin. 

Planta Vit series of fertilizers is composed of several types of 
high quality liquid concentrates. They are created to meet 
feeding requirements of different groups of plants. Contains 
perfectly balanced combination of NPK macroelements and 
microelements.
УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ – это современное жидкое 
минеральное удобрение с микроэлементами, отвечает 
всем требованиям роста разных груп растений.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

560
1050
1680

10
10
10

5907811482313
5907811482306
5907516716027

1,0L
0,5L

0,25L

Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
ozdobnych roślin zielonych  
w  uprawach doniczkowych, 
balkonowych oraz ogrodo-
wych. Powoduje optymalny 
wzrost roślin oraz zapew-
nia intensywną i  soczystą 
zieleń ich liści. Dzięki opty-
malnym proporcjom ma-
kroelementow oraz zawarto-
ści mikroelementów, zwiększa 
zdrowotność roślin.  Roztwór 
nawozowy NPK 5,9-3,0-6,4  
z  mikroskładnikami pokarmo-
wymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do roślin zielonych

Fertilizer for feeding all types of decorational green plants. Suitable 
for indoor and outdoor use. EC fertilizer.

Удобрение до всех видов зелёных растений в комнатных 
условиях , балконных и цветниках.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

560
1050
1680

10
10
10

5907811482337
5907811482320
5907516716010

1,0L
0,5L

0,25L
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NAWOZY MINERALNE I ORGANICZNE

NAWOZY PŁYNNE PLANTA VIT
Planta Vit liquid fertilizers
УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ

Nawozy płynne Planta Vit / Planta Vit liquid fertilizers
УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ

Nawozy marki Planta zostały wyróżnione
godłem Dobra Marka. Wszystkim naszym 
Klientom dziękujemy za zaufanie!



Nawóz przeznaczony do  za-
silania surfinii i  petunii  
w  uprawach balkonowych 
oraz ogrodowych. Duża za-
wartość fosforu i  potasu wy-
datnie wpływa na  intensywne 
kwitnienie roślin oraz równo-
mierne wybarwienie kwiatów. 
Optymalnie zbilansowana za-
wartość mikroelementów prze-
dłuża okres kwitnienia oraz 
poprawia zdrowotność roślin.  
Roztwór nawozowy NPK 3,2-
5,3-7,3 z mikroskładnikami po-
karmowymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do surfinii i petunii 

Fertilizer for feeding surfinias and petunias planted indoors and 
outdoors. Also suitable for other blooming plants. EC fertilizer.

Uniwersalny nawóz jesienno  
- zimowy przeznaczony do za-
silania wszystkich roślin do-
niczkowych w  okresie zmniej-
szonego dostępu światła sło-
necznego. Ograniczona za-
wartość azotu oraz podwyż-
szone zawartości fosforu i  po-
tasu, a  także optymalnie zbi-
lansowana zawartość mikro-
elementów, wpływają pozy-
tywnie na  właściwy rozwój 
roślin. Roztwór nawozowy NPK 
3,2-4,9-7,0 z  mikroskładnika-
mi pokarmowymi. Nawóz WE.

Autumn-winter fertilizer designed for feeding all types of indo-
ors plants. Helps them to go through the period of limited access 
to sunlight during winter.  EC fertilizer.

Planta Vit / Jesienno - zimowy

Универсальное удобрение осенне-зимнего периода для 
подкормки комнатных растений.

Удобрение для  сурфиний и петуний. Подходящий также для 
других цветущих растений на балконах.

OPAKOWANIE OPAKOWANIEPALETA [SZT.] PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZE OP. ZBIORCZEKOD EAN KOD EAN

560 560
1050 1050
1680 1680

10 10
10 10
10 10

5907811482993 5907811482665

5907811482597 5907811482641
5907516716065 5907516716072

1,0L 1,0L
0,5L 0,5L

0,25L 0,25L

Nawozy płynne Planta Vit / Planta Vit liquid fertilizers
УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ Nawozy płynne Planta Vit / Planta Vit liquid fertilizers

УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ

Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
storczyków w  uprawach do-
niczkowych, balkonowych 
oraz ogrodowych. Zwiększona 
zawartość fosforu i potasu wy-
datnie wpływa na  intensywne 
kwitnienie roślin oraz równo-
mierne wybarwienie kwiatów. 
Optymalnie zblansowana za-
wartość mikroelementów po-
prawia zdrowotność roślin.  
Roztwór nawozowy NPK 3,0-
5,5-7,5 z mikroskładnikami po-
karmowymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do storczyków

Fertilizer for feeding all types of orchids planted indoors and  
outdoors. EC fertilizer.

Удобрение для подкормки всех видов орхидеи.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

560
1050
1680

10
10
10

5907516716102
5907516716119
5907516716096

1,0L
0,5L

0,25L

Planta Vit / Do palm, juk i dracen

Fertilizer for feeding yuccas, dracenas and palms cultivated indoors 
and outdoors.  EC fertilizer.

Удобрение для юк, драцен и пальм.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

1050
1680

10
10
10

5907811482474
5907516716058

1,0L
0,5L

0,25L

5605907811482467

16

Nadaje liściom roślin połysk i  zdrowy wygląd. Usuwa plamy
i osady z liści, a także efektywnie przeciwdziała osadzaniu się 
kurzu. Zalecany jest do pielęgnacji roślin w uprawach donicz-
kowych oraz upiększania kompozycji florystycznych.

Nabłyszczacz do liści

Блеск для листьев Planta. Придаёт листьям растений блеск 
и здоровый вид. Устраняет пятна и осадок с листьев, а также 
эффективно противодействует оседанию пыли. Рекомендуется 
для ухода за растениями горшковых культур и украшения 
цветочных композиций.

Planta leafshine due to its formulation gives shine, cleanness and 
protection to the leaves of ornamental plants. Its proper composi-
tion makes the leafs naturally green and protects them from dust. 
It is recommended for indoor pot plants and for decorating floristic 
compositions. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-125908278919961250ml
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Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
datur - bieluni. Bardzo wysoka 
zawartość potasu i fosforu po-
woduje intensywne kwitnienie 
oraz właściwe wybarwienie 
kwiatów. Stosowany regular-
nie wydatnie przedłuża okres 
kwitnienia. Optymalne pro-
porcje makro i  mikroelemen-
tów zwiększają zdrowotność 
roślin. Roztwór nawozowy NPK  
5,8-4,0-5,7 z mikroskładnikami 
pokarmowymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do datur bieluni

Fertilizer for feeding daturas planted indoors and outdoors.   
EC fertilizer.

Удобрение для датур-белюни в комнатных условиях  и цветниках.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

1050
1680

10
10
10

5907811482450
5907516716041

1,0L
0,5L

0,25L

5605907811482443

Nawóz  przeznaczony do zasi-
lania pelargonii  w  uprawach 
balkonowych oraz ogrodo-
wych. Zwiększona zawartość 
fosforu i  potasu wydatnie 
wpływa na  intensywne kwit-
nienie roślin oraz równomierne 
wybarwienie kwiatów. Zawar-
tość mikroelementów prze-
dłuża okres kwitnienia oraz 
poprawia zdrowotność roślin.  
Roztwór nawozowy NPK 3,3-
5,1-7,6 z mikroskładnikami po-
karmowymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do pelargonii

Fertilizer for feeding geraniums planted indoors and outdoors. 
Also suitable for other blooming plants. EC fertilizer.

Удобрение для пеларгоний. Подходящий также для других 
цветущих растений на балконах.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

560
1050
1680

10
10
10

5907811482672
5907811482658
5907516716089

1,0L
0,5L

0,25L

Nawóz  przeznaczony do zasi-
lania wszystkich gatunków juk, 
dracen oraz palm. Odpowied-
nio dobrane proporcje azotu, 
potasu, fosforu oraz mikroele-
mentów ściśle odpowiadają 
potrzebom pokarmowym tych 
roślin oraz wydatnie zwiększa-
ją ich zdrowotność i  odpor-
ność. Roztwór nawozowy NPK 
6,8-3,2-5,3 z mikroskładnikami 
pokarmowymi. Nawóz WE.



Nawóz przeznaczony jest do zasilania kaktusów i  innych sukulentów w uprawach doniczko-
wych, balkonowych i ogrodowych. Powoduje optymalny wzrost roślin oraz zapewnia wła-
ściwe wybarwienie części zielonych. Dzięki odpowiednim proporcjom makroelementów 
i zawartości mikroelementów zwiększa zdrowotność roślin. Roztwór nawozowy NPK 5-4-6 
z mikroskładnikami pokarmowymi. Nawóz WE.

Nawóz przeznaczony jest do zasilania wszystkich gatunków drzew i krzewów iglastych, 
rosnących zarówno w donicach jak i w gruncie. Regularnie stosowany zapewnia prawi-
dłowy wzrost i optymalne wybarwienie igieł oraz zwiększa odporność na wymarzanie 
i choroby. 

Planta Vit / Do kaktusów Planta Vit / Do iglaków 

Fertilizer for feeding all types of cactuses and succulents. EC fertilizer. 

Nawóz przeznaczony jest do zasilania drzewek i krzewów bonsai w uprawach doniczkowych. 
Powoduje optymalny rozwój roślin oraz zapewnia właściwe wybarwienie liści. Dzięki odpo-
wiednim proporcjom makroelementów i zawartości mikroelementów zwiększa zdrowot-
ność roślin. Roztwór nawozowy NPK 5-4-6 z mikroskładnikami pokarmowymi. Nawóz WE.

Fertilizer for feeding bonsai plants. EC fertilizer. 

Planta Vit / Do bonsai

Удобрение для растений бонсай.

Удобрение для кактусов и суккулентов.

Жидкое удобрение для хвойных. Удобрение предназначено для питания всех видов хвойных 
деревьев и кустарников, растущих как в горшках, так и в грунте. При регулярном применении 
гарантирует правильный рост и оптимальную окраску иголок, а также большую стойкость к 
вымерзанию и болезням. 

Liquid fertilizer for conifers. This fertiliser is intended for feeding all species of conifer trees and 
shrubs, growing both in pots and in the ground. When used regularly, it ensures proper growth and 
optimal colouring of needles and also increases hardiness and resistance to diseases.  

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

KOD EAN

1680

1680

1680

10

10

10

5908278999314

5908278999338

5908278999321

0,25L

0,25L

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

5601059082789706721L

0,25L

Nawóz przeznaczony jest do zasilania drzewek i krzewów roślin cytrusowych. Powoduje 
optymalny rozwój roślin oraz zapewnia właściwe wybarwienie liści. Dzięki odpowiednim 
proporcjom makroelementów i zawartości mikroelementów zwiększa zdrowotność roślin. 
Roztwór nawozowy NPK 7-5-6 z mikroskładnikami  pokarmowymi. Nawóz WE.

Planta Vit / Do cytrusów

Fertilizer for feeding citrus plants indoors and outdoors. EC fertilizer.

Удобрение для цитрусовых.

1. Stosujmy nawozy dedykowane określonej  
grupie roślin.

2. Pamiętajmy, aby nawozić racjonalnie, 
stosując się do zaleceń podanych na opako-
waniach. Przenawożenie jest bardziej szko-
dliwe niż brak składników odżywczych.

3. Lepiej stosować nawozy w  mniejszych 
dawkach, ale częściej, niż jednorazowo w du-
żej dawce. Unikniemy wtedy zjawiska zasole-
nia podłoża.

4. Nawóz mineralny stosujmy najlepiej
w dni pochmurne. Rozsypując nawóz wokół 
roślin uważajmy, aby nie dostał się on na li-
ście i  ich nie poparzył. Przy braku deszczu, 
ziemię wokół rośliny mocno podlejmy.

5. Stosując nawozy rozpuszczalne w  wo-
dzie unikajmy godzin południowych, lepiej 
zastosować je  w  godzinach porannych lub 
wieczornych.

 

Więcej porad znajdziesz na: 
www.planta.pl

EKSPERT RADZI:

18 19

6. Nawozy azotowe stosujemy jedynie 
do połowy lipca, aby nowe przyrosty zdąży-
ły zdrewnieć przed zimą, później stosujemy 
specjalnie przygotowane nawozy jesienne.

7. Stosując nawozy pamiętajmy o odzieży 
ochronnej.

8. Nawozy przechowujmy w  oryginalnych 
opakowaniach, szczelnie zamknięte, w  po-
mieszczeniach suchych, przewiewnych
i w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Nawozy płynne Planta Vit / Nawozy płynne Planta Vit /Planta Vit liquid fertilizers
УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ

Planta Vit liquid fertilizers
УДОБРЕНИЯ ПЛАНТА ВИТ
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Planta Vit liquid fertilizers
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Planta Vit Drip ORCHID to aplikator z odżywką przeznaczoną dla storczyków. Wspomaga 
optymalny wzrost, kwitnienie, rozwój systemu korzeniowego. Przeznaczony do stosowa-
nia raz na 4 tygodnie (1 aplikator na 1 roślinę). Produkt jest gotowy do użycia, wystarczy 
odciąć końcówkę aplikatora i umieścić go w doniczce z rośliną. 

Planta Vit Drip FLOWERS to  aplikator z  odżywką przeznaczoną dla roślin kwitnących 
w domu i na balkonie. Dostarcza roślinom składników odżywczych potrzebnych w okre-
sie kwitnienia. Optymalizuje wzrost, rozwój systemu korzeniowego i warunki rozwoju. 
Przeznaczony do stosowania raz na 4 tygodnie (1 aplikator na 1 roślinę). Produkt jest go-
towy do użycia, wystarczy odciąć końcówkę aplikatora i umieścić go w doniczce z rośliną.

Planta Vit drip / Orchid

Planta Vit drip / Flowers

Planta Vit Drip ORCHID - это аппликатор с подкормкой, предназначенной для орхидей. 
Поддерживает оптимальный рост, цветение, развитие корневой системы. Предназначен для 
применения раз в 4 недели (1 аппликатор на 1 растение). Продукт готов к использованию, 
достаточно отрезать наконечник аппликатора и вставить его в горшок с растением.

Planta Vit Drip FLOWERS - это аппликатор с подкормкой для цветущих растений дома и на 
балконе. Дает растениям питательные компоненты, необходимые в период цветения. 
Оптимизирует рост, развитие корневой системы и условия развития. Предназначен для 
применения раз в 4 недели (1 аппликатор на 1 растение). Продукт готов к использованию, 
достаточно отрезать наконечник аппликатора и вставить его в горшок с растением.

Planta Vit Drip ORCHID is an applicator with a conditioner designed specially for orchids. Sup-
ports optimal growth, flowering, development of the root system. Intended to be used once eve-
ry 4 weeks (1 applicator per 1 plant). Product is ready to use, just cut off the tip of the applicator 
and place it in the pot with the plant.

Planta Vit Drip FLOWERS is an applicator with conditioner designed specially for home and balco-
ny flowering plants. It provides plants with nutrients that they need during flowering. Optimizes 
growth, root system development and development conditions. Intended to be used once every 
4 weeks (1 applicator per 1 plant). Product is ready to use, just cut off the tip of the applicator and 
place it in the pot with the plant.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]  OP. ZBIORCZEKOD EAN

-40590827897903340ml

OPAKOWANIE PALETA [SZT.] OP. ZBIORCZEKOD EAN

-40590827897905740ml
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Planta Vit Drip REGENERATOR to aplikator z odżywką regenerującą dla roślin. Wspomaga 
rośliny cierpące na niedobór składników odżywczych. Optymalizuje wzrost, kwitnienie, 
rozwój systemu korzeniowego. Przeznaczony do stosowania raz na 4 tygodnie (1 aplika-
tor na 1 roślinę). Produkt jest gotowy do użycia, wystarczy odciąć końcówkę aplikatora 
i umieścić go w doniczce z rośliną.

Planta Vit drip / Regenerator 

Planta Vit Drip REGENERATOR - это аппликатор с регенерирующей подкормкой для 
растений. Поддерживает растения, страдающие от дефицита питательных компонентов. 
Оптимизирует рост, цветение, развитие корневой системы. Предназначен для применения 
раз в 4 недели (1 аппликатор на 1 растение). Продукт готов к использованию, достаточно 
отрезать наконечник аппликатора и вставить его в горшок с растением.

Planta Vit Drip REGENERATOR is an applicator with a regenerating conditioner for plants. It supports 
plants suffering from a deficiency of nutrients. Optimizes growth, flowering, root system develop-
ment. Intended to be used once every 4 weeks (1 applicator per 1 plant). Product is ready to use, 
just cut off the tip of the applicator and place it in the pot with the plant.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-40590827897904040ml



Ściereczka przeznaczona do pielęgnacji liści storczyków. Nasączona jest specjalnym roz-
tworem odżywiająco – nabłyszczającym, który dostarcza cennych dla rośliny składników 
odżywczych oraz nadaje liściom roślin długotrwałego, zdrowego połysku.

 Ściereczka odżywiająco - nabłyszczająca do liści 
/ Do storczyków

Салфетка предназначена для ухода за листьями орхидей. Она пропитана специальным 
раствором для подкормки и придания блеска, который вносит в растения ценные для него 
питательные компоненты, а также придает листьям длительный, здоровый блеск.

Cloth designed for the orchid leaves care. It is soaked in a special, nourishing and glossing solution 
that provides the plant with valuable nutrients and gives a long-lasting, healthy gloss to its leaves. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-205908278978739saszetka

Ściereczka przeznaczona dla roślin posiadających ozdobne liście. Nasączona jest spe-
cjalnym roztworem odżywiająco – nabłyszczającym, który dostarcza cennych dla rośliny 
składników odżywczych oraz nadaje liściom roślin długotrwałego, zdrowego połysku.

 Ściereczka odżywiająco - nabłyszczająca do liści 
/ Uniwersalna

Салфетка предназначена для растений с декоративными листьями. Она пропитана 
специальным раствором для подкормки и придания блеска, который вносит в растения 
ценные для него питательные компоненты, а также придает листьям длительный, здоровый 
блеск.

Cloth designed for plants with decorative leaves. It is soaked in a special, nourishing and glossing 
solution that provides the plant with valuable nutrients and gives a long-lasting, healthy gloss to its 
leaves. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-205908278978722saszetka

Dowiedz się więcej
o pielęgnacji roślin!

Cloth for orchid leaves Stofe pentru frunze de orhidee
Tkanina pro listy orchideje Látka na listy orchideí

Dowiedz się więcej
o pielęgnacji roślin!

Universal leaf cloth Cârpă universală pentru frunze
Univerzální listová tkanina Univerzálne plátno
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Dowiedz się więcej
o pielęgnacji roślin!

Cloth for orchid leaves Stofe pentru frunze de orhidee
Tkanina pro listy orchideje Látka na listy orchideí

Dowiedz się więcej
o pielęgnacji roślin!

Universal leaf cloth Cârpă universală pentru frunze
Univerzální listová tkanina Univerzálne plátno
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W zależności od rośliny możemy 
czyścić liście wilgotną szmatką 
lub specjalnymi chusteczkami, 
które nasączone są nawozem

www.planta.pl

Dowiedz się wiecej 
o pielęgnacji roślin!
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Najwyższej jakości, nowoczesne, krystaliczne  nawozy NPK z mikroskładnikami pokarmowymi  przeznaczone do zasilania 
różnych grup roślin. Optymalna  kompozycja  makroelementów oraz  wysoka zawartość  mikroelementów  zapewniają
doskonały wzrost roślin, długotrwałe i obfite kwitnienie oraz zdrowy wygląd. 

24

Water soluble fertilizers
Удобрения водораспустительное

NAWOZY
WODOROZPUSZCZALNE

Najwyższej jakości, nowoczesne, krystaliczne  nawozy NPK z mikroskładnikami pokar-
mowymi  przeznaczone są do zasilania różnych grup roślin. Optymalna  kompozycja  
makroelementów oraz  wysoka zawartość  mikroelementów  zapewniają doskonały 
wzrost roślin, długotrwałe i obfite kwitnienie oraz zdrowy wygląd. 

A series of water soluble, high quality, crystalline fertilizers, which are designed to meet the feeding requirements of  
different groups of plants. Each fertilizer contains perfectly balanced combination of NPK macro elements and  
microelements.

высоко-качественные  современные  кристализированные удобрение НПК с микроэлементами.Предназначенные для 
подкормки разных видов растений.

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do surfinii

Nawozy wodorozpuszczalne / Water soluble fertilizers
Удобрения водораспустительное

Nawóz przeznaczony do  zasi-
lania surfinii i  petunii w  upra-
wach balkonowych oraz ogro-
dowych, a  także innych roślin 
balkonowych. Zapewnia dłu-
gotrwałe, bujne kwitnienie. 
Zawartość magnezu zapewnia 
wysoką zdrowotność, a zwięk-
szona zawartość koniecznego 
dla surfinii żelaza umożliwia 
roślinom wchłanianie innych, 
niezbędnych w wegetacji skła-
dników pokarmowych. Na-
wóz NPK 15 -10 - 7 + (MgO 5)  
z  mikroskładnikami pokarmo-
wymi. Nawóz WE.

Specialist fertiliser for feeding surfinias and petunias.   
EC fertilizer.

Specialist fertiliser for feeding geraniums cultivated indoors and 
outdoors. EC fertilizer. 

Specialist fertiliser for feeding all types of roses.   
EC fertilizer. 

Fertilizer for feeding indoor and outdoor green ornamental plants.  
EC fertilizer. 

Удобрение предназначенное специально для подкормки всех 
видов декоративных растений в комнатных условиях,балконах 
и цветников.

Удобрение предназначенное специально для подкормки 
сурфинии и петуний на балконах, цветников.

Удобрение для подкормки всех видов пеларгонии  , балконных 
и цветников.

Удобрение специально предназначенное для роз в комнатных 
условиях и цветников.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

1200

1200

1200

1200

10

10

10

10

5908278915741

5908278915758

5908278915390

5908278915734

250g

250g

250g

250g

Nawóz przeznaczony do  za-
silania wszystkich rodzajów 
ozdobnych roślin zielonych  
w  uprawach doniczkowych, 
balkonowych i  ogrodowych.
Zapewnia bujny wzrost roślin 
i  intensywną zieleń. Wysoka 
zawartość magnezu uodparnia 
rośliny na  choroby i  zapewnia 
zdrowe, właściwie wybarwio-
ne liście. Nawóz NPK 13 - 5 - 24 
+ (MgO 5) z mikroskładnikami 
pokarmowymi. Nawóz WE. 

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do roślin zielonych 

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do pelargonii

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do róż

Nawóz przeznaczony do  za-
silania wszystkich gatunków 
pelargonii w  uprawach bal-
konowych oraz ogrodowych. 
Odpowiedni także do zasilania 
innych roślin balkonowych. 
Gwarantuje obfite i  długo-
trwałe kwitnienie. Wysoka za-
wartość magnezu uodparnia 
rośliny na  choroby i  zapewnia 
właściwe wybarwienie liści. 
Nawóz NPK 11 - 12 - 19 + ( MgO 4 ) 
z  mikroskładnikami pokarmo-
wymi. Nawóz WE.

Nawóz przeznaczony do  za-
silania wszystkich gatunków 
róż w uprawach doniczkowych 
i  ogrodowych. Zwiększona 
zawartość potasu i  fosforu 
zapewnia intensywne, obfite 
i  długotrwałe kwitnienie. Ko-
rzystnie wpływa także na  wy-
barwienie i  pokrój kwiatów 
oraz wzmacnia je, przeciw-
działając zjawisku wypadania 
płatków. Wysoka zawartość 
magnezu uodparnia rośliny 
na choroby. Nawóz NPK 13 - 26 
-18 + (MgO 2) z  mikroskładni-
kami pokarmowymi.
Nawóz WE.
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Nawóz przeznaczony do  zasi-
lania wszystkich odmian azalii 
i rododendronów w uprawach 
ogrodowych doniczkowych 
i  inspektowych. Optymalna 
kompozycja makroelementów 
oraz  wysoka zawartość mikro-
elementów zapewnia właściwe 
warunki rozwoju. Nawóz NPK 
10 - 6 - 37  +  (MgO 2 + SO3 16) 
z  mikroskładnikami pokarmo-
wymi. Nawóz WE.

Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich kwiatów 
cebulowych w  tym w  szcze-
gólności tulipanów, krokusów, 
narcyzów, hiacyntów, lilii oraz 
bylin. Optymalna kompozycja 
makroelementów oraz  wyso-
ka zawartość mikroelementów 
zapewnia obfite i  długotrwa-
łe kwitnienie oraz optymal-
ny wzrost roślin. Nawóz NPK  
z  magnezem i  mikroskładni-
kami pokarmowymi 13 - 5 - 23   
+  (MgO 5). Nawóz WE. 

Nawóz  przeznaczony do  za-
silania wszystkich gatunków 
powojników (Clematis L.)  
w  uprawach ogrodowych do-
niczkowych i  inspektowych. 
Zapewnia obfite i  długotrwałe 
kwitnienie, optymalny wzrost 
roślin oraz intensywną zieleń 
liści. Nawóz Floreo jest su-
perwydajny, całkowicie roz-
puszczalny w  wodzie, łatwo 
przyswajalny przez rośliny.  
Nawóz NPK z mikroskładnikami 
pokarmowymi 20 - 20 – 20.
Nawóz WE.

Specialist fertilizer for azaleas and rhododendrons . Intensifies and 
extends blooming period. Creates proper growth conditions and 
increases the health of the plants. EC fertilizer.

Specialist fertilizer for bulb flowers. Intensifies and extends  
blooming period. Creates proper growth conditions and increases 
the health of the plants. EC fertilizer.

Specialist fertilizer for clematis. Intensifies and extends blooming 
period. Creates proper growth conditions and increases the health 
of the plants. EC fertilizer.

Nawóz przeznaczony do  za-
silania wszystkich gatunków 
hortensji w uprawach ogrodo-
wych. Optymalna kompozycja 
makroelementów oraz  wyso-
ka zawartość mikroelemen-
tów zapewnia obfite i  długo-
trwałe kwitnienie, optymalny 
wzrost roślin oraz właściwe 
wybarwienie liści. Nawóz NPK
10 - 6 - 37  +  (MgO 2 + SO3 16)  
z mikroskładnikami pokarmo-
wymi. Nawóz WE.

Specialist fertilizer for hydrangeas. Intensifies and extends  
blooming period. Creates proper growth conditions and increases 
the health of the plants. EC fertilizer.

Удобрение для всех видов гортензии. Состав обеспечивает 
оптимальные условия для их развития.

Удобрение для азалии и рододендрона. Состав обеспечивает 
оптимальные условия для их развития.

Удобрение для всех луковичных цветов-тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты, лилии и другие многолетные растения. Обеспечивает 
насыщенный долго цветущий оптимальный рост.

Удобрение используется для всех видов климатисов. Состав 
обеспечивает оптимальные условия для их развития.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

5908278995422

5908278995415

5908278995392

5908278995408

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do azalii i rododendronów

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do kwiatów cebulowych

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do powojników

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do hortensji

Nawozy wodorozpuszczalne / Water soluble fertilizers
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OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

Nowoczesny nawóz NPK z mi-
kroskładnikami pokarmowymi 
do  interwencyjnego zasilania 
wszystkich roślin kwitnących. 
Specjalna kompozycja ma-
kroelementów, w  tym wysoka 
zawartość fosforu pobudza 
rośliny do wzmożonego zawią-
zywania pąków kwiatowych. 
Nawóz NPK z  magnezem i  mi-
kroskładnikami pokarmowymi 
11 - 51 -  6 + (MgO 2).
Nawóz WE. 

Blooming stimulator. The formula of this specialist fertilizer cause 
the plants to produce floral buds and thus intensifying blooming. 
Recommended to use as an additional fertilizer. EC fertilizer.

Nawóz  przeznaczony do  zasi-
lania wszystkich odmian dalii, 
a także kann i  innych kwiatów 
w  uprawach ogrodowych do-
niczkowych i  inspektowych. 
Nawóz NPK z  magnezem i  mi-
kroskładnikami pokarmowymi 
12 - 6 - 23 + (MgO 5).
Nawóz WE. 

Specialist fertilizer for dahlias and other garden flowers. Intensifies 
and extends blooming period. Creates proper growth conditions 
and increases the health of the plants. EC fertilizer.                          

Удобрение для всех видов георгины, канн и других цветов. Современное удобрение НРК с микроэлементами для 
всех цветущих  растений. Специальный состав  удобрения 
стимулирует растения  к увеличению связей цветочных почек.

5908278995514 5908278995507

FLOREO / Flower MAX stymulator 
kwitnienia 

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do dalii i innych kwiatów gruntowych  

Nawozy wodorozpuszczalne / Water soluble fertilizers
Удобрения водораспустительное

FLOREO specjalistyczny nawóz
/ Do roślin kwitnących

FLOREO / Nawóz uniwersalny

Nawóz przeznaczony spe-
cjalnie do  zasilania roślin kwi-
tnących w  uprawach doniczko-
wych, balkonowych i  ogrodo-
wych. W  szczególności prze-
znaczony jest dla: pelargonii, 
surfinii, fuksji, begonii, werben 
oraz innych roślin kwitnących. 
Wysoka zawartość magnezu 
uodparnia rośliny na  choroby 
i  zapewnia zdrowe, właściwie 
wybarwione liście. Nawóz NPK 
9 - 9 - 27 + (MgO 5) z  mikro-
składnikami pokarmowymi.
Nawóz WE. 

Nawóz przeznaczony specjal-
nie do  zasilania wszystkich 
rodzajów roślin w  uprawach 
doniczkowych, balkonowych  
i ogrodowych. Zapewnia opty-
malny wzrost roślin, intensyw-
ną zieleń liści oraz obfitsze 
kwitnienie. Stosowany w upra-
wach warzyw gwarantuje wyż-
sze plony. Wysoka zawartość 
magnezu uodparnia rośliny 
na  choroby i  zapewnia zdro-
we, właściwie wybarwione liście. 
Nawóz NPK 14  - 12 - 24 + (MgO 2) 
z  mikroskładnikami pokarmo-
wymi. Nawóz WE.  

Fertilizer for all types of house, balcony and garden blooming 
plants. EC fertilizer.

All round fertilizer for indoor and outdoor ornamental plants as well 
as for vegetables.  EC fertilizer. 

Удобрение предназначенное для подкормки цветущих растений 
в горшках, на балконах, в цветниках.

Удобрение предназначенное специально для подкормки всех 
видов горшковых растений ,на балконах и цветников.

5908278911514 5908278915383
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OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

Nowoczesny nawóz przezna-
czony do  pielęgnacji traw-
ników i  zwalczania mchu. 
Optymalna kompozycja ma-
kroskładników eliminuje mech 
i  przeciwdziała jego ekspan-
sji, a  także pozytywnie wpły-
wa na  zdrowotność trawnika 
i jego estetykę. Systematyczne 
stosowanie zapewnia optymal-
ne warunki rozwoju. Sól żelaza  
z  azotem i  magnezem Fe 12  
+ (N 5 + Mg 2,5). Nawóz WE. 

Nawóz przeznaczony do  na-
wożenia wszystkich gatunków 
krzewów i  drzew iglastych. 
Optymalna kompozycja makro 
i  mikroelementów powoduje 
prawidłowy wzrost roślin, wła-
ściwe wybarwienie igieł oraz 
zwiększa odporność na  wy-
marzanie i  choroby. Zapewnia 
optymalne warunki rozwoju. 
Nawóz NPK 7 - 9 - 21  +  (MgO 
5,6 + SO3 32,5)   z  mikroele-
mentami. Nawóz WE. 

Nawóz  przeznaczony do  pie-
lęgnacji drzew i krzewów igla-
stych zwłaszcza w  przypadku 
występowania objawów bru-
natnienia igieł. Optymalna 
kompozycja składników po-
woduje, iż  nawóz działa za-
pobiegawczo oraz skutecznie 
zwalcza brunatnienie igieł 
spowodowane najczęściej nie-
doborem magnezu. Siarczan 
magnezu 16 + 32. Nawóz WE. 

Specialist fertilizer for feeding lawn. Can be used to eradicate 
and prevent moss growth on lawns. Recommended  for lawns 
that are worn-down and prone to spreading of weeds and moss.  
EC fertilizer.

Designed especially for all kinds of conifers (shrubs and trees).   
Its special formula strengthens the plants and makes them more 
resistant to diseases. EC fertilizer.

The fertilizer is designed to prevent needles‘ from browning, which 
is mainly caused by a lack of magnesium, on all kinds of conifers 
(shrubs and trees). EC fertilizer.

Nowoczesny nawóz NPK  
z  mikroskładnikami pokarmo-
wymi przeznaczony do  zasi-
lania trawników. Optymalna 
kompozycja makroelementów 
oraz wysoka zawartość mikro-
elementów zapewnia soczy-
stą zieleń darni, intensywne 
krzewienie się roślin, wysoką 
odporność na  choroby oraz 
optymalne warunki rozwoju. 
Nawóz NPK z magnezem, siar-
ką  i  mikroskładnikami pokar-
mowymi 24 - 5 - 5  +  (MgO 4,5 
+ SO3 20,5). Nawóz WE.

Specialist fertilizer for feeding lawns. Strengthens the grass and ma-
kes it more resistant to diseases. Also it makes turf more dense and 
greener. EC fertilizer.

Современное удобрение НРК с микроэлементами  для газона. 
Состав обеспечивает отимальные условия для их развития. Современное удобрение для газона, устраняет и противдействует  

росту мха.

Удобрение для всех кустарников и хвойные деревья.
Состав обеспечивает отимальные условия для их развития.

Удобрение для ухода за деревьями  и хвойными.
Против брунатнению вызванному дефицитом магния.

5908278995675

5908278995699

5908278995682

5908278995743

Nawóz krystaliczny
/ MECH STOP na trawniki

Nawóz krystaliczny / Pod iglaki Nawóz krystaliczny / Pod iglaki
przeciw brunatnieniu igieł

Nawóz krystaliczny
/ Na trawniki

28 Nawozy wodorozpuszczalne / Water soluble fertilizers
Удобрения водораспустительное

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120010250g

Nawóz przeznaczony do  za-
silania upraw gruntowych 
borówek, w  tym borówki 
amerykańskiej, oraz innych 
roślin kwaśnolubnych. Od-
powiednie proporcje makro  
i  mikroelementów zapewnia-
ją uzyskanie obfitych plonów,  
a  także pozytywnie wpływają 
na  polepszenie walorów od-
żywczych i  smakowych owo-
ców. Nawóz NPK 10 - 5 - 13   
+  (MgO 4 + SO3 46)  z mikro-
elementami. Nawóz WE. 

Nawóz  przeznaczony do zasi-
lania upraw ogórków, a  także 
innych roślin dyniowatych. 
Optymalna kompozycja ma-
kroelementów oraz zawartość 
mikroelementów zapewniają 
uzyskanie obfitych plonów,  
a  także pozytywnie wpływa-
ją na  polepszenie walorów 
odżywczych i  smakowych 
warzyw. Nawóz NPK 9 - 9 - 27   
+  (MgO 4 + SO3 15)  z mikro-
elementami. Nawóz WE. 

Nawóz przeznaczony do  za-
silania upraw doniczkowych 
i  gruntowych wszystkich od-
mian pomidorów oraz papry-
ki. Odpowiednie proporcje 
makro i  mikroelementów za-
pewniają uzyskanie obfitych 
plonów, a  także pozytywnie 
wpływają na  polepszenie wa-
lorów odżywczych i  smako-
wych warzyw. Stosowanie na-
wozu zapewnia odpowiednie 
warunki rozwoju. Nawóz NPK 
8 - 11 - 33 +  (MgO 4 + SO3 8)  
z mikroelementami.
Nawóz WE.

Specialist fertilizer for feeding blue berries. Intensifies and extends 
fruiting period, increases the health of the plants. EC fertilizer.

Specialist fertilizer for feeding cucumbers. Intensifies and extends 
the fruiting period, increases the health of the plants. EC fertilizer.

Specialist fertilizer for feeding tomatoes. Intensifies and extends the 
fruiting period, increases the health of the plants. EC fertilizer.

Nawóz przeznaczony do  za-
silania upraw doniczkowych 
i  gruntowych truskawek oraz 
poziomek. Odpowiednie pro-
porcje makro- i  mikroelemen-
tów zapewniają uzyskanie 
obfitych plonów, a  także po-
zytywnie wpływają na  polep-
szenie walorów odżywczych  
i  smakowych owoców. Nawóz 
NPK 10 - 10 - 20  +  (MgO 6  
+ SO3 14)   z mikroelementami. 
Nawóz WE. 

Specialist fertilizer for feeding strawberries and wild strawberries. 
Intensifies and extends fruiting period, increases the health of the 
plants. EC fertilizer.

Удобрение для комнатных цветов, а  также клубники  и земляники. 
Состав обеспечивает отимальные условия для их развития.

Удобрение для черники в том числе и черники американской. 
Состав обеспечивает отимальные условия для их развития.

Удобрение для огурцов и бахчевых растений. 
Состав обеспечивает оптимальные условия для их развития.

Удобрение для помидоров , перец  и растения в горшках.
Состав обеспечивает оптимальные условия для их развития.

5908278995705

5908278995736

5908278995712

5908278995729

Nawóz krystaliczny
/ Pod borówki i rośliny kwaśnolubne

Nawóz krystaliczny / Pod ogórki Nawóz krystaliczny
/ Pod pomidory i paprykę

Nawóz krystaliczny
/ Pod truskawki i poziomki  

29Nawozy wodorozpuszczalne / Water soluble fertilizers
Удобрения водораспустительное



Najwyższej jakości, nowoczesne, krystaliczne  nawozy NPK z mikroskładnikami pokarmowymi  przeznaczone do zasilania 
różnych grup roślin. Optymalna  kompozycja  makroelementów oraz  wysoka zawartość  mikroelementów  zapewniają
doskonały wzrost roślin, długotrwałe i obfite kwitnienie oraz zdrowy wygląd. 

Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

NAWOZY POSYPOWE
GRANULOWANE

Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia wszystkich ro-
dzajów pelargonii w  uprawie 
ogrodowej i  balkonowej. Od-
powiednia proporcja potasu  
i fosforu powoduje intensywne 
kwitnienie oraz równomierne 
wybarwienie kwiatów. Stoso-
wanie nawozu zapewnia od-
powiednie warunki rozwoju. 
Nawóz WE. 

Nawóz o  bogatym składzie, przeznaczony do  nawożenia 
wszystkich warzyw, kwiatów, drzew oraz krzewów uprawia-
nych w  ogrodzie. Polecany również do  zasilania trawników. 
Skład nawozu spełnia wymagania roślin zapewniając im 
komplet składników odżywczych. Łatwo przyswajalne makro                    
i mikroelementy gwarantują obfite plony oraz piękne kwiaty,   
a także zwiększają odporność na choroby i przemarzanie. Na-
wóz WE.

This fertilizer is designed to be used for all kinds of geraniums. Its 
special formula of nutritive ingredients ensures conditions suitable 
for proper development of these flowers. Its content of potassium 
and phosphorous has a good impact on intense and long lasting 
blooming. EC fertilizer. 

All-purpose mineral fertilizer. It is a rich-composition fertilizer, inten-
ded for fertilizing all vegetables, flowers, trees and shrubs grown in 
the garden. It is also recommended for feeding lawns. The composi-
tion of the fertilizer meets the requirements of the plants, providing 
them with a full set of nutritive components. The easily assimilable 
macro and microelements guarantee great yields and beautiful flo-
wers, they also increase the resistance to diseases and frost pene-
tration. EC fertilizer.

Удобрение предназначенное для подкормки всех видов 
пеларгонии. Соответствующая пропорция калия и фосфора 
благоприятствует интенсивному цветению и равномерной 
окраски цветов. 

Универсальное минеральное удобрение. Удобрение с богатым 
составом, предназначенное для подкормки всех овощей, 
цветов, деревьев и кустарников, выращиваемых в саду                                                
и огороде. Рекомендуем также для подкормки газонов. Состав 
удобрения удовлетворяет требования растений, гарантируя им 
комплект питательных компонентов. Легкоусвояемые макро-              
и микроэлементы гарантируют обильные урожаи и прекрасные 
цветы, а также увеличивают устойчивость к болезням и вымерзанию.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789301711,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789301331,0kg
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Nawóz mineralny
/ Do pelargonii

Nawóz mineralny
/ Uniwersalny

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia wszystkich ro-
dzajów surfini i  petunii. Od-
powiednia proporcja potasu  
i fosforu powoduje intensywne 
kwitnienie oraz równomierne 
wybarwienie kwiatów. Nawóz 
zwiększa zdrowotność roślin 
i  przedłuża okres kwitnienia. 
Nawóz WE.

The fertilizer is designed to fertilize all varieties of  surfinias and 
petunias. Its optimal content of potassium and phosphorous 
provides intense blooming and proper colour of the flowers.  
EC fertilizer.  

Удобрение предназначенное для подкормки  всех сортов   
сурфинии и петунии. Соответствующая пропорция калия  
и фосфора благоприятствуют интенсивному цветению  
и равномерной окраски цветов. 

400559082789301881,0kg

Nawóz mineralny
/ Do surfinii i petunii



Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia wszystkich ro-
dzajów powojników (Clematis 
L.). Odpowiednia proporcja 
makroskładników powoduje 
optymalny wzrost roślin, in-
tensywne kwitnienie oraz wła-
ściwe wybarwienie kwiatów. 
Nawóz przedłuża okres kwit-
nienia. Nawóz WE. 

This fertilizer is designed to fertilize all kinds of clematis. Proper con-
tent of the potassium and phosphorous causes intense and long la-
sting blooming. Due to the properly balanced formula the fertilizer 
increases health of the plants. EC fertilizer. 

This fertilizer is designed to fertilize all kinds of garden flowers 
(in particular: zinnias, dahlias, peonies, roses, carnations, cannas, 
bulb flowers and others). Proper content of the potassium and  
phosphorous causes intense and long lasting blooming. 

Удобрение предназначено для подкормки всех сортов 
климатисов. Соответствующая пропорция макросоставляющих 
благоприятствует оптимальному росту растений, интенсивному  
цветению и равномерной окраски цветов.

Удобрение предназначено для подкормки садовых цветов 
- однолетних и многолетних. В частности, для георгинов, 
циннии, пеонов, роз, канн, гвоздиков, луковичных цветов  
и других.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400 4005 55908278930096 59082789300581,0kg 1,0kg

Nawóz mineralny
/ Do powojników

Nawóz mineralny
/ Do kwiatów ogrodowych 

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia kwiatów ogro-
dowych jednorocznych i  wie-
loletnich. W  szczególności 
do  dalii, cynii, piwonii, róż, 
kann, goździków, kwiatów ce-
bulowych
i innych. Intensyfikuje kwitnie-
nie, zapewnia właściwe wybar-
wienie kwiatów oraz powodu-
je optymalny wzrost.
Nawóz WE. 

32 Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia magnolii uprawianych 
w ogrodach. Skład nawozu sprzyja intensywnemu kwitnieniu, 
właściwemu wybarwieniu kwiatów oraz powoduje optymalny 
wzrost roślin. Systematyczne stosowanie optymalizuje warun-
ki rozwoju. Nawóz WE

Mineral fertilizer for magnolias. This fertilizer is intended for fertili-
zing magnolias grown in gardens. The composition of the fertilizer 
supports intensive blossoming, proper colouring of flowers and 
causes optimal growth of plants. Systematic use optimizes the gro-
wing conditions. EC fertilizer.

Минеральное удобрение для магнолий. Удобрение 
предназначено для подкормки магнолий, выращиваемых в 
садах. Состав удобрения способствует интенсивному цветению, 
правильной окраске цветов и стимулирует оптимальный рост 
растений.Систематическое применение оптимизирует условия 
развития.

Nawóz mineralny
/ Do magnolii

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789745021,0kg

Nawóz przeznaczony jest do nawo-
żenia wszystkich gatunków drzew 
i  krzewów iglastych. Działa zapo-
biegawczo oraz skutecznie zwalcza 
brunatnienie igieł spowodowane 
najczęściej niedoborem
magnezu. Nawóz WE. 

The fertilizer is designed especially for all kinds of conifers (shrubs 
and trees).  Its special formula strengthens the plants and makes 
them more resistant to diseases. EC fertilizer. 

The fertilizer is designed to prevent needles from browning, which 
is mainly caused by a lack of magnesium, on all kinds of conifers 
(shrubs and trees). EC fertilizer.

Минеральное удобрениепод хвойные растения. Поддерживает 
оптимальный рост растений, придает правильный оттенок  
и усиливает выносливость деревьев на болезни.

Минеральное удобрение против изменения окраски хвойных 
иголок. Удобрение действует профилактически, хорошо 
помогает против желтения иголок хвойных деревьев, причиной 
которого есть недостаток магния.

Nawóz mineralny
/ Pod iglaki

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120
400

-
5

5907811482177
5908278930034

5,0kg
1,0kg

Nawóz mineralny
/ Pod iglaki
  przeciw brunatnieniu Igieł

Nawóz przeznaczony jest do  na-
wożenia wszystkich gatunków 
krzewów i  drzew iglastych. Jego 
systematyczne stosowanie powo-
duje optymalny wzrost roślin, pra-
widłowe wybarwienie igieł oraz 
zwiększa odporność na wymarzanie  
i choroby. Nawóz WE. 

120
400

-
5

5908278997181
5908278930027

5,0kg
1,0kg

33Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

Nawóz przeznaczony jest do  stosowania pod tuje rosnące 
w szpalerach oraz jako pojedyncze krzewy. Skład nawozu po-
budza rośliny do  intensywnej odbudowy i  zagęszczania ko-
rony zwłaszcza po  cięciu. Zapewnia właściwe wybarwienie, 
optymalizuje procesy drewnienia oraz powoduje właściwy 
wzrost roślin. Nawóz WE.

Mineral fertilizer for Thujas. This fertilizer is intended for use in Thu-
jas growing both in hedges or as single shrubs. The composition 
of the fertilizer stimulates the plants to regenerate intensively and 
to densify their crowns, especially after cutting. It ensures proper 
colouring, optimizes lignification processes and causes the proper 
growth of plants. EC fertilizer.

Минеральное удобрение для туй. Удобрение предназначено для 
подкормки туй, растущих в шпалерах и как отдельно стоящие 
кусты. Состав удобрения побуждает растения к интенсивной 
регенерации и загустению короны, особенно после стрижки. 
Гарантирует правильную окраску, оптимизирует процессы 
одеревенения и стимулирует правильный рост растений. 
Систематическое применение оптимизирует условия развития.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789745191,0kg

Nawóz mineralny
/ Pod tuje



34 Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

The fertilizer can be used to eradicate and prevent moss growth 
on lawns. Special formula of  nutritive ingredients makes it  
especially recommended  for lawns that are worn-down and  
prone to spreading of weeds and moss. EC fertilizer. 

Nawóz przeznaczony jest do  pielę-
gnacji trawnika. Poprawia intensyw-
ność zieleni, zapewnia właściwe wa-
runki rozwoju. Zwiększa krzewienie 
się traw zapobiegając  zachwaszcze-
niu. Nawóz WE. 

The fertilizer is especially designed for the care of lawns. Its spe-
cial formula strengthens and makes it more dense and greener.  
EC fertilizer. 

Удобрение предназначенное для ухаживания за газоном. 
Систематическое употребление ускоряет разростание 
растений и уменьшает засорение сорняками.

Минеральные удобрения против мха. Специальная формула 
питательных веществ, позволяет использовать его для 
подкормки газона заросщего сорняками и мхом.

Nawóz mineralny
/ MECH STOP na trawniki

Nawóz mineralny
/ Na trawniki

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

120 120
400 400

- -
5 5

5907811482184 5907811480746
5908278930126 5908278930119

5,0kg 5,0kg
1,0kg 1,0kg

Nawóz  polecany jest szczególnie 
do  nawożenia trawników zniszczo-
nych i podatnych na krzewienie się 
chwastów oraz mchu. Zawartość 
żelaza powoduje niszczenie mchu  
i zapobiega jego występowaniu.
Nawóz WE. 

Formuła składników pokarmowych sprawia, że  nawóz ten 
polecany jest szczególnie do nawożenia trawników zniszczo-
nych i podatnych na krzewienie się chwastów. Odpowiednie 
proporcje azotu zawartych w  nawozie korzystnie wpływają 
na wzrost i krzewienie się roślin, co sprawia, że wypierają one 
niepożądane w trawniku chwasty. Zawartość wapnia ma dzia-
łanie odkwaszające. Nawóz WE. 

Fertilizer for lawns overgrown with weeds. The nutritive formula 
makes that this fertilizer is especially recommended for fertilizing 
destroyed lawns and those overgrown with weed. Proper balance 
of nitrogen content favourably influences the growth and tillering 
of plants, which makes them displace the unwelcome weeds in the 
lawn. Calcium content provides deacidification. EC fertilizer.

Удобрение для засоренных газонов. Формула питательных 
компонентов такова, что это удобрение особенно рекомендуется 
для удобрения запущенных газонов, на которых разрастаются 
сорняки. Соответствующие пропорции азота в удобрении 
положительно влияют на рост и кущение растений, благодаря 
чему они вытесняют нежелательные на газоне сорняки. 
Содержание кальция оказывает нейтрализующее действие.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789745571,0kg

Nawóz mineralny
/ Na trawnik zachwaszczony
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OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia kwiatów ce-
bulowych. W  szczególności 
do  tulipanów, krokusów, 
narcyzów, hiacyntów, lilii  
i  innych. Odpowiednio do-
brany skład intensyfikuje 
kwitnienie, zapewnia wła-
ściwe wybarwienie kwia-
tów. Optymalizuje warunki 
rozwoju. Nawóz WE. 

Удобрение предназначено для удобрения луковичных цветов. 
Особо рекомендуется для тюльпанов, крокусов, нарциссов, 
гиацинтов, лилий и др. 

Fertilizer designed for feeding all kinds of bulb plants including tu-
lips, narcissuses, hyacinths, crocuses and others. EC fertilizer. 

400559082789300411,0kg

Nawóz mineralny
/ Pod kwiaty cebulowe

Fertilizer is designed to fertilize all kinds of roses. Provides optimal 
height, intensifies sprouting and blooming. EC fertilizer. 

Удобрение предназначенное для подкормки всех видов роз. 
Способствует оптимальному росту растений, появлению 
побегов и возможности обильного цветения.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400
120

5
-

5908278930102
5908278997204

1,0kg
5,0kg

Nawóz przeznaczony jest do  nawożenia wszyst-
kich gatunków róż. Dostarcza roślinom komplet ma-
kro- i  mikroelementów potrzebnych do  prawidło-
wego rozwoju. Pobudza wybijanie bocznych pędów  
i zwiększa zdrowotność roślin. 
Nawóz WE. 

Nawóz mineralny
/ Pod róże

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

40051,0kg

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia wszystkich ro-
dzajów datur - bieluni. Odpo-
wiednia proporcja potasu i  fo-
sforu powoduje intensywne kwit-
nienie oraz równomierne wybar-
wienie kwiatów. Nawóz zapew-
nia optymalne warunki rozwoju.  
Nawóz WE.

Fertilizer is designed to fertilize all kinds of daturas. Proper content 
of the potassium and phosphorous causes intense and long lasting 
blooming. Properly balanced formula increases health of the plants. 
EC fertilizer. 

Минеральное удобрение для датур. Соответствующая 
пропорция калия и фосфора благоприятствует интенсивному 
цветению и равномерной окраски цветов. 

5907516715457

Nawóz mineralny
/ Pod datury - bielunie
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Nawóz o działaniu zakwaszają-
cym, przeznaczony do aplikacji 
pod wszystkie rośliny kwaśno-
lubne takie jak: azalie, rodo-
dendrony, borówki oraz rośliny 
iglaste. Skutecznie obniża pH 
podłoża stwarzając warunki 
korzystne dla rozwoju tych ro-
ślin. Zawiera azot oraz siarkę. 
Nawóz WE.

Acidifying fertilizer. Acidifying fertilizer intended for application 
in all acid loving plants, including: azaleas, rhododendrons, vacci-
niums and conifers.  It effectively lowers the soil pH, creating favo-
urable growth conditions for these plants. It contains nitrogen and 
sulphur. EC fertilizer.
Окисляющее удобрение. Удобрение с окисляющим действием, 
предназначенное для внесения под все растения, которые 
любят кислую почву, такие как: азалии, рододендроны, черника 
и хвойные растения. Эффективно снижает рН почвы, создая 
условия, благоприятные для развития этих растений. Содержит 
азот и серу.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789302011,0kg

Nawóz mineralny
/ Zakwaszający

Nawóz przeznaczony jest 
do  wszystkich rodzajów hor-
tensji. Zapewnia prawidłowy 
wzrost, obfite i  długotrwale 
kwitnienie oraz intensywne 
wybarwienie kwiatów. Stoso-
wanie zapewnia odpowiednie 
warunki rozwoju. Nawóz WE. 

This fertilizer is designed to fertilize all varieties of hydrangeas plan-
ted in gardens. Its properly balanced formula intensifies and incre-
ases the health of the plants making them more resistant to dise-
ases. EC fertilizer. 

Удобрение предназначено для всех видов гортензий. 
Соответствующие пропорции питательных компонентов 
гарантируют правильный рост растений, обильное  
и длительное цветение, а также интенсивную окраску цветов.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789300101,0kg

Nawóz mineralny
/ Do hortensji

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia wszystkich ro-
dzajów rododendronów, azalii  
i  różaneczników. Odpowied-
nio dobrany skład powoduje 
optymalny wzrost roślin, inten-
sywne kwitnienie oraz równo-
mierne wybarwienie kwiatów. 
Systematyczne nawożenie za-
pewnia odpowiednie warunki 
rozwoju. Nawóz WE. 

The fertilizer is designed  to feed all varieties of rhododendrons 
and azaleas. Its special formula provides proper growth, good 
health and intense long-lasting blooming. Systematic use en-
sures  healthy, good looking plants and  proper development.  
EC fertilizer. 

Предназначен для подкормки всех видов рододендронов, 
азалий и розаночников. Внесение в соответствующих 
пропорциях  стимулирует рост растений, обилное цветение  
и равномерную окраску.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789302181,0kg

Nawóz mineralny
/ Pod azalie i rododendrony

Nawóz przeznaczony jest 
do  borówek (w  tym borówki 
amerykańskiej). Odpowiednie 
proporcje składników odżyw-
czych zapewniają uzyskanie 
obfitych plonów, a  także po-
zytywnie wpływają na  polep-
szenie walorów odżywczych  
i smakowych owoców.
Nawóz WE.

This fertilizer is designed to fertilize bilberries and other berry-
-like plants. Due to the properly balanced formula the fertilizer  
intensifies fruiting and extends its period. Increases the health of 
the plants and makes them more resistant to diseases. EC fertilizer. 

Минеральное удобрение для черники. Соответствующие 
пропорции питательных компонентов гарантируют получение 
обильных урожаев, a также положительно влияют на улучшение 
питательных и вкусовых качеств ягод.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789300031,0kg

Nawóz mineralny 
/ Pod borówki
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Nawóz przeznaczony do  nawożenia ma-
lin i  porzeczek (białych, czerwonych i  czarnych),  
a  także agrestu i  jeżyny bezkolcowej. Odpowiednie pro-
porcje składników zapewniają uzyskanie obfitych plonów,  
a także pozytywnie wpływają na walory odżywcze i smako-
we owoców. Nawóz WE. 

This fertilizer is designed to fertilize raspberries and currant 
(white, red and black). May be used to fertilize gooseberry and  
blackberry. Properly balanced formula intensifies fruiting and 
extends its period. It increases the health of the plants. EC fertilizer. 

Удобрение предназначено для подкормки малины  
и смородины (белой, красной и черной), a также крыжовника 
и безшиповой ежевики в садах и огородах. Соответствующие 
пропорции макро- микроэлементов гарантируют получение 
обильных урожаев.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789300721,0kg

Nawóz mineralny
/ Pod maliny i porzeczki

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia truskawek i poziomek 
w uprawie ogrodowej i balkonowej. Odpowiednie proporcje 
składników zapewniają uzyskanie obfitych plonów, a  także 
pozytywnie wpływają na  polepszenie walorów odżywczych  
i smakowych owoców.
Nawóz WE. 

This fertilizer is designed to fertilize strawberries and wild  
strawberries. Due to the properly balanced formula the fertilizer in-
tensifies fruiting and extends its period. Increases the health of the 
plants and makes them more resistant to diseases. EC fertilizer. 

Минеральное удобрение для клубники и земляники. 
Соответствующие пропорции макро- и микроэлементов 
обеспечивают получение обильных урожаев, a также 
положительно влияют на улучшение питательных и вкусовых 
качеств ягод.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789300651,0kg

Nawóz mineralny
/ Do truskawek i poziomek



Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia winogron 
w  uprawie ogrodowej. Odpo-
wiednie proporcje składników 
odżywczych zapewniają uzy-
skanie obfitych plonów, a także 
pozytywnie wpływają na  po-
lepszenie walorów odżywczych  
i smakowych owoców.
Nawóz WE. 

The fertilizer is designed  to feed grape bushes. Its special for-
mula provides proper growth, good health and intense fruiting.  
EC fertilizer. 

Минеральное удобрение под виноград. Соответствующие 
пропорции питательных компонентов гарантируют получение 
обильных урожаев, а также положительно влияют на улучшение 
питательных и вкусовых свойств ягод.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

400559082789300891,0kg

Nawóz mineralny / Pod winogrona
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Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia pomidorów 
i  papryki. Duża zawartość po-
tasu właściwie reguluje go-
spodarkę wodną roślin i  wraz 
z magnezem oraz siarką wpły-
wa korzystnie na wielkość i ja-
kość plonu. Nawóz WE. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

40051,0kg  5908278930157

Nawóz mineralny
/ Pod paprykę i pomidory 

Nawóz przeznaczony jest 
do nawożenia ogórków i roślin 
dyniowatych, w szczególności: 
cukinii, patisonów, melonów 
itp. Odpowiednie proporcje 
składników odżywczych za-
pewniają uzyskanie obfitych 
plonów, a  także pozytywnie 
wpływają na  polepszenie wa-
lorów odżywczych i  smako-
wych warzyw. Nawóz WE. 

The fertilizer is designed  to feed cucumbers and all types of  
squash. Due to the properly balanced formula the fertilizer  
increases quality and quantity of crop. Also increases the health of 
the plants. EC fertilizer. 

Удобрение предназначено для удобрения огурцов
и тыквенных растений, в частности: цуккини, патиссонов, дынь 
и т.п. Соответствующие пропорции питательных компонентов 
гарантируют получение обильных урожаев.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

40051,0kg 5908278930140

Nawóz mineralny
/ Pod ogórki i rośliny dyniowate

This fertilizer is designed to be used for tomatoes and peppers. Its 
content of potassium, magnesium and sulphur regulates the water 
usage of the plant and has a good  impact on the quality and volu-
me of the crop. EC fertilizer.

The fertilizer is designed especially for fertilizing all vegetables plan-
ted in the garden. It increases the volume of crops and also impro-
ves their quality. EC fertilizer. 

Удобрение предназначено для  подкормки томатов и перца. 
Большое содержание калия позволяет  регулировать питание 
растений, а вместе с магнием и серой благоприятно влияет на 
количество и качество урожая.

Навоз предназначен для удобрения овощей. Хорошо влияет на 
рост  и качество урожая.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

40051,0kg 5908278930164

Nawóz mineralny / Pod warzywa

Nawóz wpływa korzyst-
nie na  wielkość i  jakość 
plonu oraz na  jego walo-
ry smakowe. Odpowiednio 
dobrany skład powoduje 
optymalny wzrost roślin,
a  systematyczne stosowanie 
zapewnia roślinom odpowied-
nie warunki rozwoju. Nawóz 
WE. 
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Hydrożel to preparat o strukturze drobnych kryształów, które 
w połączeniu z wodą absorbują ją, tworząc galaretowatą sub-
stancję. Fenomenalne właściwości hydrożelu sprawiają, że po-
chłania on objętość wody kilkaset razy większą od własnej ob-
jętości. Preparat ten wprowadzony do gleby tworzy magazyn 
wody dla roślin. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

75055908278976087250 g

Preparat magazynujący wodę
/ Hydrożel

Hydrogel-A water-storing preparation
Hydrogel is a preparation with a structure of fine crystals which in 
combination with water absorb it creating a jelly-like substance. 
The phenomenal properties of the hydrogel make it absorb water 
of a few hundred times more volume than its own volume. The pro-
duct introduced into the soil forms a water storage for plants. 

Гидрогель Препарат, накапливающий воду Гидрогель – это 
препарат со структурой мелких кристаллов, которые в контакте 
с водой поглощают ее, содавая желеобразное вещество. 
Феноменальные свойства гидрогеля позволяют ему поглощать 
объем воды, в несколько сот раз больше собственного объема.
Этот препарат, введенный в почву, создает резервуар воды для 
растений. 

Pobudza rośliny o  kwiatach w  odcieniach różu i  czerwieni 
do  przebarwiania się na  niebiesko. Obniża odczyn pH gleby. 
Odpowiednio wczesne zaaplikowanie preparatu zapewnia 
piękne wybarwienie kwiatów i  jego skuteczniejsze  działanie.

Blue Hydrangea Coloring preparation for hydrangea
It stimulates plants with flowers in shades of pink
and red to blue discoloration. Proper early
application of the product ensures beautiful
coloring of flowers and more effective action of the
preparation.

Синяя гортензия Препарат для окрашивания гортензий 
Стимулирует растения с цветами розового и красного
оттенков к окрашиванию в синий цвет. Понижает pH
почвы. Препарат, введенный достаточно рано, дает
цветам красивый синий цвет и действует более
эффективно.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

75055908278977015300g

Preparat koloryzujący do hortensji
/ Niebieska hortensja
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Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia żywopłotów 
z  roślin liściastych i  iglastych. 
Odpowiednie proporcje skład-
ników odżywczych intensy-
fikują wybijanie bocznych 
pędów oraz rozwoju systemu 
korzeniowego roślin. Systema-
tyczne stosowanie zapewnia 
odpowiednie warunki rozwo-
ju. Nawóz WE.

The fertilizer is designed for fertilizing deciduous and coniferous 
shrubs. Appropriate proportions of nutrients intensify the growth 
of side shoots and development of the root system of plants. Syste-
matic use provides proper conditions of development.

Nawóz przeznaczony do  na-
wożenia drzewek owocowych 
w uprawach ogrodowych. Od-
powiednie proporcje makro- 
i mikroelementów pozytywnie 
wpływają na  uzyskanie obfi-
tych plonów, a także zwiększa-
ją walory odżywcze i smakowe 
owoców. Nawóz WE.

Fertilizer intended for fertilizing fruit trees in garden cultivations. 
Appropriate proportions of macro- and micro-elements positively 
affect obtaining abundant yields and increase nutritional and flavo-
ur qualities of fruits.

Удобрение предназначено для подкормки плодовых деревьев
в садовых плантациях. Соответствующие пропорции макро-
и микроэлементов положительно влияют на получение 
обильных урожаев, а также повышают питательные и вкусовые 
качества фруктов.

Удобрение предназначено для подкормки живых изгородей из 
лиственных и хвойных растений. Соответствующие пропорции 
питательных компонентов интенсифицируют появление 
боковых побегов и развитие корневой системы растений. 
Систематическое применение гарантирует правильные условия 
развития.

400 400

400

5 5

5

5908278998928 59082789951561,0kg 1,0kg

1,0kg

Nawóz mineralny
/ Pod żywopłoty

Nawóz mineralny
/ Pod drzewa owocowe

Preparat wspomagający i przy-
śpieszający kompostowanie 
odpadów organicznych po-
chodzących z  gospodarstw 
domowych i  ogrodów. Skraca 
czas rozkładu przyspieszając 
procesy humifikacji dzięki cze-
mu kompost dojrzewa szybciej 
i  jest bardziej wartościowy. 
Nawóz WE.

Preparation designed especially to accelerate and support the 
composting process of organic remains. Its special formula not only 
ensures proper conditions for the composting process but also en-
riches compost in nutritive ingredients. EC fertilizer.

Это препарат, поддерживающий и ускоряющий 
компостирование органических отходов. Это специальная 
смесь удобрений с оптимизированным составом, содержащая 
комплект питательных компонентов, обогащающих 
подготовленный компост макроэлементы.

5908278930225

KOMPOSTART
preparat przyspieszający 
kompostowanie

Wapno do bielenia
drzew i krzewów

Środek zapobiegający opa-
rzelinie mrozowej drzew  
i  krzewów. Tworzy zaporę 
przeciwko szkodnikom, utrud-
niając im dostęp do  rośliny,
a  także poprawia estetykę 
ogrodu. Środek o  dużej przy-
czepności roztworu do  pni
i gałęzi. Nieszkodliwy dla roślin. 

Известь для побелки деревье и кустов.

Lime for whitewashing tree trunks and stems. Prevents plants from 
frost scald, makes a barrier for pests. 100% save for plants.    

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

240
300

5
5

5908278997198
5907811482726

2,0kg
1,0kg
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Nawozy mineralne

Nawozy mineralne są to substancje używane do poprawy warunków uprawy roślin, dostarczające 
niezbędnych pierwiastków do gleby w celu polepszenia jej właściwości fizycznych, chemicznych 
i biologicznych. Można je pogrupować wg. wielu kryteriów:
 

Nawozy długodziałające
Nawozy jesienne
Nawozy jednoskładnikowe
Nawozy wieloskładnikowe
Nawozy całosezonowe

Ekspert radzi:

Zobacz film instruktażowy 
o nawożeniu roślin!

Odwiedź naszą stronę! 
www.planta.pl

Nawozy granulowane
Nawozy wodorozpuszczalne
Nawozy wiosenne
Nawozy uniwersalne
Nawozy płynne



Najwyższej jakości, nowoczesne, krystaliczne  nawozy NPK z mikroskładnikami pokarmowymi  przeznaczone do zasilania 
różnych grup roślin. Optymalna  kompozycja  makroelementów oraz  wysoka zawartość  mikroelementów  zapewniają
doskonały wzrost roślin, długotrwałe i obfite kwitnienie oraz zdrowy wygląd. 

Long-acting fertilizers
удобрения длительного действия

NAWOZY
DŁUGODZIAŁAJĄCE
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750

750

750

5

5

5

5908278900181

5908278900174

5908278972737

500g

500g

500g

Policote blooming and balcony plants fertilizer. Policote for blooming and balcony plants is an inno-
vative, very efficient and easy to use fertiliser, assuring optimum plants nutrition. With two granule 
functions (non-coated and coated) it works in two phases: nourishing plants immediately after ap-
plication and in the long run, with fertilising effects visible for up to 4 months after application. NPK 
proportion in Policote for blooming and balcony plants contents guarantees optimum roots deve-
lopment, maximum blooming and compact growth. 

Policote universal and vegetable fertiliser. Policote universal is an innovative, very efficient and easy 
to use fertiliser, assuring optimum nutrition to a wide crops variety. With two granule functions (non-
-coated and coated) it works in two phases: nourishing plants immediately after application and in the 
long run and fertilising effects are visible for up to 4 months after application.

Policote green and home plants fertiliser. Policote green and home plants fertiliser is an innovative, very 
efficient and easy to use fertiliser, assuring optimum nutrition to a wide plants variety. With two granule 
functions (non-coated and coated) it works in two phases: nourishing plants immediately after applica-
tion and in the long run and fertilising effects are visible for up to 4 months after application.

Policote - удобрение для цветущих и балконных растений. Policote для цветущих и балконных 
растений –  это ииновационное, очень эффективное и простое в использовании удобрение, 
обеспечивающее оптимальное питание растений. Благодаря двум фракциям гранул 
(неинкапсулированных и капсулированных), оно действует двухфазно: питает растения как 
непосредственно после применения, так, и длительно, а результаты удобрения заметны до 4 
месяцев с момента применения. 

Policote - универсальное удобрение для овощей. Policote универсальный – это инновационное, 
очень эффективное и простое в использовании удобрение, обеспечивающее оптимальное 
питание широкой гамме растений. Благодаря двум фракциям гранул (неинкапсулированных 
и капсулированных), оно действует двухфазно: питает растения как непосредственно после 
применения, так и длительно, а результаты удобрения заметны до 4 месяцев с момента применения.

Policote для зеленых и комнатных растений - это инновационное, очень эффективное и простое 
в использовании удобрение, обеспечивающее оптимальное питание растений. Благодаря двум 
фракциям гранул (неинкапсулированных и капсулированных), оно действует двухфазно: питает 
растения как непосредственно после применения, так и длительно, а результаты удобрения 
заметны до 4 месяцев с момента применения.

Nawóz długodziałający
/ POLICOTE uniwersalny i do warzyw

Nawóz długodziałający
/ POLICOTE do roślin zielonych i domowych

Nawóz długodziałający
/ POLICOTE do roślin kwitnących i balkonowych 
Policote do  roślin kwitnących i  balkonowych to  innowacyjny, bardzo wydajny i  łatwy
w użyciu nawóz zapewniający optymalne odżywianie roślin. Dzięki dwóm frakcjom granul 
(nieotoczkowanych i otoczkowanych) działa dwufazowo: odżywiając rośliny bezpośrednio 
po aplikacji oraz długofalowo, a efekty nawożenia widoczne są do 4 miesięcy od aplikacji. 
Stosunek NPK zawarty w Policote do roślin kwitnących i balkonowych gwarantuje optymal-
ny rozwój korzeni, maksymalne kwitnienie i zwarty wzrost.

Policote uniwersalny i do warzyw to innowacyjny, bardzo wydajny i łatwy w użyciu nawóz 
zapewniający optymalne odżywianie szerokiej gamie upraw. Dzięki dwóm frakcjom granul 
(nieotoczkowanych i otoczkowanych) działa dwufazowo: odżywiając rośliny bezpośrednio 
po aplikacji oraz długofalowo, a efekty nawożenia widoczne są do 4 miesięcy od aplikacji. 
Stosunek NPK zawarty w Policote uniwersalny wspiera rozwój wegetatywny i generatywny 
roślin. Efektem są rośliny wysokiej jakości.

Policote do roślin zielonych i domowych to innowacyjny, bardzo wydajny i łatwy w użyciu 
nawóz zapewniający optymalne odżywianie roślin. Dzięki dwóm frakcjom granul (nieotocz-
kowanych i otoczkowanych) działa dwufazowo: odżywiając rośliny bezpośrednio po aplika-
cji oraz długofalowo, a  efekty nawożenia widoczne są  do  4 miesięcy od  aplikacji. Stosu-
nek NPK zawarty w Policote do roślin zielonych i domowych zapewnia optymalny wzrost 
i rozwój, a dodatek magnezu (Mg) wpływa na odporność roślin na infekcje grzybowe oraz 
zapewnia zielony kolor liści.
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Pałeczki nawozowe uniwersalne. Zapewniają wygodne nawo-
żenie roślin domowych i  balkonowych przez okres 2 miesięcy. 
Pałeczki mają skład poprawiający kondycję roślin przez dostar-
czenie składników odżywczych. Wspomagają racjonalny wzrost, 
wzmocnienie, rozwój systemu korzeniowego i kwitnienie roślin. 
Specjalna budowa pałeczki powoduje powolne i  długotrwałe 
działanie. Po pełnym cyklu nawożenia (60dni), w doniczce może 
pozostać osnowa pałeczki, która z  czasem ulegnie rozpuszcze-
niu.

Pałeczki nawozowe do  storczyków (orchidei). Zapewniają wy-
godne nawożenie do 3 miesięcy. Pałeczki mają skład zapewnia-
jący racjonalny wzrost, wzmocnienie, a przede wszystkim piękne 
kwitnienie roślin. Specjalna budowa pałeczki powoduje powol-
ne i długotrwałe działanie, odpowiednie dla roślin storczykowa-
tych. Po pełnym cyklu nawożenia (90dni), w doniczce może po-
zostać osnowa pałeczki, która z czasem ulegnie rozpuszczeniu.

Planta pałeczki nawozowe
/ Uniwersalne

Planta pałeczki nawozowe 
/ Do storczyków

Универсальное удобрение в палочках. Гарантирует удобную 
подкормку домашних и балконных растений в течение 2 месяцев. 
Состав палочек улучшает состояние растений, поставляя им 
питательные компоненты. Поддерживает рациональный рост, 
укрепление, развитие корневой системы и цветение растений. 
Специальное строение палочки вызывает медленное и длительное 
действие, которого требуют орхидеи. После полного цикла 
удобрения (60 дней) в горшке может остаться основание палочки, 
которое со временем  растворится.

Удобрение в палочках для орхидей. Гарантирует удобную 
подкормку до 3 месяцев. В состав палочек входят компоненты, 
обеспечивающие рациональный рост, укрепление, а прежде всего 
прекрасное цветение растений. Специальное строение палочки 
вызывает медленное и длительное действие, которого требуют 
орхидеи. После полного цикла удобрения (90 дней) в горшке может 
остаться основание палочки, которое со временем  растворится.

 Universal fertilizing sticks They provide convenient fertilization of ho-
use and balcony plants for a period of 2 months. Sticks are composed 
in a way that improves the condition of plants by providing them with 
nutrients. They support rational growth, strengthening, development 
of root system and flowering of the plants. Special design of the stick 
causes slow and long-lasting action. After a full fertilization cycle (60 
days), the stick wrap may remain in the pot, it will dissolve over time.

Fertilizing sticks for orchids They provide convenient fertilization for up 
to 3 months. Sticks are composed in a way that ensures rational growth, 
strengthening, and above all - beautiful flowering of the plants. Special 
construction of the stick causes a slow and long-lasting effect, suitable 
for orchid plants. After a full fertilization cycle (90 days), the stick wrap 
can remain in the pot, it will dissolve over time.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-10590827897857924g/20szt.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-10590827897856224g/20szt.

45Nawozy długodziałające / Long-acting fertilizers
удобрения длительного действияNawozy długodziałające / Long-acting fertilizers

удобрения длительного действия

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

1200

1200

10

10

5908278979019

5908278979002

75g/10szt

75g/10szt

Policote TABS for flowering and balcony plants is an innovative, very 
efficient and easy in use fertilizer, which ensures optimal nutrition of 
plants. The convenient tablet form ensures easy application of the 
fertilizer and its effect throughout the growing season. Effects of fer-
tilization are visible up to 6 months after application of the fertilizer. 
Ingredients of the fertilizer support optimal growth and rich flowering.

Policote TABS for orchids is an innovative, very efficient and easy to use 
fertilizer recommended for all types of orchids. The convenient tablet 
form ensures easy application of the fertilizer and its effect througho-
ut the growing season. Effects of fertilization are visible up to 6 months 
after application of the fertilizer. Ingredients of the fertilizer support opti-
mal growth and rich flowering.

Policote TABS для цветущих и балконных растений – это 
инновационное, очень продуктивное и легкое в применении 
удобрение, обеспечивающее оптимальное питание растений. 
Удобная форма таблетки обеспечивает легкое внесение и действие 
удобрения в течение всего сезона вегетации. Эффекты подкормки 
видны до 6 месяцев от внесения. Компоненты удобрения 
поддерживают оптимальный рост и обильное цветение.

Policote TABS для орхидей– это инновационное, очень 
продуктивное и легкое в применении удобрение, рекомендуемое  
для всех видов орхидей. Удобная форма таблетки обеспечивает 
легкое внесение и действие удобрения в течение всего сезона 
вегетации. Эффекты подкормки видны до 6 месяцев от внесения. 
Компоненты удобрения поддерживают оптимальный рост и 
обильное цветение.

Nawóz długodziałający
/ POLICOTE TABS do storczyków

Nawóz długodziałający
/ POLICOTE TABS do roślin kwitnących i balkonowych
Policote TABS do roślin kwitnących i balkonowych to innowacyj-
ny, bardzo wydajny i łatwy w użyciu nawóz zapewniający opty-
malne odżywianie roślin. Wygodna forma tabletki zapewnia ła-
twą aplikację nawozu i działanie przez cały sezon wegetacyjny. 
Efekty nawożenia widoczne są do 6 miesięcy od aplikacji. Skład-
niki nawozu wspomagają optymalny wzrost i bogate  kwitnienie.

Policote TABS do  storczyków to  innowacyjny, bardzo wydajny 
i łatwy w użyciu nawóz polecany dla wszystkich gatunków stor-
czyków. Wygodna forma tabletki zapewnia łatwą aplikację na-
wozu i działanie przez cały sezon wegetacyjny. Efekty nawożenia 
widoczne są do 6 miesięcy od aplikacji. Składniki nawozu wspo-
magają optymalny wzrost i bogate  kwitnienie.



Najwyższej jakości, nowoczesne, krystaliczne  nawozy NPK z mikroskładnikami pokarmowymi  przeznaczone do zasilania 
różnych grup roślin. Optymalna  kompozycja  makroelementów oraz  wysoka zawartość  mikroelementów  zapewniają
doskonały wzrost roślin, długotrwałe i obfite kwitnienie oraz zdrowy wygląd. 

Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

NAWOZY POSYPOWE
GRANULOWANE

Nawozy posypowe granulowane / 47Granulated fertilizers
Гранулированные удобрения

Mineralny nawóz granulowany przeznaczony do  pielęgnacji trawnika.  Dostarczając 
właściwych składników odżywczych, powoduje mocniejsze krzewienie się traw i zapobiega 
zachwaszczeniu. 

Specialist fertilizer for lawns. Contains all the nutritional ingreedients for a healthy lawn. Guarantes 
intensively green, dense and healthy turf. Comes in handy, economical bags. EC fertilizer. 

Минеральное удобрение для газона. 

Nawóz mineralny / Planta Trawnik

Granulated chalk is a fertiliser of natural origin which is rich in calcium – 90 - 98% CaCO₃. The fertiliser 
is designed to be used on all types of soil. It is recommended to be applied especially on acidic soils. 
It acts quickly and effectively due to the high content of the reactive component.

Can be used to eradicate and prevent moss growth on lawns.
Special formula of nutritive ingredients makes this fertilizer especially recommended for lawns that are 
worn-down and prone to spreading of weeds and moss.

Nawóz ten polecany jest szczególnie do  nawożenia trawników zniszczonych i  podatnych 
na  krzewienie się chwastów oraz mchu. Zawartość żelaza powoduje niszczenie 
mchu, zapobiega jego występowaniu i  korzystnie wpływa na  wybarwienie roślin.

Гранулированный мел – это чистое удобрение натурального происхождения, отличающееся 
высоким содержанием кальция – 90 - 98% CaCO₃. Мел предназначен для применения на всех 
типах почв.

Специальная формула питательных веществ , позволяет использовать его для подкормки газона 
заросщего сорняками и мхом. Содержание железа приводит к разрушению мох и не допускает 
его возникновения.

Kreda granulowana to  czysty nawóz pochodzenia naturalnego cechujący się wysoką za-
wartością wapnia - min. 98% CaCO₃. Przeznaczona jest do stosowania na wszystkie rodza-
je gleb. Szczególnie polecana na  gleby o  odczynie kwaśnym. Kredę zaleca się stosować 
w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych. Nawóz WE.

Kreda granulowana
/ na trawniki i do ogrodu

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

100-590827897124210,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

90
45

-
-

5908278999703
5908278974533

10,0kg
20,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

90
165
256

-
-
8

5908278930348
5908278930294
5908278930270

10,0kg
5,0kg
3,0kg

Nawóz mineralny
/ Planta trawnik MECH STOP



All round fertilizer suitable for use in all gardens. Comes in handy, economical bags. 
EC fertilizer.

Mineralny nawóz granulowany 
przeznaczony do  nawożenia 
wszystkich gatunków drzew  
i  krzewów iglastych. Systema-
tycznie stosowany wzmacnia 
rośliny, poprawia wybarwienie 
igieł oraz zwieksza odporność 
na choroby i wymarzanie.

Specialist fertilizer for all types of conifers. Provides optimal  
amounts of macroelements and microelements. Guarantes perfect 
growth of plants and protects them from deaseses. Comes in han-
dy, economical bags. EC fertilizer. 

Минеральное удобрение  под иглистые. 

Универсальное удобрение для огорода.

Nawóz mineralny
/ Planta-iglak

Uniwersalny granulowany nawóz ogrodniczy. Przeznaczony do nawożenia warzyw, 
kwiatów, drzew i krzewów, a także trawników. Łatwo przyswajalny i wysokowydajny. 

Nawóz mineralny / Planta Ogród

Nawóz przeznaczony jest 
do  nawożenia wszystkich ga-
tunków drzew i krzewów igla-
stych. Działa zapobiegawczo 
oraz skutecznie zwalcza bru-
natnienie igieł spowodowane 
najczęściej niedoborem ma-
gnezu. 

The fertilizer is designed to prevent needles from browning, which 
is mainly caused by a lack of magnesium, on all kinds of conifers 
(shrubs and trees). EC fertilizer.

Удобрение действует профилактически, хорошо помогает 
против желтения иголок хвойных деревьев, причиной 
которого есть недостаток магния.

Nawóz mineralny / Pod iglaki 
przeciw brunatnieniu igieł

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

256859082789996283,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

90

90
45

165

165
5908278930355
5908278997126

5908278930300
5908278930287

256

256

5908278930331 -

-
-

5908278930324
5908278930249

-

-

8

8

10,0kg

10,0kg
20,0kg

5,0kg

5,0kg

3,0kg

3,0kg

48 Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

ogrodzie!

w TwoimNr1

Nawóz mineralny przezna-
czony do  użytku na  działce,  
w ogrodzie i sadzie. Doskonały 
do  nawożenia upraw warzyw, 
kwiatów, drzew i  krzewów jak 
również trawników.
Nawóz WE. 

Multi purpose fertilizer for garden use. EC fertilizer.

Универсальное удобрение  для огорода.

Nawóz mineralny
/ Plantafoska

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

90
165

-
-

5908278930362
5908278930317

10,0kg
5,0kg

49Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

Nawóz mineralny
/ Pod rośliny kwaśnolubne
Nawóz mineralny o działaniu zakwaszającym do zasilania ro-
ślin kwaśnolubnych tj. różaneczników, azalii, borówki wyso-
kiej, wrzosów, jagody brusznicy itp. 

Спецудобрение под кислотнолюбные растения..

Specialist fertilizer for plants which require acidic soil.  
EC fertilizer. 

Nawóz mineralny
/ Pod kwiaty ogrodowe
Nawóz mineralny o  szero-
kim spektrum działania, 
przeznaczony do  zasila-
nia kwiatów ogrodowych. 
Duża zawartość potasu 
i  fosforu wzmaga kwit-
nienie w  intensywnych, 
trwałych barwach. Syste-
matyczne nawożenie gwa-
rantuje optymalne warunki 
rozwoju roślin. 

Спецминеральное удобрение для цветников.Гарантирует  
интенсивное цветение и здоровый рост растений.

Specialist fertilizer for garden flowers. Contains all ingredients 
needed to ensure plentiful blooming and perfect growth of the 
plants. EC fertilizer.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

2565908278930256 83,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

2565908278930638 83,0kg



Mineral fertilizer For strawberries and wild strawberries. Mineral 
fertilizer intended for feeding strawberries and wild strawberries. 
The content of this fertilizer strengthens the plants, ensures their 
proper growth and prominently greater yield.

Mineral fertilizer For vacciniums. Mineral fertilizer intended for fe-
eding vacciniums. It has soil acidifying properties. It ensures proper 
growth, improves the taste of fruit and prominently increases the 
yield. It is also recommended for azaleas and rhododendrons, as 
well as for the Ericaceae. 

Минеральное удобрение Для клубники и земляники. 
Минеральное удобрение предназначено для подкормки 
клубники и земляники. Компоненты удобрения укрепляют 
растения, обеспечивают им правильный рост и заметно 
повышают урожай.

Nawóz mineralny
/ Pod truskawki i poziomki

Nawóz mineralny
/ Pod borówki

Nawóz mineralny przeznaczony 
do zasilania truskawek i poziomek. 
Składniki nawozu wzmacniają ro-
śliny, zapewniają ich odpowied-
ni wzrost oraz wydatnie wyższe 
plony. 

Nawóz mineralny przeznaczo-
ny do zasilania borówek. Posia-
da właściwości zakwaszające 
glebę. Gwarantuje prawidłowy 
wzrost roślin, poprawia smak 
owoców i  wydatnie zwięk-
sza plony. Zalecany również 
do  azalii i  rododendronów 
oraz roślin wrzosowatych.  
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OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

256859082789302323,0kg

Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

Минеральное удобрение Для черники. Минеральное удобрение 
предназначено для подкормки черники. Обладает свойствами 
окисления почвы. Гарантирует правильный рост растений, 
улучшает вкус ягод и заметно повышает урожай. Рекомендуется 
также для азалий и рододендронов, а также вересков.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

256
90

8
-

5908278930263
5908278974380

3,0kg

10kg

DOLOMIT - fertilizer lime containing magnesium. It has a certificate for organic far-
ming use. It has a wide range of applications in horticulture and agriculture. It brings 
micronutrients to the soil, which are important to the plants. Dolomite retains water 
and while improving the chemical and physical structure of the soil, de-acidifies it. It 
is being quickly absorbed, which at the same time increases the assimilation of other 
ingredients needed for the proper development of plants, flowers and vegetables. It 
also contributes to a significant increase in yields. Using dolomite on the lawn helps 
to fight moss.

ДОЛОМИТ – кальциевое удобрение, содержащее магний. Имеет сертификат для 
применения в экологическом сельском хозяйстве. Находит широкое применение 
в саду и огороде. Вносит в почву микроэлементы, которые играют важную роль 
в растениях. Доломит задерживает воду и снижает кислоту почвы, улучшая 
одновременно химическую и физическую структуру почвы. Быстро впитывается, 
что одновременно улучшает усвояемость других компонентов, необходимых для 
правильного развития растений, цветов и овощей. Влияет на значительный рост 
урожая. Применение доломита на газоне помогает бороться с мхом.

Nawóz mineralny
/ Dolomit

DOLOMIT – wapno nawozowe zawierające magnez. Posiada certyfikat do sto-
sowania w rolnictwie ekologicznym. Ma szerokie zastosowanie w ogrodnictwie 
i rolnictwie. Wnosi do gleby mikroelementy, które spełniają ważne funkcje w ro-
ślinach. Dolomit zatrzymuje wodę i odkwasza glebę, poprawiając jednocześnie 
chemiczną i fizyczną strukturę gleby. Jest szybko wchłaniany, co jednocześnie 
zwiększa przyswajalność innych składników potrzebnych dla prawidłowego 
rozwoju roślin, kwiatów i warzyw. Przyczynia się także do znacznego zwiększe-
nia plonów. Zastosowanie dolomitu na trawnik pomaga w walce z mchem.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

100-590827897906410kg

51Nawozy posypowe granulowane / Granulated fertilizers
Гранулированных удобрений

Sulphate of ammonia contains nitrogen in the ammoniacal form 
and easily accessible sulphur. It is recommended for all the plants 
showing high demand for these ingredients. EC fertilizer.

Urea is used for pre-sowing fertilization of many kinds of plants. It 
can be applied to most kinds of soil. The fertilizer is rich in nitrogen 
in the amid form. Due to that the action of the fertilizer lasts longer 
and is more beneficial. Urea is also suitable for both: foliar applica-
tion and topdressing. EC fertilizer.Сульфат аммония содержит азот в аммониевой форме и легко 

доступную серу. Применяется под растения, требующие этих 
элементов. Сульфат аммония действует медленно, применяется 
как предпосевное удобрение. Удобрения EC.

Мочевина применяется в предпосевном удобрении всех 
выращиваемых культур. Мочевина богата азотом, который 
присутствует в ней в амидной форме, хорошо усвояемой 
растениями при листовой подкормке. Удобрения EC.

Uniwersalny azotowy nawóz 
ogrodniczy. Może być stoso-
wany na  wszystkich glebach  
i  pod wszystkie rośliny. Bo-
gate żródło azotu. Azotan 
amonu zawierający magnez  
30 N (2 MgO). Nawóz WE. 

Siarczan amonu zawiera azot 
w formie amonowej i łatwo do-
stępną siarkę. Nadaje się pod 
rośliny wymagające dobrego 
zaopatrzenia w  te  składniki. 
Nawóz można stosować jako 
dodatek wspomagający działa-
nie środków chwastobójczych 
(herbicydów). Nawóz WE.

Uniwersalny azotowy nawóz 
ogrodniczy. Zawiera łatwo 
przyswajalny azot. Nadaje się 
na  wszystkie gleby, a  zwłasz-
cza kwaśne i  ubogie w  ma-
gnez. Może być stosowany 
pod wszystkie rośliny zarówno 
przedsiewnie jak i  pogłów-
nie. Azotan amonu z  wypeł-
niaczem zawierający magnez  
27 N (4 MgO). Nawóz WE. 

Mocznik jest bogaty w  azot, 
który występuje w  nim w  for-
mie amidowej. Stosowanie 
mocznika stymuluje właściwy 
rozwój systemu korzeniowe-
go, prawidłowy rozwój roślin 
już od  okresu powschodowe-
go, poprawia odporność, po-
zytywnie wpływa na  wysokie 
plony.
Nawóz WE.

Ammonium nitrate - multi purpose fertilizer with magnesium.  
EC fertilizer.

Nitro-chalk - multi purpose fertilizer containing magnesium.   
EC fertilizer.

Аммиачная селитра – универсальное удобрение содержащее 
кальций и магний.

Известково - аммиачная селитра – универсальное удобрение  
содержащее магний.

Nawóz mineralny
/ Saletra amonowa

Nawóz mineralny
/ Saletrzak dolomitowy

Nawóz mineralny
/ Siarczan amonu

Nawóz mineralny
/ Mocznik

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

165 165
256 256

- -
8 8

5907516712494
5907811482481

5907516712487
5907811482498

5,0kg 5,0kg

3,0kg 3,0kg

165-59082789999255,0kg 165-59082789999185,0kg



Autumn fertilizers
Удобрения  осенниеNAWOZY JESIENNE

Nawóz mineralny / Na trawniki jesienny

Nawóz przeznaczony jest 
specjalnie do  jesienne-
go nawożenia trawników. 
Zwiększona zawartość 
fosforu i   potasu, wzmac-
nia  trawy i  przygotowu-
je je  do  nadejścia zimy,
a  także wspomaga start 
wegetacji wczesną wiosną.

Минеральное удобрение для газонов, осеннее. Его 
специальная формула, отличающаяся увеличенным 
содержанием фосфора и калия, укрепляет травы и готовит  
их к приходу зимы. 

The fertilizer is designed especially for autumn care of lawns 
and preparation of the lawn for the winter season. Content of  
phosphorus and potassium strengthens the grass and prepares the 
lawn to winter. EC fertilizer.  

Nawóz do  jesiennego na-
wożenia wszystkich ga-
tunków krzewów i  drzew 
iglastych. Wzmacnia rośliny 
i  przygotowuje je  do  zimy. 
Wspomaga start wegetacji 
wczesną wiosną. Zwiększo-
na zawartość potasu wpły-
wa na  procesy drewnienia 
zwiększając odporność 
na  wymarzanie i  niskie 
temperatury. 

The fertilizer is designed especially for autumn care of all kinds of 
conifers (shrubs and trees). Increased content of potassium and 
phosphorus strengthens and prepares the plants for winter, also 
helps them to start the vegetation early in the spring. EC fertilizer. 

Nawóz do  jesiennego na-
wożenia większości roślin 
ogrodowych i  przygotowa-
nia ich do  sezonu zimowe-
go. Jego specjalna formuła 
charakteryzująca się zwięk-
szoną zawartością fosforu 
i  potasu, wzmacnia rośliny, 
zabezpiecza je  przed niski-
mi temperaturami, a  także 
wspomaga start wegetacji 
wczesną wiosną. 

Минеральное удобрение универсальное, осеннее. Его 
специальная формула, отличающаяся увеличенным 
содержанием фосфора и калия, укрепляет растения, защищая 
их от низких температур, а также поддерживает старт вегетации 
ранней весной.

Минеральное удобрение под хвойные растения, осеннее. 
Его специальная формула, отличающаяся увеличенным 
содержанием фосфора и калия, укрепляет растения и готовит 
их к приходу зимы, а также поддерживает старт вегетации 
ранней весной.

Nawóz mineralny / Pod iglaki jesienny

This is a general use fertilizer designed especially for the autumn 
care of plants and preparation for the winter season. Increased con-
tent of phosphorus and potassium strengthens the plants, makes 
them more resistant to winter conditions and helps to start vegeta-
tion in early spring. 

Nawóz mineralny / Uniwersalny jesienny

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

5908278996016
5908278995798

144
400

3
5

3,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

144
400

3
5

5908278996030
5908278995804

3,0kg
1,0kg

1,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

1445908278996023
5908278995811 400

3
5

3,0kg
1,0kg

53Nawozy jesienne / Autumn fertilizers
Удобрения  осенние



54 Nawozy jesienne / Autumn fertilizers
Удобрения  осенние

Specialist autumn fertilizer for lawns. Contains all the nutritive  in-
gredients needed to prevent lawns form freezing during winter and 
to protect them from diseases just after it. EC fertilizer. 

Минеральное удобрение на осенние газоны.

Nawóz mineralny
/ Pod iglaki jesienny w folii

Nawóz mineralny
/ Na trawniki jesienny w folii

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

256

120 

8

 -

3,0kg

7,5kg

5907516715341

 5908278976971

Specialist autumn fertilizer for conifers. Prepares the plants for  
winter time, protects them from freezing and diseases. EC fertilizer. 

Минеральное удобрение  под иглистые, осеннее.

Mineralny nawóz granulowany przeznaczony do zasilania 
wszystkich rodzajów drzew i krzewów iglastych w okresie 
jesiennym. Wspomaga mechanizmy przygotowujące rośliny 
do okresu zimy. Zwiększa odporność na wymarzanie.  
Nawóz WE. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

25683,0kg 5907516715334
7,5kg 5908278976995 120-

Mineralny nawóz granulowany przeznaczony do  pielęgnacji 
trawnika w  okresie jesiennym. Odpowiednio zbalansowany 
skład zwiększa odporność roślin na  choroby, szkodniki oraz 
wymarzanie. Nawóz WE. 

55Nawozy jesienne / Autumn fertilizers
Удобрения  осенние

Nawóz mineralny
/ Uniwersalny jesienny w folii

Nawóz przeznaczony jest specjalnie do jesiennego nawożenia 
większości roślin ogrodowych i  przygotowania ich do  sezonu 
zimowego. Jego specjalna formuła wzmacnia rośliny, zabez-
piecza je przed niskimi temperaturami, a także wspomaga start 
wegetacji wczesną wiosną. Nawóz WE.

Минеральное удобрение универсальное, осеннее. Удобрение 
предназначено специально для осенней подкормки 
большинства садовых растений и подготовки их к зимнему 
сезону. Удобрения EC.

Universal autumn mineral fertilizer is a general use fertilizer desi-
gned especially for the autumn care of plants and preparation for 
the winter season. Its special formula and increased content of pho-
sphorus and potassium strengthens the plants and makes them 
more resistant to winter conditions. It also helps to start vegetation 
in early spring. Use in late summer and autumn. EC fertilizer.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

25683,0kg 5908278971990

Nawożenie roślin jesienią

Nawożenie jesienne roślin tak naprawdę „jesienne” jest tylko z nazwy, ponieważ już w sierpniu 
powinniśmy rozpocząć przygotowanie roślin do chłodniejszych dni. Poczynając od sierpnia 
musimy zacząć przygotowywać rośliny do zimy oraz kolejnego sezonu wegetacyjnego. Nie 
chodzi tu bynajmniej o ich okrywanie, a o dobranie odpowiedniego nawożenia.
Do nawozów jesiennych zaliczamy:
 Nawozy mineralne   Obornik
 Nawozy organiczne Kompost

Dowiedziedz się więcej o nawożeniu 
roślin jesienią! Odwiedź naszą stronę! 

www.planta.pl

7,5kg 5908278976988 120-



Organic fertilizers
Органические удобренияNAWOZY ORGANICZNE

Płynny wieloskładnikowy nawóz naturalny przeznaczony 
do nawożenia wszystkich roślin. Nawóz uzyskiwany z hodowli 
dżdżownic kalifornijskich. Wpływa na prawidłowy wzrost i roz-
wój roślin. Dostarcza potrzebne składniki pokarmowe i popra-
wia kondycję roślin.

Produkt w 100% pochodzenia naturalnego. Przeznaczony jest 
do  zasilania wszystkich roślin ogrodowych jako nawóz uni-
wersalny. Wytworzony na bazie odchodów bydła jest bogaty 
w  łatwo dostępne składniki odżywcze, niezbędne do  prawi-
dłowego rozwoju roślin, oraz w  cenną materię organiczną, 
która utrzymuje w glebie wilgoć, przeciwdziała erozji, a także 
stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

Биогумус – универсальное органическое жидкое удобрение. 
Жидкое многокомпонентное натуральное удобрение для 
удобрения всех видов растений. Удобрение получается из 
разведения калифорнийских червей. Оно влияет на правильный 
рост и развитие растений. Доставляет нужные пищевые 
компоненты и улучшает состояние растений.

Biohumus liquid organic universal fertiliser. Liquid, multi-ingre-
dients natural fertiliser for fertilising all plants. The fertiliser is acqu-
ired through Californian earthworm breeding. It facilitates proper 
plant growth and development. It delivers the necessary nutrients 
and improves plants’ condition.

Навоз от скота гранулированной, это продукт в 100% 
натурального происхождения. Он предназначен для подпитки 
всех растений в саду и огороде, а также как универсальное 
удобрение. Произведенный на базе отходов скота, он 
богат легко доступными питательными компонентами, 
необходимыми для правильного развития растений, а также 
ценной органической материей, которая удерживает в почве 
влагу, противодействует эррозии почвы, а также стимулирует 
развитие корневой системы.

Granulated cow manure is a 100% natural product designed espe-
cially to be used as a general soil conditioner in the garden. It is 
made of cow manure and is rich in the nutritive ingredients that 
are compulsory to the proper development of plants. The product 
has a well-balanced formula which enriches the soil with nutritive 
ingredients and humus.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

5908278971006
5908278971013

81
165

-
-

10,0L
5,0L

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

5908278972683
5908278972676

630
1080

9
12

1,0L
0,5L

Nawóz organiczny
/ Biohumus płynny Uniwersalny

Nawóz organiczny
/ Obornik Bydlęcy granulowany

Nawozy organiczne / Organic fertilizer
Органические удобрения 57



W 100% naturalny nawóz wyprodukowany na bazie obornika 
kurzego. Przygotowany w  oparciu o  wymagania nawozowe 
warzyw. Zapewnia wydatny wzrost plonów. W pełni naturalny, 
gwarantuje zdrowe, dorodne warzywa.  

Organic fertilizer For vegetables. 100% natural fertilizer manufac-
tured from chicken manure. Developed on the basis of fertilizing 
requirements of vegetables.  It ensures prominent yield increase. It 
is absolutely natural, guarantees healthy and handsome vegetables.

Organic fertilizer For conifers.100% natural fertilizer manufactured 
from chicken manure. Intended for feeding all types of conifer trees 
and shrubs. Chloride-free and free from heavy metals, it is a perfect 
and eco-friendly alternative.

Органическое удобрение Для овощей. В 100% натуральное 
удобрение, изготовленное на базе куриного помета. 
Приготовлено на базе потребностей овощей в подкормке. 
Обеспечивает заметный рост урожая. Полностью натуральное, 
гарантирует здоровые и крупные овощи.

Органическое удобрение Для хвойных. В 100% натуральное 
удобрение, изготовленное на базе куриного помета. 
Предназначено для подкормки всех видов хвойных деревьев 
и кустарников. Не содержит хлора, тяжелых металлов. Дает 
прекрасную экологическую альтернативу.

Nawóz organiczny
/ Pod warzywa

W  100% naturalny nawóz 
wyprodukowany na  bazie 
obornika kurzego.  Prze-
znaczony do  zasilania 
wszystkich gatunków drzew 
i  krzewów iglastych. Bez-
chlorkowy, wolny od  meta-
li ciężkich, jest doskonałą, 
ekologiczną alternatywą. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 120

W  100% naturalny nawóz 
wyprodukowany na  bazie 
obornika kurzego.  Prze-
znaczony do zasilania traw-
ników. Działa długofalowo, 
zapewniając odpowiedni 
wzrost roślin przez syste-
matyczne uwalnianie makro
i mikroelementów. 

Organic fertilizer For lawns. 100% natural fertilizer manufactured 
from chicken manure. Intended for feeding lawns. It has long-term 
effects, ensuring the proper growth of plants by means of regular 
release of micro and macro elements. 

Органическое удобрение Для газонов. В 100% натуральное 
удобрение, изготовленное на базе куриного помета. 
Предназначено для подкормки газонов. Обладает долгосрочным 
действием, гарантируя правильный рост растений благодаря 
систематическому высвобождению макро- и микроэлементов. 

Nawóz organiczny
/ Na trawniki

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 12059078114821463,0kg 59078114821533,0kg

Nawozy organiczne / Organic fertilizer
Органические удобрения58

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 120 59078114821603,0kg

Nawóz organiczny
/ Pod iglaki

Produkt w  100% naturalny. Przeznaczony jest do  nawoże-
nia wszystkich roślin ogrodowych jako nawóz uniwersal-
ny. Wytworzony na  bazie odchodów kurzych jest bogaty
w  łatwo dostępne składniki odżywcze niezbędne do  pra-
widłowego rozwoju roślin. Pozytywnie wpływa na  jakość
i wielkość plonów oraz na zdrowotność roślin.
100% naturalnej energii dla Twojego ogrodu!

100% natural fertiliser is designed especially to be used as  
a general fertilizer in the garden. It is made of hens’ manure and is 
rich in the nutritive ingredients that are compulsory to the proper 
development of plants. Perfect source of 100% natural energy for 
your plants.

ВIО – удобрение гранулированное 100 % натуральный продукт 
сделаный на основе куриного помета. 

Nawozy organiczne

Nawóz organiczny
/ Obornik Kurzy granulowany 

Nawozy organiczne nadają glebie żyzności i wzbogacają ją w składniki pokarmowe. Dzięki du-
żej zawartości materii organicznej, poprawiają również strukturę gleby i jej właściwości fizy-
kochemiczne i biologiczne. Stosowanie nawozów organicznych jest warunkiem koniecznym 
do utrzymania dobrej kondycji gleby na naszej działce. Nawozy organiczne to:
 Kompost   Gnojówka i gnojowica
 Obornik  Biohumus
 Nawóz zielony

Dowiedziedz się więcej o nawożeniu 
organicznym! Odwiedź naszą stronę! 

www.planta.pl

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

81
165

-
-

10,0L
5,0L

5908278995750
5908278995774
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Substrates and potting soil
ПодложкиPODŁOŻA

Podłoże do storczyków

Podłoże do storczyków w doniczce

Грунт для орхидей является специально составленным 
субстратом, предназначенным для выращивания растений 
семейства орхидных. Соответствующим образом подобранная 
композиция компонентов обеспечивает сохранение 
оптимальных  воздушно-водных условий, необходимых для 
правильного развития растений.

Субстрат для орхидей в горшке. Комплект состоит из горшка 
для пересаживания орхидей и соответствующего количества 
специального субстрата. Этот субстрат создан специально 
для выращивания растений из семейства орхидных. 
Соответствующим образом подобранная композиция 
компонентов гарантирует соблюдение оптимальных почвенных 
условий. Горшок для выращивания орхидей отличается высокой 
прозрачностью стенок, что дает гарантию оптимального 
развития корневой системы растения. Специальным образом 
сформированное дно оптимизирует воздушно-водные условия.

Podłoże do storczyków jest specjalnie skomponowanym sub-
stratem przeznaczonym do  uprawy roślin z  rodziny storczy-
kowatych. Odpowiednio dobrana kompozycja składników 
zapewnia zachowanie optymalnych warunków powietrzno-
-wodnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.
W  skład podłoża wchodzi selekcjonowana kora sosnowa ce-
chująca się dużą powierzchnią i  stabilną strukturą, obojętny 
chemicznie keramzyt, charakteryzujący się dużą przewiewno-
ścią oraz torf wysoki dobrze magazynujący wodę. Składniki 
te zapewniają zwiększoną pojemność powietrzną i porowatą 
strukturę przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej wil-
gotności podłoża.

Komplet zawiera doniczkę do  przesadzania storczyków oraz 
odpowiednią ilość specjalnego podłoża. Podłoże to  jest 
specjalnie skomponowanym substratem przeznaczonym 
do  uprawy roślin z  rodziny storczykowatych. Odpowiednio 
dobrana kompozycja składników zapewnia zachowanie opty-
malnych warunków glebowych. Doniczka do hodowli storczy-
ków cechuje się dużą przezroczystością ścianek, gwarantującą 
optymalny rozwój systemu korzeniowego rośliny. Specjalnie 
ukształtowane dno optymalizuje warunki powietrzno-wodne. 

ORCHID potting soil is a special mixture desiged for planting all ty-
pes of orchids. Its composition ensures optimal growth of the plants 
and proper water-air conditions. The ingredients ensures air capaci-
ty and porosity of the soil and the right humidity at the same time.

Pot orchid substrate. This set contains a pot for replanting orchids 
and a proper amount of a special substrate. It is a specifically com-
posed substrate intended for growing plants of orchidaceae. A ca-
refully selected composition ensures the stability of the best soil 
conditions. The pot for growing orchids has highly transparent walls, 
guaranteeing the optimal growth of the plant’s root system. The 
special shaped bottom optimizes the aerial and aquatic conditions.

Podłoża / Substrates and potting soil
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12

12

-

-
 5908278972751

 5908278972768

0,65L o 12

1,1L o 15



Ziemia do iglaków jest gotowym 
do  użycia podłożem wzbogaco-
nym cennymi mikroelementami. 
Ziemia do  iglaków charaktery-
zuje się odpowiednią strukturą 
pomagającą zatrzymać składni-
ki pokarmowe i  optymalizować 
warunki powietrzno-wodne. 
Charakteryzuje się kwaśnym od-
czynem pH, odpowiednim dla 
wymagań roślin iglastych.

Soil for coniferous plants is a ready-to-use substrate enriched with 
valuable micro-elements. It has an appropriate structure wchih 
helps to retain nutrients and optimize air- water conditions. It is cha-
racterized by acidic pH reaction, appropriate for the requirements 
of coniferous plants.

Ziemia kwiatowa to  doskona-
łe podłoże do  uprawy kwiatów 
balkonowych i ogrodowych. Jest 
skomponowana na  bazie mie-
szanki torfów oraz specjalistycz-
nego nawozu zawierającego 
komplet  niezbędnych składni-
ków odżywczych. W  szczególno-
ści polecana jest do  uprawy pe-
largonii, surfinii, petunii, begonii, 
werben i innych.

Floral soil is an excellent base for cultivation of balcony and garden 
flowers. It is composed on the basis of mix of peats and specialist 
fertilizer containing a set of necessary nutrients. In particular, it is re-
commended for cultivation of geranium, surfinia, petunia, begonia, 
verbena and others.
Земля для цветов - это прекрасный субстрат для выращивания балконных
и садовых цветов. Она скомпонирована на базе смеси торфов и 
специального удобрения, содержащего комплект необходимых 
питательных компонентов. Особо рекомендуется для 
выращивания пеларгоний, сурфиний, петуний, бегоний, вербен 
и других цветов.

Земля под хвойные растения - это готовый к применению 
субстрат с ценными микроэлементами. Земля отличается 
соответствующей структурой, помогающей удержать 
питательные компоненты и оптимизовать воздушно-водные 
условия. Отличается кислой рекцией рН, удовлетворяющей 
требованиям хвойных растений.

Ziemia do iglaków

Ziemia kwiatowa Ziemia uniwersalna

Podłoże do roślin kwaśnolubnych 
jest gotowym do  użycia podło-
żem skomponowanym na  bazie 
mieszanki torfów oraz specjali-
stycznego nawozu zawierającego 
komplet niezbędnych składników 
odżywczych. Charakteryzuje się 
odpowiednią strukturą i kwaśnym 
odczynem (niskie pH).

Soil for acidophilic plants is a ready-to-use substrate composed 
on the basis of mix of peats and specialist fertilizer containing a ran-
ge of necessary nutrients. It has an appropriate structure and acidic 
reaction (low pH).

Субстрат для растений, любящих кислую почву, это готовый 
к применению субстрат, скомпонированный на базе смеси 
торфов и специального удобрения, содержащего комплект 
необходимых питательных компонентов. Отличается 
соответствующей структурой и кислой реакцией (низкое рН).

Podłoże do roślin
kwaśnolubnych

Podłoża / Substrates and potting soil
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120

60

-5908278999277

5908278998751 -

20,0L

50,0L 5908278999475

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 60

5908278999482

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 6050,0L

50,0L

Ziemia uniwersalna do  kwiatów 
i  warzyw to  gotowe do  użycia 
podłoże wzbogacone cennymi 
mikroelementami. Jest żyzna
i  bogata w  próchnicę, charakte-
ryzuje się odpowiednią strukturą 
pomagającą zatrzymać składniki 
pokarmowe i optymalizować wa-
runki powietrzno-wodne.

Universal soil for flowers and vegetables is a ready-to-use base en-
riched with valuable micro-elements. It is fertile and rich in humus, 
it is characterized by an appropriate structure helping to retain nu-
trients and optimize air- water conditions.

Универсальная земля для цветов и овощей, готовый 
для использования субстрат, обогащенный ценными 
микроэлементами. Она плодородна и богата гумусом, 
отличается соответствующей структурой, помогающей 
удержать питательные компоненты и оптимизовать воздушно-
водные условия.

120

39

240

60

360

-

-

-

-

-

5908278998744

5908278998720

5908278999505

5908278998737

5908278999550

20,0L

80,0L

10,0L

50,0L

5,0L
OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

HIT
SPRZEDAŻY!

Torf ogrodniczy odkwaszony jest 
niezastąpiony w zastosowaniach 
profesjonalnych oraz w  ogrod-
nictwie hobbystycznym. Służy 
on  do  przygotowania podłoży 
pod uprawy różnego rodzaju 
roślin, jest używany także jako 
dodatek użyźniający istniejące 
podłoże.

Deacidified garden peat is a natural product. It is irreplaceable in 
professional applications and in hobby gardening. It is used for pre-
paring substrates for cultivation of various kinds of plants.

Torf ogrodniczy kwaśny jest pro-
duktem całkowicie naturalnym. 
Jest niezastąpiony w zastosowa-
niach profesjonalnych oraz
w  ogrodnictwie hobbystycz-
nym. Służy on przede wszystkim 
do  przygotowania podłoży pod 
uprawy roślin kwaśnolubnych.

Acidic garden peat is a completely natural product. It is irreplace-
able in professional applications and in hobby gardening. It is used 
for preparing substrates for cultivation of acidophilic plants.

Vegetable substrate (Soil for vegetables)
The ready-to- use substrate (soil) is recommended for amateur cul-
tivation of vegetables and herbs in inspections and under covers. 
The PLANTA vegetable substrate is composed based on a peat mi-
xture and specialist fertilizer, containing a set of essential nutrients 
(NPK) enriched with valuable micronutrients. 

Огородный кислый торф - это полностью натуральный 
продукт. Он незаменим в профессиональных применениях для 
садоводов-любителей. Он служит прежде всего для подготовки 
субстратов под выращивание растений, любящих кислую почву.

Огородный обескисленный торф - это абсолютно натуральный 
продукт. Он незаменим для профессионалов и для садоводов-
любителей. Служит прежде вснго для подготовки субстратов 
для выращивания разного рода растений, используется также 
как добавка, обогащающая существующую почву, положительно 
влияя на ее свойства. Тем самым он влияет на рост и развитие 
растений, их цветение и плодоношение.

Torf odkwaszonyTorf kwaśny

Podłoża / Substrates and potting soil
Подложки
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120
39

-
-

5908278999284
5908278998706

20,0L
80,0L 39-590827899956780,0L
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Gotowe do użycia podłoże (ziemia) polecane jest do amatorskiej 
uprawy warzyw i ziół w inspektach oraz pod osłonami. Podłoże 
warzywne PLANTA jest skomponowane na bazie mieszanki tor-
fów oraz specjalistycznego nawozu, zawierającego komplet nie-
zbędnych roślinom składników odżywczych (NPK) wzbogacony 
cennymi mikroelementami. 

Podłoże warzywne

5908278976605

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 3980,0L

Субстрат для овощей (Земля для овощей)
Готовый для исследования субстрат (земля) рекомендуется для 
любительского выращивания овощей и пряных трав в инспектах 
и под пленкой. Субстрат для овощей PLANTA скомпонирован на 
базе смеси торфов и специального удобрения, содержащего 
комплект необходимых для растений питательных компонентов 
(NPK), обогащенный ценными микроэлементами.



Gotowe do  użycia podłoże pod trawniki jest skomponowane na  bazie 
mieszanki torfów oraz specjalistycznego nawozu, zawierającego kom-
plet niezbędnych roślinom składników odżywczych. Podłoże to jest ży-
zne i bogate w próchnicę. Charakteryzuje się także odpowiednią struk-
turą, pomagającą zatrzymać składniki pokarmowe i  optymalizującą 
warunki powietrzno-wodne.

Lawn substrate. This ready to use lawn substrate composed of peat mix and 
a specialized fertilizer, contains a full set of nutritive components, necessary for 
the plants. The substrate is fertile and rich in humus. It also has a proper structu-
re which helps to keep the nutritive components and optimizes the aerial and 
aquatic conditions.

Субстрат для газонов. Готовый для использования субстрат под газоны 
скомпонирован на базе смеси торфов и специального удобрения, 
содержащего комплект необходимых растениям питательных компонентов. 
Это плодородный субстрат, богатый перегноем. Он отличается также 
соответствующей структурой, помогающей задержать пищевые компоненты 
и оптимизирующей воздушно-водные условия.

Podłoże pod trawniki

Podłoża / Substrates and potting soil
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5908278974236
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- 3980,0L

Substrat torfowy uniwersalny 
jest odpowiednio przygoto-
waną mieszanką torfów oraz 
specjalistycznego nawozu 
zawierającego komplet pod-
stawowych składników od-
żywczych (NPK) wzbogacony 
cennymi mikroelementami. 
Jest stosowany jako podłoże 
pod uprawy warzyw, ziół oraz 
roślin ozdobnych.

Universal peat substrate is an appropriately prepared mix of peats 
and specialist fertilizer containing a set of basic nutrients (NPK) en-
riched with valuable micro-elements. It is used as the base for culti-
vation of vegetables, herbs and decorative plants.

Торфяной универсальный субстрат - это соответствующим 
образом подготовленная смесь торфов и специального 
удобрения, содержащего комплект основных питательных 
компонентов (NPK), обогащенный ценными микроэлементами. 
Он применяется как почва при выращивании овощей, 
лекарственных и пряных трав, а также декоративных растений. 

Substrat uniwersalny

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 3980,0L 5908278998713

Ziemia do  siewu i  pikowania ro-
ślin warzywnych i  ozdobnych 
jest przeznaczona do  przygoto-
wania i uprawy rozsad przed wy-
sadzeniem ich na  miejsce stałe.               
Specjalna formuła podłoża czyni 
go  odpowiednim dla wzrostu 
roślin we wczesnych etapach roz-
woju gwarantując równomierne 
wschody i rozwój rozsady. Podło-
że polecane jest także do uprawy 
ziół.

Soil for sowing vegetable and decorative plants is intended for 
preparation and cultivation of seedlings before planting them in 
a fixed place. The special formula of the soli makes it suitable for 
growth of plants in the early stages of development, guaranteeing 
even sprouting and development of the seedling. The base is re-
commended for cultivation of herbs.
Земля для высеивания и пикировки овощных и декоративных 
растений, предназначенная для подготовки и выращивания 
рассады перед пересадкой на постоянное место. Благодаря 
специальной формуле субстрата он прекрасно подходит для роста 
растений на ранних этапах развития, гарантируя равномерные 
всходы и развитие рассады. Субстрат рекомендуется также для 
выращивания лекарственных и пряных трав.

Ziemia do siewu i pikowania

120

60

5908278999499

5908278970238

20,0L

50,0L
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-

-

Gotowe do  użycia podłoże do  pelargonii jest skomponowane na  bazie 
mieszanki torfów oraz specjalistycznego nawozu, zawierającego komplet 
niezbędnych roślinom składników odżywczych  wzbogacony cennymi 
mikroelementami. Podłoże to jest żyzne i bogate w próchnicę. Polecane 
jest do uprawy różnych odmian pelargonii w pojemnikach i w uprawie 
gruntowej, a także dla innych kwiatów balkonowych, w tym surfinii, wer-
ben, fuksji, bidensów, bakopy, begonii itp. 

Pelargonium substrate. This ready to use pelargonium substrate composed of 
peat mix and a special fertilizer contains a full set of nutritive components, ne-
cessary for the plants. The substrate is fertile and rich in humus. It is recommen-
ded for growing different species of pelargonium both in containers and in the 
ground, as well as for other balcony flowers, including surfinias, verbenas, fuch-
sias, bidens, bacopa, begonias etc.  

Субстрат для пеларгоний. Готовый к применению субстрат для пеларгоний 
скомпонирован на базе смеси торфов и специального удобрения, 
содержащего комплект необходимых растениям питательных компонентов, 
и обогащенного ценными микроэлементами. Это плодородный субстрат, 
богатый перегноем. Рекомендуется для выращивания разных видов 
пеларгоний в горшках или в открытом грунте, а также других балконных 
цветов, в том числе сурфиний, вербен, фуксий, биденсов, бакоп, бегоний 
и т.п.

Podłoże do pelargonii

5908278999482

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 6050,0L
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Podłoża ogrodnicze

Aby rosnąć rośliny potrzebują światła, wody, powietrza oraz substancji pokarmowych, 
które czerpią z podłoża. Dlatego też tak ważne jest, aby zapewnić roślinom odpowiedni 
substrat dopasowany do ich wymagań. Dobre podłoże powinno być bogate w składniki pokar-
mowe, aby zapewnić roślinom dobry start. Powinno charakteryzować się również zdolnością 
do magazynowania wody i składników pokarmowych. Zwrócić należy uwagę, aby było odpo-
wiednio przewiewne, by zapewnić prawidłowy rozwój korzeniom.

Dowiedziedz się więcej o podłożach 
ogrodniczych! Odwiedź naszą stronę! 

www.planta.pl
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Kamienie ogrodowe / Decorative garden stones
Благородный мраморный щебень декоративный

Bianco Carrara
Szlachetny dekoracyjny
kamień ogrodowy, otoczak.

Kolor: biały
Rozmiar: 40-60mm

Благородный декоративный садовый
камень, галька. Размер: 40-60 мм.
Цвет: БЕЛЫЙ

Decorative marble pebbles. Color: white. Size: 40-60mm.
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- 5420,0kg 5908278998232

KAMIENIE OGRODOWE
Decorative garden stones
Благородный мраморный
щебень декоративный

Kamienie ogrodowe / Decorative garden stones
Благородный мраморный щебень декоративный

Bianco Carrara Bianco Zandobbio
Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: biały
Granulacja: 12-16mm

Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: biały antyczny
Granulacja: 12-16mm

Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: czarny
Granulacja: 12-16mm

Szlachetny dekoracyjny
kamień ogrodowy, otoczak.

Kolor: czarny
Rozmiar: 40-60mm

Nero Ebano Nero Ebano

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: ЧЁРНЫЙ

Благородный декоративный садовый
камень, галька. Размер: 40-60 мм.
Цвет: ЧЁРНЫЙ

Decorative marble gravel. Color: black. Size: 12-16mm. Decorative marble pebbles. Color: black. Size: 40-60mm.
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- -54 5420,0kg 20,0kg5908278998263 5908278976445

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: АНТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ

Decorative marble gravel. Color: ancient white. Size: 12-16mm.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 5420,0kg 5908278998249

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: БЕЛЫЙ

Decorative marble gravel. Color: white. Size: 12-16mm.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 5420,0kg 5908278998232



Kamienie ogrodowe / Decorative garden stones
Благородный мраморный щебень декоративный68

Giallo Mori

Verde AlpiRosso Verona
Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: zielony alpejski
Granulacja: 12-16mm
   

Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: czerwony
Granulacja: 12-16mm
  

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: ЖЁЛТЫЙ

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: АЛЬПИЙСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: КРАСНЫЙ

Благородный мраморный щебень декоративный
(мраморная крошка), Фракция: 12-16 мм.
Цвет: КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ

Decorative marble gravel. Color: yellow. Size: 12-16mm.

Decorative marble gravel. Color: green. Size: 12-16mm.Decorative marble gravel. Color: red. Size: 12-16mm.

Decorative marble gravel. Color: coral red. Size: 12-16mm.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 5420,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 5420,0kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 5420,0kg 5908278998287

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

- 5420,0kg 5908278998256

5908278998270 5908278998294

Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: żółty
Granulacja: 12-16mm

Rosa Corallo
Szlachetny grys
dekoracyjny, marmurowy

Kolor: czerwony koralowy
Granulacja: 12-16mm

Dowiedz się więcej zakładaniu
rabat żwirowych! 

Odwiedź naszą stronę!
www.planta.pl

Jak założyć  rabatę żwirową w ogrodzie?

 Elementy mocujące
Są konieczne dla właściwego przytwierdzenia tekstylnej warstwy 
zabezpieczającej do podłoża. Przeciwdziałają przemieszczaniu 
się jej. Umożliwiają łączenie mniejszych fragmentów w jednolitą 
membranę. 
Np. kołki mocujące. Katalog str. 72

3

 Obrzeże
Fizycznie oddziela różne powierzchnie ogrodu utrzymując za-
mierzony efekt estetyczny.  

4

 Murawa
Stanowi warstwę dekoracyjną, a przez rozbudowany system ko-
rzeniowy wiąże wodę w podłożu oraz przeciwdziała erozji.  
Np. Super Trawnik. Katalog str. 5-11

5

 Podłoże
Warstwa, w której ukorzeniają się rośliny. Stanowi rezerwuar 
wody oraz składników odżywczych przekazywanych roślinom. 
Np.: Podłoże do trawników. Katalog str. 60-65

6

 Kamienie dekoracyjne
Stanowią warstwę dekoracyjną i nadają charakter fragmentowi 
ogrodu. Pełnią one także funkcję ochronną przed uszkodzeniami 
dla tekstylnej warstwy zabezpieczającej (agrowłókniny, agrotka-
niny). Katalog str. 66-68

1

12
4

5

6
3

 Warstwa zabezpieczająca 
Stanowi tekstylną membranę umożliwiającą wymianę powietrz-
no-wodną pomiędzy gruntem i otoczeniem. Przeciwdziała mie-
szaniu się podłoża z warstwą dekoracyjną. Zapobiega wzrostowi 
chwastów przez stworzenie bariery mechanicznej oraz ograni-
czenie dostępu światła słonecznego.
Np. agrowłóknina lub agrotkanina. Katalog str. 72-75

2

Kamienie ogrodowe / Decorative garden stones
Благородный мраморный щебень декоративный 69



70

Substrates and potting soil
Подложки

AGROTEKSTYLIA Agrotextile plant protection
Агроволокно и агроткань

OPAKOWANIE OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE OP. ZBIORCZEKOD EAN

5 5

5 -

5 5

5 -

5 5

5 -

5 5

5 -
5907516711343 5907516711374

5907516711350 5907516712913

5907516711305 5907516711336

5907516711312 5908278900303

5907516711268 5907516711299

5907516711275 5907516712906

5907516715235 5907516715259

5907516715242 5907516715266

1,1x5m 1,1x20m
1,6x20m
2,1x20m
3,2x20m

1,1x100m
1,6x100m
2,1x100m
3,2x100m

1,6x5m
2,1x5m
3,2x5m

1,1x10m
1,6x10m
2,1x10m
3,2x10m

Agrowłóknina P19 biała - wiosenna
Służy do  okrywania i  osłaniania posadzonych lub posianych warzyw i  kwiatów w  okre-
sie dla nich niekorzystnym. Można ją  stosować na  rośliny znajdujące się bezpośrednio  
w gruncie jak i w nie ogrzewanych tunelach. Włóknina nadaje się do osłaniania wielu rodzajów 
warzyw, zapewniając roślinom lepsze warunki wzrostu we wcześniejszych terminach oraz dając 
większe plony. Inne zastosowania: do cieniowania ścian szklarni, do osłony owocujących czere-
śni przed ptakami. Zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Агроволокно. Р17 Агроволокно белое предназначенное для укрытия цветов, овощей в почве и тунелях.

Specialist lightweight, white non woven protection material used for covering planted or se-
eded vegetables and flowers during periods of unfavorable weather conditions. Suitable for use  
directly on the ground and in unheated tunnels/greenhouses. Due to its properties the non  
woven material provides the plants with considerably better growth conditions in the early stages of 
development which gives faster growth and higher crops.  

Agrowłóknina brązowa służy do ściółkowania gleby w celu poprawienia warunków rozwoju ro-
ślin, ograniczenia strat wilgotności i poprawy ogólnych warunków rozwoju. Stosowana pod korę 
dekoracyjną i zrębki drzewne, doskonale zabezpiecza przez przerastaniem chwastów. Brązowy 
kolor agrowłókniny idealnie współgra z kolorystyką kory i brązowych zrębków. Dzięki temu moż-
liwe jest stosowanie cieńszej warstwy ściółki, a miejscowe jej braki nie rzucają się w oczy. 

Agrowłóknina P50 brązowa - pod korę i zrębki dekoracyjne

Р50.Агроволокно коричневый предназначенное для постелкие.

Specialist, heavyweight brown non woven material used  as a base layer preventing weed growth. Its 
brown colour harmonizes with wood chipping or pine rind thus it is perfect to be spread under them. Im-
proves the growth conditions of plants, eliminates weeds, creates better microclimate for growth,  protects 
soil from water loss.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

1,1x100m

1,1x100m

1,6x100m

1,6x100m

2,1x100m

2,1x100m

3,2x100m

3,2x100m

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZEOP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZEKOD EAN

KOD EANKOD EAN

KOD EAN

5
5
5
5
5
5

5
5
-
-
-
-

5907516711824 5908278984709
5907516711787 5908278996610
5907516711749 5907516711831

5907516711756 5908278984716

5908278900037 5907516711794

5908278900044 5908278996627

1,1x5m 2,1x10m
3,2x10m1,6x5m

2,1x5m
3,2x5m

1,1x10m
1,6x10m

Służy do okrywania i osłaniania roślin zimujących w gruncie. Zabezpiecza je przed mrozami
i wysuszającymi wiatrami zwłaszcza podczas bezśnieżnych zim. Inne zastosowania: do ociepla-
nia ścian szklarni, do cieniowania szklarni, do okrywania iglaków. Zabezpieczona przed działa-
niem promieni UV.

Agrowłóknina P50 biała - zimowa

Р50. Агроволокно белое предназначенное для укрытия зимующих растений в почве. Предохраняет 
растения от морозов и ветров в период без снега.

Specialist heavyweight white non woven protection material used for covering plants during bad weather con-
ditions. Protects from frost and drying winter winds. Especially recommended for use during snowless winters.

Agrowłókniny i agrotkaniny / Agrotextile plant protection
Агроволокно и агроткань

5
5
5
5
5
5

5
5

5

-

5

-

5

-

3

-

5908278998386

5908278998447

5908278970795

5908278998379

5908278998430

5908278970825

5908278998362

5908278998423

5908278998409

5908278998461

5908278970801

5908278998355

5908278998416

5908278998393

5908278998454

5908278970818

1,1x5m

2,1x10m
3,2x10m

1,1x20m
1,6x20m
2,1x20m

3,2x20m

1,6x5m
2,1x5m
3,2x5m

1,1x10m
1,6x10m
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Skuteczne rozwiązanie ułatwiające efektywną produkcję między innymi w rolnictwie, sadow-
nictwie oraz szkółkarstwie. Blokuje dopływ promieni słonecznych do gleby, co redukuje fo-
tosyntezę oraz blokuje wegetację i wzrost chwastów. Pozwala utrzymać właściwą wilgotność 
gleby, łagodzi gwałtowne zmiany temperatury podłoża, co wpływa korzystnie na wegetację 
roślin. Stosowana również pod kamienie ozdobne, zrębki drzewne lub korę jako warstwa blo-
kująca wzrost chwastów. Waga: 90g/m2. Zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Agrotkanina P90 - do ściółkowania

Agrotkanina P90 

Агроткань Р90. Служит прекрасным материаллом для укрытия грунта. Сохраняет оптимальную 
влагу   , обеспечивает стабильную температуру от непогоды. Устойчива к механическим 
повреждениям.

Black fabric used for bedding and as a weed protection mat. Keeps at the optimum soil moisture, pre-
vents quick temperature changes. Blocks sun light and stops photosynthesis which eliminates weed 
growth. Made of high quality components which do not rot and are long lasting. Also useful as the base 
layer for under gravel/pine rind use.

PAKIET OP. ZBIORCZEKOD EAN PAKIET OP. ZBIORCZEKOD EAN

5 5
5 5
5

5

5
5

5

5

5908278981463 5907516712982
5908278912269 5907516712975
5907516784877

5908278900150

5907516707845
5907516784860

5908278900020

59075167078380,8x5m

1,6x5m
1,6x10m

3,2x5m
3,2x10m

0,8x10m
1,1x5m

1,1x10m

2,1x5m
2,1x10m

Agrowłókniny i agrotkaniny / Agrotextile plant protection
Агроволокно и агроткань

Łatwe w montażu, trwałe; wykonane z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej twardości,
ze stabilizatorem UV, bardzo wysoka odporność na działanie wody, bakterii i grzybów.

Kołki mocujące do włókniny

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-
-

-
66 szt
33 szt

165 szt
5901549930054
5901599930023

5901549930009
50 szt.

100 szt.

20 szt.

Groundcover pegs. Used in the garden to secure groundcover for weed control and frost protection. 
Great for fixing netting, fleece and other types of ground covers.

Колышки для закрепления агроволокно (агротекстиль) к грунту.
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OPAKOWANIE OPAKOWANIEOP. ZBIORCZE OP. ZBIORCZEKOD EAN KOD EAN

5
55
55
5

5
5

-

-
-

-

5

5

5
35907516712081

59075167120745907516712043
59075167120365907516712005
5908278900105

5907516712012
5907516712050

5908278907807
5907516715273
5908278984723
5908278907463

5908278900082

5907516712098

5908278900099
5907516712111

1,1x5m

3,2x10m

1,1x20m
1,6x20m
2,1x20m
3,2x20m

1,1x100m
1,6x100m
2,1x100m
3,2x100m

1,6x5m
2,1x5m
3,2x5m

1,1x10m
1,6x10m
2,1x10m

Służy do ściółkowania gleby w  celu poprawienia warunków rozwoju roślin. Umożliwia wyeli-
minowanie chwastów bez użycia środków chemicznych. Chroni glebę przed szybką utratą wil-
gotności. Inne zastosowania: do przyciemniania i odcinania dopływu światła słonecznego, pod 
korę, zrębki dekoracyjne, kamienie ogrodowe. Zabezpieczona przed działaniem promieni UV.

Agrowłóknina P50 czarna - do ściółkowania

Р50.Агроволокно чёрное  предназначенное для постелкие.

Specialist, heavyweight black non woven material used for bedding in cultivation of strawberries,  
cucumbers, peppers, tomatoes etc. Improves the growth conditions of plants. Due to its properties  
eliminates weeds, creates better microclimate for growth,  protects soil from water loss. Also suitable for use 
in garden arrangements as a base layer preventing weed growth under gravel, wood chipping or pine rind.   

Agrowłókniny i agrotkaniny / Agrotextile plant protection
Агроволокно и агроткань

Siatka cieniująca zapewnia optymalną wentylację upraw, a także odpowiedni stopień zacie-
nienia. Pozwala łatwo regulować temperaturę, dostępność światła słonecznego i  warunki 
uprawy. Specjalne właściwości i  bardzo wysoka jakość siatek pozwalają na  ich długotrwałe 
użytkowanie. Dodatkowym atutem siatek jest odporność na środki chemiczne. Lekka waga 
umożliwia łatwe zamocowanie. Zastosowanie w ogrodnictwie jako ochrona roślin przed nad-
miernym nasłonecznieniem zarówno w szklarniach jak i na terenach otwartych, w zimie jako 
ochrona przed mrozem, do zbioru nasion w  leśnictwie, na kortach tenisowych i polach gry
w paintball, jako osłona na siatkę ogrodzeniową, jako osłona przeciwsłoneczna na altanach
i balkonach.

Siatka cieniująca

Shading mesh is used to shield cultivations against excessive effect of sun rays. 
Available in several sizes.

Сетка, создающая тень, служит для защиты культур от слишком интенсивного воздействия 
солнечных лучей. Доступна в нескольких размерах.
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PAKIETGRAMATURA (G/M2) OP. ZBIORCZEKOD EAN

-
-
-
-

5908278984624
5908278998617
5908278984600
59082789845941,6x5m55

1,6x10m55
3,2x5m55

3,2x10m55

ROZMIAR OP. ZBIORCZEKOD EAN

5
20
30

50

5

30

4

50

4

20

5908278994555
5908278994548
5908278994531

5908278996566

5908278996597

5908278996573

5908278996603

5908278994524

5908278994562

5908278996580

4x5m
4x10m
4x20m
4x50m

4x100m

5x20m

5x5m

5x50m

5x10m

5x100m

ROZMIAR OP. ZBIORCZEKOD EAN

5
40
50

100

5

50

4

100

4

30

5908278994500
5908278994494
5908278994487

5908278996511

5908278996542

5908278981586

5908278996559

5908278994470

5908278994517

5908278996535

2x5m
2x10m
2x20m
2x50m

2x100m

3x20m

3x5m

3x50m

3x10m

3x100m

Dokonała ochrona upraw przed ptakami! Siatka zabezpieczona przed szkodli-
wym działaniem promieni UV. Elastyczna i wytrzymała. Do osłony upraw owo-
ców, a także rabat kwiatowych.  

Siatki przeciw ptakom

Kaptur ochronny

Сетка для защиты от птиц.

Anti bird net.

ROZMIAR OP. ZBIORCZEKOD EAN ROZMIAR OP. ZBIORCZEKOD EAN

5
5
5

5
5
5

5
5

5908278995958
5908278995996
5908278995941

5908278995989
5908278995934

5908278995972

5908278995927

5908278995965

125x200cm

60x80cm

100x150cm
80x80cm

80x120cm

100x100cm
70x100cm

125x125cm

Kaptur ochronny z agrowłókniny to doskonałe rozwiązanie służące zimowemu zabezpiecze-
niu roślin. Wykonany jest z grubej włókniny (50g/m2) zabezpieczonej przed szkodliwym  dzia-
łaniem promieni UV. Służy do okrywania i osłaniania roślin zimujących w gruncie lub dużych 
donicach. Zabezpiecza przed mrozami i wysuszającymi wiatrami zwłaszcza podczas bezśnież-
nych zim, gdy brak jest ochronnej pokrywy śnieżnej. 

Защитные зимние капюшоны, агротекстильные. Защищают от морозов и засухи растения зимующие  
в грунте и горшках.

Plant protective hoods made of UV treated non-woven material. Designed for covering plants during 
bad weather conditions. Protects from frost and drying winter winds. Especially recommended for use 
during snowless winters.



Agrowłókniny i agrotkaniny / Agrotextile plant protection
Агроволокно и агроткань74

OPAKOWANIE OP. ZBIORCZEKOD EAN

9
12
12

5908278976575
5908278976568
59082789765510,7x1m (a’2 szt.)

0,8x1,2m (a’2 szt.)
1x1,5m (a’1 szt.)

OPAKOWANIE OP. ZBIORCZEKOD EAN

9
12
12

5908278976544
5908278976537
59082789765200,7x1m (a’2 szt.)

0,8x1,2m (a’2 szt.)
1x1,5m (a’1 szt.)

OPAKOWANIE OP. ZBIORCZEKOD EAN

9
12
12

 5908278978500
 5908278978494
 59082789784870,7x1m (a’2 szt.)

0,8x1,2m (a’2 szt.)
1x1,5m (a’1 szt.)

OPAKOWANIE OP. ZBIORCZEKOD EAN

9
12
12

5908278978470
5908278978463
59082789784560,7x1m (a’2 szt.)

0,8x1,2m (a’2 szt.)
1x1,5m (a’1 szt.)

Kaptur ochronny z  agrowłókniny to  doskonałe rozwiązanie służące zimowemu zabezpieczeniu roślin. Wykonany jest z  grubej 
włókniny (50g/m2) zabezpieczonej przed szkodliwym  działaniem promieni UV. Służy do okrywania i osłaniania roślin zimujących 
w gruncie lub dużych donicach. Zabezpiecza przed mrozami i wysuszającymi wiatrami zwłaszcza podczas bezśnieżnych zim, gdy 
brak jest ochronnej pokrywy śnieżnej. Dekoracyjny  nadruk dodaje nuty optymizmu do zimowego krajobrazu ogrodu.

Kaptur ochronny zimowy
- z kolorowym nadrukiem mikołaja, choinki, bałwana, renifera

Защитный колпак Защитный колпак из агроволокна – это прекрасное решение, служащее защите растений на зиму. Изготовлен из 
толстого агроволокна (50 г/м2), защищенного от вредного воздействия УФ-излучения. Служит для прикрытия и защиты растений, 
зимующих в почве или в больших горшках. Защищает от мороза и высушивающих ветров, особенно во время бесснежных зим, 
когда нет защитного снежного покрова. Декоративный рисунок придает нотку оптимизма зимнему пейзажу сада.

Protective hood Protective cover made of agro-textile is the perfect solution for winter protection of plants. It is made of thick nonwoven 
fabric (50g / m2) protected against the harmful effects of UV rays. It is used to cover and protect plants wintering in the ground or large flower 
pots. It protects against frost and drying winds, especially during snowless winters, when there is no protective snow cover. Decorative print 
adds notes of optimism to the winter garden landscape.

75Agrowłókniny i agrotkaniny / Agrotextile plant protection
Агроволокно и агроткань

Okrywanie roślin na zimę

Przygotowując ogród do zimy szczególną uwagę musimy zwrócić na rośliny,
które wymagają zabezpieczenia przed niską temperaturą i zimnym,
wysuszającym wiatrem.

Kaptury mają wszystkie zalety agrowłókniny „zimowej”: 
- doskonale zabezpieczają rośliny przed niskimi temperaturami
- chronią przed wysuszającym wiatrem oraz zbyt mocnym nasłonecznieniem w mroźne dni
- dzięki specjalnej strukturze materiału są przepuszczalne i nie spowalniają procesów życiowych
- są lekkie, co nie obciąża dodatkowo roślin
- posiadają wszyty sznurek, co ułatwia ich zamocowanie na roślinie
- dostępne są w różnych rozmiarach

Dowiedz się więcej o stosowaniu 
kapturów ochronnych!
Odwiedź naszą stronę!
www.planta.pl



POKARMY 
DLA ZWIERZĄT

Pet food
Корм для домашних 
животных и птиц

Seria pokarmów dla zwierząt została przygotowana ze specjalnie 
selekcjonowanych, czyszczonych i odpylonych ziaren.  Mieszanki 
zawierają wszystkie składniki pokarmowe i witaminy niezbędne 
do prawidłowego żywienia naszych pupilów.   

Our pet food range of products is designed to meet the feeding requirements of your dearest pets. The food is composed of 
ripe, cleaned, specially selected seeds. Containing all the nutritional ingredients for healthy, good looking and strong animals.

Серия корма для всех домашних  животных. Смесь содержит все ценные  кормовые  вещества и витамины 
необходммые для существования и развития наших животных.

Спецкорм для папужек. Корм для попугайчиков производится из 
специально подобранных сортов семян. Пищевые ингредиенты 
приспособлены к естественному питанию этих птиц и подобраны 
с учетом их пищевых потребностей, что гарантирует правильное 
развитие и здоровье.

Specialist food for little parrots. Little parrots food is produced of 
selected varieties of grains. Composition of the food is adjusted 
to the natural nutritional habits of these birds and guarantees pro-
per growth and good health.

Кормовая смесь предназначена для кроликов. В разных 
условиях и в зависимости от возраста кролики нуждаются 
в разном объеме корма. Поэтому, чтобы обеспечить им 
достаточное количество пищевых компонентов, рекомендуется 
не ограничивать им доступа к корму. 

Спецкорм для канарейка. Кормовая смесь предназначена 
для канареек. В разных условиях и в зависимости от возраста 
канарейки нуждаются в разном объеме корма. Поэтому, чтобы 
обеспечить им достаточное количество пищевых компонентов, 
рекомендуется не ограничивать им доступа к корму.

Спецкорм для папугаев. Корм для попугаев производится из 
специально подобранных сортов семян. Пищевые ингредиенты 
приспособлены к естественному питанию этих птиц и подобраны 
с учетом их пищевых потребностей, что гарантирует правильное 
развитие и здоровье.

Specialist food for little rabbits. This grain mixture is designed for lit-
tle rabbits. Depending on their living conditions and the age of the-
se animals their nutritional requirements may vary. In order to sup-
ply them with their nutritional needs it is recommended to feed 
them as needed.

Specialist food for canaries.This grain mixture is designed for ca-
naries. Depending on their living conditions and the age of these 
birds their nutritional requirements may vary. In order to supply 
them with their nutritional needs it is recommended to feed them 
as needed.

Specialist food for parrots. This parrots food is made of selected va-
rieties of grains. Composition of the food is adjusted to the natural 
nutritional habits of these birds and guarantees proper growth and 
good health.

Pokarmy dla ptaków i zwierząt domowych / Pet food
Корм для домашних животных и птиц

Pokarm dla papużek

Pokam dla kanarków

Pokarm dla papug

Pokarm dla królików

Specjalistyczny pokarm przy-
gotowany w oparciu o potrzeby 
żywieniowe papużek. Zawiera 
komplet składników zapew-
niających  właściwą kondy-
cję zdrowotną ptaków. Wpły-
wa pozytywnie na  upierzenie. 
Składniki pokarmowe dopa-
sowane do  naturalnego ży-
wienia tych ptaków oraz do-
brane z  uwzględnieniem ich 
potrzeb pokarmowych, gwa-
rantują prawidłowy rozwój
i zdrowotność.

Specjalistyczny pokarm przy-
gotowany w  oparciu o  po-
trzeby żywieniowe ka-
narków. Zawiera komplet 
składników zapewniających 
właściwą kondycję ptaków. 
Wpływa pozytywnie na  upie-
rzenie. Składniki pokarmowe 
dopasowane do  naturalnego 
żywienia tych ptaków oraz do-
brane z  uwzględnieniem ich 
potrzeb pokarmowych, gwa-
rantują prawidłowy rozwój 
i zdrowotność.

Specjalistyczny pokarm przy-
gotowany w oparciu o potrze-
by żywieniowe papug dużych. 
Zawiera komplet składników 
zapewniających właściwą kon-
dycję zdrowotną ptaków.  
Wpływa pozytywnie na  upie-
rzenie. Składniki pokarmowe 
dopasowane do  naturalnego 
żywienia tych ptaków oraz do-
brane z  uwzględnieniem ich 
potrzeb pokarmowych, gwa-
rantują prawidłowy rozwój
i zdrowotność.

Specjalistyczny pokarm przy-
gotowany w oparciu o potrzeby 
żywieniowe królików. Zawiera 
komplet składników zapewnia-
jących właściwą kondycję tych 
zwierząt. Wpływa pozytywnie 
na  sierść. Składniki pokarmo-
we dopasowane do naturalne-
go żywienia tych ptaków oraz 
dobrane z  uwzględnieniem 
ich potrzeb pokarmowych, 
gwarantują prawidłowy rozwój
i zdrowotność.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN
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Зерно-смесь для прикармливания диких птиц. Корм 
приготовлен в соответствии с их пищевыми потребностями
в зимний период. Обеспечивает набор питательных элементов 
и необходимых минералов.

Спецкорм для  голубей.

Спецкорм для морской свинки. Корм для морских свинок 
производится из специально подобранных сортов семян.
Пищевые ингредиенты приспособлены к естественному питанию 
этих птиц и подобраны с учетом их пищевых потребностей, что 
гарантирует правильное развитие и здоровье.

Winter bird food. Mixture designed for wild birds, produced of se-
lected varieties of grains. Supply them with their nutritional needs 
in the winter time.Specialist food for pigeons. This grain mixture is designed for pi-

geons. Depending on their living conditions and the age of these 
birds their nutritional requirements may vary. In order to supply 
them with their nutritional needs it is recommended to feed them 
as needed.

Specialist food for guinea-pigs. Guinea pig food is produced of se-
lected varieties of grains. Composition of the food is adjusted to the 
natural nutritional habits of these animals and guarantees proper 
growth and good health.

Pokarm dla chomików

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

Pokam dla gołębi Pokam zimowy dla ptaków

Pokarm dla świnki morskiej

Specjalistyczny pokarm przy-
gotowany w oparciu o potrze-
by żywieniowe chomików. 
Zawiera komplet składników 
zapewniających właściwą 
kondycję  zwierząt. Wpływa 
pozytywnie na  sierść. Skład-
niki pokarmowe dopasowane 
do  naturalnego żywienia oraz 
dobrane z uwzględnieniem ich 
potrzeb pokarmowych, gwa-
rantują prawidłowy rozwój
i zdrowotność.

Mieszanka najlepszych ziaren 
przygotowana w oparciu o po-
trzeby żywieniowe gołębi. 
Wpływa pozytywnie na ogólną 
kondycję i  stan zdrowia pta-
ków.  Składniki pokarmowe 
dopasowane do  naturalnego 
żywienia tych ptaków oraz do-
brane z  uwzględnieniem ich 
potrzeb pokarmowych, gwa-
rantują prawidłowy rozwój
i zdrowotność.

Specjalistyczny pokarm przy-
gotowany w  oparciu  o  po-
trzeby żywieniowe świnek 
morskich. Zawiera komplet 
składników zapewniających 
właściwą kondycję  zwierząt. 
Wpływa pozytywnie na  sierść. 
Składniki pokarmowe dopaso-
wane do naturalnego żywienia 
oraz dobrane z  uwzględnie-
niem ich potrzeb pokarmo-
wych, gwarantują prawidłowy 
rozwój i zdrowotność.

Mieszanka ziaren do dokarmia-
nia ptaków żyjących na  wol-
ności. Przygotowana w  opa-
rciu o ich potrzeby żywieniowe 
w okresie zimy. Zawiera ziarna 
zbóż, roślin oleistych, strącz-
kowych i  motylkowych oraz 
roślin krzyżowych. Dostarcza 
komplet składników odżyw-
czych i  niezbędnych minera-
łów w najtrudniejszym dla pta-
ków okresie zimy.

50
100

576

-
-

18

5908278980039
5908278993015

5908278993022

10,0kg
4,0kg

1,0kg

Спецкорм для хомяка. Корм для хомяков производится из 
специально подобранных сортов семян. Пищевые ингредиенты 
приспособлены к естественному питанию этих животных
и подобраны с учетом их пищевых потребностей, что 
гарантирует правильное развитие и здоровье.

Specialist food for hamster. This food is made of selected varieties of 
grains. Its composition is adjusted to the natural nutritional habits 
of the animals and guarantees proper growth and good health. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN
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78 Pokarmy dla ptaków i zwierząt domowych / Pet food
Корм для домашних животных и птиц

Zapytaj handlowca o ofertę karmników
i budek lęgowych dla ptaków!

Dzikie ptaki to mile widziani goście w naszych ogrodach. Są one po-
żyteczne nie tylko ze względu na fakt, iż są naszymi sprzymierzeńca-
mi w walce z wieloma szkodnikami.

Pokarmy dla ptaków i zwierząt domowych / Pet food
Корм для домашних животных и птиц 79

Dowiedz się więcej o dokarmianiu dzikich ptaków!
Odwiedź naszą stronę!
www.planta.pl

Ich obecność wprowadza do ogrodu bogac-
two dźwięków, dzięki którym ogród nabiera 
charakteru, a przebywanie w nim dostarcza no-
wych wrażeń. Ptaki można zaprosić do ogro-
du sadząc rośliny, które będą dla nich natu-
ralnym schronieniem i źródłem pożywienia.
Wiosną warto wstawić do ogrodu budki lę-
gowe, natomiast zimą, zainstalować karmniki 
i dostarczać ptakom odpowiedniego pożywie-
nie, by przetrwały ten trudny dla nich okres.



POKARMY ZIMOWE
DLA PTAKÓW

Witer food for birds 
Зимняя еда для птиц

Энергетический блок – это прекрасный способ подкормить диких птиц 
зимой. Это полнопорционная смесь, в состав которой входят зерна кукурузы, 
жир и смесь орехов. В составе есть кальций, необходимый для балансировки 
диеты птиц.

This energy block is a great way to feed wild birds in the winter. It is a complete 
mix composed of corn grains, fat and a mix of nuts. Its composition contains cal-
cium, needed to balance the of birds’ diet. 

Blok energetyczny

Blok energetyczny to  doskonały sposób na  dokarmianie dzikich ptaków 
zimą. Jest to mieszanka pełnoporcjowa w skład której wchodzą ziarna ku-
kurydzy, tłuszcz oraz mieszanka orzechów. W składzie zawiera wapń, po-
trzebny do zbilansowania diety ptaków.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

24 -350g 5908278978593
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Ореховая вкусняшка – это прекрасное дополнение диеты птиц,  которые в 
этот период могут иметь проблемы с добычей еды. Специальное сочетание 
орехов с жиром позволяет восполнить дефициты пищевых компонентов, 
а тем самым обеспечивает птицам крепкое здоровье в сложный для них 
зимний период. Корм оснащен крючком, чтобы его можно было повесить.

The nutty delicacy is a perfect supplement of a birds’ diet, which at this time of 
year have a problem with finding food. Special combination of nuts and fat makes 
it possible to supplement nutrient deficiencies, thus ensuring good condition of 
the birds during the difficult winter period. Fodder has a hook for hanging. 

Orzechowy smakołyk dla dzikich ptaków
Orzechowy smakołyk to  doskonałe uzupełnienie diety ptaków, które 
w tym okresie mają problem ze zdobyciem pokarmu. Specjalnie połącze-
nie orzechów z tłuszczem pozwala uzupełnić niedobory składników po-
karmowych, a tym samym zapewnia ptakom dobrą kondycję w trudnym 
dla nich okresie zimy. Karma posiada haczyk do zawieszenia.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

15 -280g 590278978586



4 шара на лотке (доступные варианты: большие шары, маленькие 
шары) Шары на лотке – это полнопорционная смесь в форме 
шара, предназначення для подкормки диких птиц, зимующих в 
Польше. В состав шара входят семена масличных растений, семена 
злаковых растений, арахис и жир. Клубничные шары содержат 
дополнительно сушеные ягоды, которые разнообразят диету в 
морозные дни, а дополнительно дадут птицам витамины. Шары 
находятся в сеточке, что позволяет повесить их в любом месте.

Balls for birds (tits), 4 pices on a tray (available versions: large balls, small 
balls) The balls on the tray are a complete mixture in the form of a ball 
intended for feeding wild birds wintering in Poland. The ball contains 
oilseeds, cereal seeds, peanuts and fat. Strawberry balls additionally 
contain dried berries which provide a varied diet in cold weather and 
additionally provide vitamins to birds. The ball is placed in the mesh, 
which makes it easier to hang it anywhere you want. High energy food 
in the form of a ball gives birds an easy access to food.

Zestaw dla sikorek 4 kule na tacy
/ dostępne wersje: kule duże, kule małe
Kule na  tacy to  pełnoporcjowa mieszanka w  postaci kuli prze-
znaczona do dokarmiania dzikich ptaków zimujących w Polsce. 
W  skład kuli wchodzą nasiona roślin oleistych, nasiona zbóż, 
orzechy ziemne oraz tłuszcz. Kule truskawkowe zawierają dodat-
kowo suszone owoce jagodowe, które stanowią urozmaicenie 
diety w mroźne dni oraz dodatkowo dostarczają ptakom witamin.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

24 -400g 5908278976667
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6 шаров для синиц на лотке
Шары на лотке – это полнопорционная смесь в форме шара, предназначення для подкормки диких птиц, зимующих в Польше. В состав 
шара входят семена масличных растений, семена злаковых растений, арахис и жир. Клубничные шары содержат дополнительно 
сушеные ягоды, которые разнообразят диету в морозные дни, а дополнительно дадут птицам витамины. Шары находятся в сеточке, что 
позволяет повесить их в любом месте. 

6 balls for tits on a tray
The balls on the tray are a complete mixture in the form of a ball intended for feeding wild birds wintering in Poland. The ball contains oilseeds, 
cereal seeds, peanuts and fat. Strawberry balls additionally contain dried berries which provide a varied diet in cold weather and additionally 
provide vitamins to birds. The ball is placed in the mesh, which makes it easier to hang it anywhere you want.

Zestaw dla sikorek / 6 kul małych 
na tacy

Kule na  tacy to  pełnoporcjowa mieszanka w  postaci kuli prze-
znaczona do  dokarmiania dzikich ptaków zimujących w  Pol-
sce. W  skład kuli wchodzą nasiona roślin oleistych, nasiona 
zbóż, orzechy ziemne oraz tłuszcz . Kule truskawkowe zawierają 
dodatkowo suszone owoce jagodowe, które stanowią urozmaicenie diety 
w mroźne dni oraz dodatkowo dostarczają ptakom witamin.  Kule umiesz-
czone  są w siateczce, która ułatwia zawieszenie ich w dowolnym miejscu. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

16 -600g

880g 12 -

5908278976674

Початки для синиц – это полнопорционная смесь для подкормки 
диких птиц в форме початка. В их состав входят семена 
масличных растений, жир, зерна злаковых растений и арахис. 
Это высокоэнергетические компоненты, которые дадут птицам 
энергию в морозные дни. Початок окружен сеткой, благодря 
чему его легче повесить. В комплекте находятся 3 штуки на лотке.

Cobs for tits is a complete mixture for feeding wild birds in the 
form of a cob. They include oilseeds, fat, cereal grains and peanuts. 
They are high-energy ingredients that will provide energy to birds 
on cold days.

Kolby dla sikorek / 3 sztuki na tacy

Kolby dla sikorek to pełnoporcjowa mieszanka do dokarmia-
nia dzikich ptaków w postaci kolby. W ich skład wchodzą na-
siona roślin oleistych, tłuszcz, ziarna zbóż i  orzechy ziemne. 
To  wysokoenergetyczne składniki, które dostarczą energii 
ptakom w  mroźne dni. Kolba otoczona jest siatką co  uła-
twia jej zawieszenie. W zestawie znajdują się 3 sztuki na tacy.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN
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Коса 6 шаров микс - это полнопорционная смесь, предназначення 
для подкормки диких птиц, в состав которой входят 3 классических 
шара и 3 клубничных шара. Классические шары – это смесь 
семян масличных растений, арахиса, семян злаковых растений 
и животного жира. Клубничные шары содержат дополнительно 
сушеные ягоды, которые разнообразят диету в морозные дни, а 
дополнительно дадут птицам витамины. 

Braid 6 balls mix is a complete mixture for feeding wild birds, consi-
sting of three classic balls and three strawberry balls. Classic balls are 
a mixture of seeds of oil plants, peanuts, cereal seeds and tallow. Straw-
berry balls also contain dried berry fruits, which provide a varied diet in 
cold days and additionally provide vitamins for birds. 

Warkocz 6 kul mix
Warkocz 6 kul mix to  pełnoporcjowa mieszanka do  dokar-
miania dzikich ptaków, w  skład której wchodzą 3 kule kla-
syczne i  3 kule truskawkowe. Kule klasyczne to  mieszan-
ka nasion roślin oleistych, orzechów ziemnych, nasion 
zbóż i  łoju. Kule truskawkowe zawierają dodatkowo suszo-
ne owoce jagodowe, które stanowią urozmaicenie diety 
w  mroźne dni oraz dodatkowo dostarczają ptakom witamin. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN
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Колокольчик из подсолнечника (корм для птиц в форме
колокольчика) - это полнопорционная смесь, предназначенная 
для подкормки диких зимующих птиц. В состав колокольчика 
входит подсолнечник и органическое связующее. Колокольчик 
имеет ручку, чтобы было легко повесить его на дереве 
или кормушке. Колокольчик из подсолнечника – это 
высокоэнергетический корм в интересной форме, который 
позволит птицам пережить зиму.

Sunflower bell (bell-shaped food for birds) is a high-energy, com-
plete food for feeding wild birds during the winter. The bell is com-
posed of a sunflower and an organic binder. The bell has a handle 
that makes it easier to hang it on a tree or a feeder. Sunflower bell 
is a highenergy food in an interesting form that will ensure birds 
to survive winter.

Dzwonek słonecznikowy

Dzwonek ziarnowy

Dzwonek słonecznikowy to  wysokoenergetyczna, pełno-
porcjowa karma w  postaci dzwonka do  dokarmiania dzi-
kich ptaków zimą. W  skład dzwonka wchodzi słonecznik 
i  spoiwo organiczne. Dzwonek posiada uchwyt ułatwia-
jący zawieszenie go  na  drzewie czy karmniku. Dzwonek 
słonecznikowy to  wysokoenergetyczny pokarm w  cie-
kawej formie, który zapewni ptakom przetrwanie zimy.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

12 -200g 5908278976728

Колокольчик из зерен (корм для птиц в форме колокольчика)                
- это полнопорционная смесь, предназначенная для подкормки 
диких зимующих птиц. В состав колокольчика входит 
подсолнечник и органическое связующее. Колокольчик имеет 
ручку, чтобы было легко повесить его на дереве или кормушке. 
Колокольчик из подсолнечника – это высокоэнергетический 
корм в интересной форме, который позволит птицам пережить 
зиму.

Grain bell (bell-shaped food for birds) is a high-energy, complete 
food for feeding wild birds during the winter. The bell is composed 
of wheat, maize, sunflower, millet, barley, peanut and organic bin-
der. The bell has a handle that makes it easier to hang it on a tree or 
a feeder. The grain bell is a high-energy food in an interesting form 
that will ensure birds to survive winter.

Dzwonek ziarnowy to  wysokoenergetyczna, pełnopor-
cjowa karma w  postaci dzwonka do  dokarmiania dzikich 
ptaków zimą. W  skład dzwonka wchodzą ziarna pszenicy, 
kukurydzy,  słonecznika, prosa, jęczmienia,  orzechy ara-
chidowe  i  spoiwo organiczne. Dzwonek posiada uchwyt 
ułatwiający zawieszenie go  na  drzewie czy karmniku. 
Dzwonek ziarnowy to  wysokoenergetyczny pokarm w  cie-
kawej formie, który zapewni ptakom przetrwanie zimy.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

12 -300g 5908278976711
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Колокольчик из зерен вытягивающийся, с ручкой (можно 
вытягивать из контейнера) – это высокоэнергетический, 
полнопорционный корм для подкормки диких птиц зимой. 
В состав колокольчика входят зерна пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника, проса, ячменя, арахис и органическое 
связующее. Колокольчик имеет ручку, чтобы было легко 
повесить его на дереве или кормушке. Колокольчик из зерен – 
это высокоэнергетический корм в интересной форме, который 
позволит птицам пережить зиму.

Dzwonek tłuszczowy dla dzikich 
ptaków / dzwonek tłuszczowy 
wyciągany

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

16 -400g 5908278976698
5908278976704 *dzwonek tłuszczowy wyciągany400g* 16 -

Grain bell (or grain bell with a handle) is a high-energy, complete food 
for feeding wild birds during the winter. The bell is composed of whe-
at, maize, sunflower, millet, barley, peanut and organic binder. The 
bell has a handle that makes it easier to hang it on a tree or a fe-
eder. The grain bell is a high-energy food in an interesting form 
that will ensure birds to survive
winter.

Dzwonek ziarnowy to wysokoenergetyczna, pełnoporcjowa kar-
ma w postaci dzwonka do dokarmiania dzikich ptaków zimą. 
W skład dzwonka wchodzą ziarna pszenicy, kukurydzy,  słonecz-
nika, prosa, jęczmienia,  orzechy arachidowe  i spoiwo organicz-
ne. Dzwonek wyciągany posiada uchwyt ułatwiający zawieszenie 
go na drzewie czy karmniku. 

Dowiedz się więcej
o dokarmianiu ptaków!

www.planta.pl

Zimowa stołówka dla mieszkańców ogrodu

Ostatnie lata przyzwyczaiły zarówno nas jak i zwierzęta do łagodnych i bezśnieżnych zim. Jed-
nak zdarza się, że spadnie śnieg. Świat wygląda wtedy pięknie, wszystko jest białe, a dzieci sza-
leją na śniegu. Dla ptaków przychodzi jednak bardzo trudny okres. Przygotujmy się zawczasu 
do zimy i pomóżmy im przetrwać ten ciężki czas. 
 

Pokarmy zimowe dla ptaków / Winter food for birds
Зимняя еда для птиц 
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PREMIUM winter food for birds is a mixture of grains of cereals, sunflower 
and other oil plants intended for feeding birds living in the wild. Compo-
sed of nutrients tailored to the natural way of life of these birds.

Pokarm zimowy dla ptaków / Premium
Pokarm zimowy dla ptaków PREMIUM to mieszanka ziaren zbóż, sło-
necznika oraz innych roślin oleistych przeznaczona do dokarmiania 
ptaków żyjących na wolności. Skomponowana ze składników pokar-
mowych dopasowanych do naturalnego trybu życia tych ptaków. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

18 5761kg 5908278976797

5908278976803

Black sunflower, grain (packaging: bucket, plastic bag) is a high-energy 
winter food for wild birds wintering in our country. Fodder variety of 
sunflower, so-called black sunflower has small seeds with a delicate shell 
which most birds can handle. 

Słonecznik czarny / ziarno 

Słonecznik czarny, ziarno to  wysokoenergetyczny pokarm zi-
mowy dla dzikich ptaków zimujących w  naszym kraju. Odmiana 
pastewna słonecznika, tzw. słonecznik czarny ma  drobne nasio-
na z  delikatną skorupką, z  którą radzi sobie większość ptaków. 

4kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

20 6400,5 kg 5908278993022

59082789930222,5 kg - 100

Корм для вольнообитающих птиц (для диких птиц) Шары для птиц 
(малые и большие) Зимний шар для птиц – это полнопорционная смесь, 
предназначенная для подкормки диких зимующих птиц. В состав шара входят 
семена масличных культур, зерновых, арахис и жир. Шар находится в сеточке, 
что позволяет повесить его в любом месте. 

Foods for birds living in the wild (for wild birds) Balls for birds (small and large)
The winter ball for birds is a complete mixture intended for feeding wild wintering 
birds. The ball contains seeds of oil plants, cereal seeds, peanuts and fat. The ball is 
placed in the mesh, which makes it easier to hang it anywhere you want. 

Kula zimowa dla ptaków / duża i mała
Kula zimowa dla ptaków to  pełnoporcjowa mieszanka przeznaczona 
do dokarmiania dzikich ptaków zimujących. W skład kuli wchodzą nasiona 
roślin oleistych, nasiona zbóż, orzechy ziemne oraz tłuszcz. Kula umiesz-
czona jest w siateczce, która ułatwia zawieszenie jej w dowolnym miejscu. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

160 -100g 5908278976629
5908278976612220g 80 -

Черный подсолнечник, зерно / (упаковка: ведро, полиэтиленовый 
пакет) – это высокоэнергетический корм для диких птиц, зимующих 
в Польше. Кормовой вид подсолнечника, так называемый черный 
подсолнечник, имеет мелкие семена с тонкой лузгой, с которой 
прекрасно справляется большинство птиц. 

Зимний корм для птиц PREMIUM – это смесь зерен злаков, 
подсолнечника и других масличных растений, предназначенный 
для подкормки птиц, живущих на свободе. Скомпонированный из 
пищевых компонентов, подобранных согласно натуральному образу 
жизни этих птиц.

- 100
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Зерно проса содержит 70% углеводов, 20% белка, 10% клетчатки и около 5% 
жиров. Содержит также много витаминов и минеральных солей. Подкармливая 
птиц, зимующих в Польше, зерном проса, мы даем им высокоэнергетический 
корм, который позволит им пережить трудные времена и положительно 
повлияет на их физическую форму и перья.

Millet grain contains 70% carbohydrates, 20% protein, 10% fiber and approx. 5% 
fat. It also contains a lot of vitamins and mineral salts. Feeding the birds wintering 
in Poland with millet grain we supply them with high-energy food which will al-
low them to survive the difficult period

Proso żółte / ziarno
Ziarno prosa zawiera 70 % węglowodanów, 20 % białka, 10 % błonni-
ka oraz ok. 5 % tłuszczy. Zawiera również dużo witamin i  soli mineral-
nych. Dokarmiając ptaki zimujące w  Polsce ziarnem prosa dostarczamy 
im wysokoenergetyczny pokarm, który pozwoli im przetrwać trudny 
okres oraz korzystnie wpłynie na  kondycję ptaków oraz ich upierzenie.

Зерно проса содержит 70% углеводов, 20% белка, 10% клетчатки и около 5% 
жиров. Содержит также много витаминов и минеральных солей. Подкармливая 
птиц, зимующих в Польше, зерном проса, мы даем им высокоэнергетический 
корм, который позволит им пережить трудные времена и положительно 
повлияет на их физическую форму и перья.

Millet grain contains 70% carbohydrates, 20% protein, 10% fiber and approx. 5% 
fat. It also contains a lot of vitamins and mineral salts. Feeding the birds with millet 
grain we supply them with high-energy food which will allow them to survive the 
difficult period and will have a positive effect on the condition of birds and their 
plumage.

Proso białe / ziarno
Ziarno prosa zawiera 70 % węglowodanów, 20 % białka, 10 % błonni-
ka oraz ok. 5 % tłuszczy. Zawiera również dużo witamin i  soli mineral-
nych. Dokarmiając ptaki zimujące w  Polsce ziarnem prosa dostarczamy 
im wysokoenergetyczny pokarm, który pozwoli im przetrwać trudny 
okres oraz korzystnie wpłynie na  kondycję ptaków oraz ich upierzenie.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

20 6401kg

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

20 6401kg 5908278976759

Очищенный подсолнечник – это высокоэнергетический зимний корм. Его 
особенно любят синицы, зеленушки и щеглы. Семена лишены лузги, поэтому они 
легче доступны для маленьких птиц. Подсолнечник – это самый популярный 
корм для птиц зимой. Благодаря высокому содержанию масла, даем птицам 
необходимую им энергию в морозные и снежные дни.

Shelled sunflower isEspecially liked by tits, greenfinches or goldfinches. Sunflower 
is the most popular winter bird food. Thanks to the high content of oil, it provides 
the birds with the necessary energy on cold and snowy days.

Słonecznik łuskany
Szczególnie lubiany przez sikory, dzwońce czy szczygły. Dzięki temu, że na-
siona pozbawione są  łupiny, są  łatwiej dostępne dla mniejszych ptaków. 
Słonecznik to najpopularniejszy pokarm dla ptaków zimą. Dzięki dużej za-
wartości oleju dostarcza ptakom niezbędnej energii w  mroźne i  śnieżne 
dni. Ptaki pobierając ten pokarm nie śmiecą wokół karmnika.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

15 4801kg 5908278976780

590827896810

Pokarmy zimowe dla ptaków / Pokarmy zimowe dla ptaków /Winter food for birds
Зимняя еда для птиц 

Winter food for birds
Зимняя еда для птиц 
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Mieszanka traw łąkowych / Dla koni
Mieszanka stworzona specjalnie do  zakładania użytków zielonych wyko-
rzystywanych w żywieniu koni. Pozwala uzyskać darń odporną na wydep-
tywanie i przygryzanie. Bogaty skład gatunkowy uwzglednia gatunki traw 
szczególnie preferowane przez konie. Komponenty dobrane zostały równiez 
z uwzględnieniem specyfiki układu pokarmowego tych zwierzat, odznacza-
ją się duża smakowitością oraz bogatym składem mineralnym.
Mieszanka nadaje się na wiekszość typów gleb.

A mix of grass for horses
A mixture created specifically for the establishment of grasslands used in hor-
se nutrition. It allows to obtain turf resistant to trampling and biting. The rich 
species composition includes grass species particularly preferred by horses. 
The components were also selected considering the specificity of the digestive 
system of these animals, they are characterized by a great tastiness and a rich 
mineral composition. The mix is suitable for most types of soil.

Смесь трав для лошадей
Смесь создана специально для засеивания зеленых угодий, используемых 
для выпаса лошадей. Позволяет получить дерн, устойчивый к вытаптыванию 
и выгрызанию. Богатый видовой состав учитывает сорта трав, которые 
особенно любят лошади. Компоненты подобраны также с учетом специфики 
системы пищеварения этих животных. Смесь отличается прекрасным 
вкусом и богатым минеральным составом.
Смесь пригодна для большинства типов почв.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

10/20
25/50

-
-

5908278976018
5908278976025

10,0kg
25,0kg

Meadow and pastureland forage grass seed mixtures
Пастбищные и кормовые смеси трав

MIESZANKI TRAW
ŁĄKOWYCH
I PASTWISKOWYCH
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Mieszanka traw / Kośno - pastwiskowa

Mieszanka traw łąkowych / Uniwersalna

Mieszanka dobrana wg charakterystyki polskich warunków klimatycznych. Przygotowana wg 
wymagań produkcji siana. Daje możliwość trzykrotnych  sianokosów w ciągu roku. Charakte-
ryzuje się szybkim, intensywnym odrostem. Znakomicie nadaje się również  do wykorzystania 
na pastwiskach. W wersji  z roślinami motylkowymi charakteryzuje się podwyższonymi war-
tościami odżywczymi. Odmiany: M-1 z roślinami motylkowymi; B-1 - bez roślin motylkowych  
Norma wysiewu: 35-40kg/ha.

Mieszanka dobrana według potrzeb hodowlanych. Daje trawę soczystą, o  dużej war-
tości pokarmowej. Charakteryzuje się szybkim odrostem będąc jednocześnie od-
porną na  przygryzanie i  wydeptywanie przez bydło. Doskonale znosi przykaszanie  
i może być wykorzystywana na siano. Mieszanka ta w wersji z roślinami motylkowymi cha-
rakteryzuje się podwyższonymi wartościami odżywczymi.
Odmiany: M-2 z roślinami motylkowymi; B-2 bez roślin motylkowych  
Norma wysiewu: 35-40kg/ha.

Mixture created according to the characteristics of the Polish climate. Prepared according to hay pro-
duction requirements. Gives 3 hay harvests a year. Its very high wear resistance makes it also suitable 
for pasturelands. The M-1 type - with legumes - is high in protein content.  
Types: M-1 with legumes; B-1without legumes.

Mixture created basing on stock-farming needs. Gives juicy and highly energetic fodder. Very fast 
growing and wear resistant. Also suitable  for hay production. The M-2 type - with legumes - is high in 
protein content. Types: M-2 with legumes; B-2 without legumes.

Смесь пастбищно-кормовых трав подобрана соответственно потребностям для использования 
на пастбищах, также для сенокоса. Устойчива к выпасанию и вытаптыванию животными. Смесь
с добавлением мотыльковых растений обладает высокими питательными ценностями.
СОРТ : М- 2 с мотыльковыми растениями, В-2 без мотыльковых растений. Норма высева 35-40 кг/га.

СМЕСЬ КОРМОВЫХ ТРАВ, В эту смесь входят специально подобраны сорта кормовых трав 
для получения  высококачественного сена. Имеет возможность три разового скошевания на 
протяжении сезона. Характеризуется  интенсивным ростом  и хорошо поедается животными. 
СОРТ : М- 1 с мотыльковыми растениями, В- 1 без мотыльковых растений.
Норма высева 35-40 кг/га.

5907516712715
5908278972706

5907516712708

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

50/100
10/20

160
-

OPAKOWANIE

-

PALETA [SZT.]

5

OP. ZBIORCZEKOD EAN

50/100
10/20

5,0kg

160

25,0kg

-

2,0kg

-

5
5908278970184
5908278972690

5907811482061
5,0kg

25,0kg

2,0kg

Mieszanki traw łąkowych i pastwiskowych / Meadow and pastureland forage grass seed mixtures
Пастбищные и кормовые смеси трав

Mieszanka traw łąkowych / Na sianokiszonki
Mieszanka traw dobrana według potrzeb hodowlanych. Jej skład został przygotowany w opar-
ciu o  długoletnie doświadczenia polskich rolników potwierdzone badaniami naukowymi.                      
Mieszanka posiada pełny zestaw traw niezbędnych do założenia wysokiej jakości użytków zielo-
nych z przeznaczeniem na sianokiszonkę. Mieszanka charakteryzuje się szybkim odrostem. Do-
skonale znosi przykaszanie. Mieszanka ta w wersji z roślinami motylkowymi charakteryzuje się 
podwyższoną zawartością białka. Wysiew: od połowy marca do końca września. 

Hay silage grass seed mix. Mix of grass seeds selected for stock-farming needs. The composition develop-
ment was based on many years of Polish farmers’ experience, confirmed by scientific research. The mix con-
tains a full set of grasses necessary to set up high quality grazing areas for hay silage use. It produces juicy 
grass with high nutritional values, high protein content and a full set of nutrition macro- and microelements.  
The mix version with papilionaceous plants is characterized with increased protein content.

Смесь трав подобрана в соответствии с нуждами разведения. Ее состав подготовлен с учетом 
многолетнего опыта польских земледельцев, подтвержденного научными исследованиями. Смесь 
имеет полный набор трав, необходимых для создания высококачественных сенокосных угодий, 
предназначенных для сенажа. Она дает сочную траву с высокой пищевой ценностью, высоким 
содержанием белка, а также набор пищевых компонентов, макро и микроэлементов.
Смесь характеризуется быстрым подгоном.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

10/20-590827897271325,0kg
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Mieszanki traw łąkowych i pastwiskowych / Grass seed mixtures  
Смесь газонных трав90

5908278973499
5908278973505

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

 
 

-
-

10,0kg
25,0kg

5908278973536
5908278973543

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

 
 

-
-

10,0kg
25,0kg

5908278973512
5908278973529

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

 
 

-
-

10,0kg
25,0kg

5908278973550
5908278973567

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

 
 

-
-

10,0kg
25,0kg

Mieszanka łąkowa wieloletnia 
/do intensywnego użytkowania 
(z roślinami motylkowymi) MLW

Mieszanka kośna / MK

Mieszanka pastwiskowa / MP

Mieszanka wysokobiałkowa 
/ z lucerną i koniczyną na grunty 
dobre MWB

Mieszanka traw przeznaczo-
na do  zakładania trwałych 
łąk kośnych. Posiada pełny 
zestaw traw i roślin motylko-
wych dających obfite plony 
masy zielonej o dużej warto-
ści pokarmowej. Zawartość 
roślin motylkowych pod-
nosi właściwości odżywcze                        
i  zwiększa zawartość białka 
roślinnego w  uzyskanej pa-
szy.

Jej skład został przygotowa-
ny w  oparciu o  długoletnie 
doświadczenia polskich ho-
dowców. Przeznaczona jest 
do zakładania użytków zielo-
nych na cele zbioru zielonki, 
dających ruń o  dużej war-
tości pokarmowej, dostar-
czającą komplet składników 
pokarmowych oraz makro               
i mikroelementów. 

Polecana do  zakładania 
wysokiej jakości pastwisk. 
Odpowiednio zbilansowa-
ny, bogaty skład pozwala 
uzyskać pasze o  wysokiej 
wartości pokarmowej i dużej 
zawartości białka. Gatunki 
traw pastewnych wybranych 
do  mieszanki odznaczają się 
dużą smakowitością, wysoka 
strawnością i  bogatym skła-
dem mineralnym.

Mieszanka traw o  bogatym 
składzie, z  dużą zawartością 
roślin motylkowych. Pozwa-
la uzyskać wysokie plony 
masy zielonej o  zwiększonej 
zawartości białka, bogatej 
w  składniki odżywcze i  sub-
stancje bioaktywne. Daje pa-
szę o odpowiednio zbilanso-
wanej ilości węglowodanów 
i białka. 

Perennial meadow seed mix for intensive use (including legume 
plants). A mix of grass seeds intended for establishing permanent 
hay meadows. It contains a full set of grasses and legume plants 
giving a great yield of the green mass of great nutritive value. The 
content of the legume plants boosts the nutritive properties and in-
creases the content of vegetable proteins in the obtained feedstuff. 

Pastureland seed mix. Recommend for establishing high quality 
pasturelands. The properly balanced and rich composition enables 
to obtain feedstuff of high nutritive value and high protein content. 
The species of pasture grasses selected for this mix are characterized 
by great tastiness, high digestibility and rich mineral composition.

Hay meadow seed mix. Its composition has been prepared basing 
on the long-term experience of the Polish farmers. It is intended for 
planting grassland for harvesting forage, producing sward of high 
nutritive value, providing a full set of nutritive components as well as 
macro and microelements. 

A rich composition grass mix, with high content of legume plants. 
It allows to obtain great yields of green mass with an increased con-
tent of proteins, rich in nutritive components and bioactive substan-
ces. It yields foodstuff with properly balanced amount of carbohy-
drates and proteins. 

Многолетняя смесь луговых трав для интенсивного пользования 
(с мотыльковыми растениями). Смесь трав предназначена для 
разбивки постоянных сенокосных лугов. Содержит полный 
набор трав и мотыльковых растений, дающий обильные урожаи 
зеленой массы с высокой пищевой ценностью. 

Пастбищная смесь. Рекомендуется для разбивки 
высококачественных пастбищ. Правильно сбалансированный, 
богатый состав позволяет получить корм с высокой пищевой 
ценностью и высоким содержанием белка. 

Сенокосная смесь. Ее состав был подготовлен на базе 
многолетнего опыта польских животноводов. Она предназначена 
для разбивки зеленых угодий для сбора зеленой массы, дающих 
травяной покров с высокой пищевой ценностью, с комплектом 
пищевых компонентов, а также макро- и микроэлементов. 

Высокобелковая смесь с люцерной и клевером для хорошей 
почвы. Травосмесь с богатым составом, высоким содержанием 
мотыльковых растений. Позволяет получить высокий урожай 
зеленой массы с повышенным содержанием белка, богатого 
питательными компонентами и биоактивными веществами. 

25/50

25/50

25/50

25/50

10/20

10/20

10/20

10/20

Grass seed mixtures  
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5908278973574
5908278973581

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

 
 

-
-

10,0kg
25,0kg

5908278973598
5908278973604

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

 
 

-
-

10,0kg
25,0kg

Mieszanka dla krów 
mlecznych / MKM

Mieszanka dla opasów 
/ na zielonkę i sianokiszonki MOP

Skomponowana z  nasion 
najbardziej wartościowych 
traw pastewnych i  roślin 
motylkowych. Skład mie-
szanki gwarantuje duże plo-
ny                       i szybki odrost 
po  spasaniu. Duży udział 
życic pozwala na  uzyskanie 
paszy o  wysokiej jakości dla 
krów mlecznych. Dodatek 
koniczyny białej i  łąkowej 
powoduje, że  zielonka jest 
wysokobiałkowa.  

Mieszanka zbilansowana 
pod względem gatunko-
wym. Dostarcza paszy boga-
tej w energię i białko. Nadaje 
się do zakiszania. Ze względu 
na wysoką koncentracje biał-
ka w suchej masie, polecana 
szczególnie dla gospodarstw 
ukierunkowanych na  ho-
dowle bydła.

Badania naukowe

Zarówno łąkowe jak i gazonowe mieszanki traw firmy Planta są testowane w warunkach polo-
wych i laboratoryjnych. Specjaliści na poletkach doświadczalnych oceniają ich wzrost, zadar-
nienie, parametry jakościowe, podatność na choroby, właściwości użytkowe, wygląd itd. W la-
boratorium badane są kolor liści i ich struktura, a także struktura darni. W przypadku mieszanek 
pastewnych bada się jakość i skład chemiczny uzyskanej paszy. Wszystko to po to, by w miarę 
potrzeb udoskonalać produkty i jak najlepiej dostosowywać je do potrzeb odbiorców. 

Mix for dairy cows. Composed of high value seeds of pasture grass 
and legume plants. The composition of this mix guarantees great 
yields and fast regrowth after pasturing. The high participation of 
Lolium enables to obtain the high quality foodstuff for dairy cows. 
Adding white clover and meadow clover makes that the forage is 
rich in proteins.

Fattening mix (for forage and hay-silage). This mix is balanced in 
terms of species. It provides foodstuff rich in energy and proteins. 
Suitable for ensiling. Due to the high concentration of proteins in 
the dry mass, it is recommended especially for farms targeting at 
breeding cattle.

Смесь для молочных коров. Скомпонирована из семян наиболее 
ценных кормовых трав и мотыльковых растений. Состав смеси 
гарантирует высокий урожай и быстрое отрастание после 
выпаса. Высокое содержание плевела позволяет получить 
высококачественный корм для молочных коров. 

Смесь для откармливания (на зеленую массу и сеносилос). 
Смесь сбалансированная с точки зрения видов. Дает 
высокоэнергетический и белковый корм. Пригодна для 
заквашивания. Из-за высокого содержания белка в сухой массе 
особо рекомендуется скотоводческим хозяйствам.

25/50 25/50
10/20 10/20



Professional mixtures created in co-operation with green area contractors and professional landscapers.

Смесь для придорожного покрытия. Используется для придорожного покрытия,рекильтивирования.
Специальная смесь создана на основе многолетнего сотрудничества с специалистами зелёного хозяйства.

Grass seed mixtures for roadsides and reclaimed areas
Смесси трав на придорожные и рекультивированные

MIESZANKI 
SPECJALNE

Specjalistyczne mieszanki traw do użytku profesjonalnego zostały przygo-
towane w efekcie długoletniej współpracy z wykonawcami terenów zieleni. 
Bazując na tych doświadczeniach oferujemy również przygotowanie każdej 
mieszanki wg. indywidualnych potrzeb klienta.

Mieszanka Traw / Rekultywacyjna           

Mieszanka Traw / Zielone miasto

Mieszanka Traw / Autostradowa

Mieszanka REKULTYWACYJNA jest przeznaczona do obsiewania zdegradowanych 
terenów poprzemysłowych, hałd oraz zamkniętych wysypisk. 

Mieszanka przeznaczona do obsiewania terenów w miastach. Charakteryzuje się 
zwiększoną tolerancją na przesuszenie i wydeptywanie oraz odpornością na trud-
ne warunki siedliska i zanieczyszczenie powietrza.

Profesjonalne mieszanki AUTOSTRADOWA I, II, III, IV przeznaczone są  specjalnie 
do  obsiewania i  umacniania skarp, obsiewania poboczy oraz obszarów zieleni 
w pasach dróg i autostrad. Dostępne są one w czterech odmianach o zróżnicowa-
nych składach dostosowanych do specyfiki podłoża. 

REKULTYWACYJNA mixture is designed for bioremediation of post industrial areas.

This mixture is suitable for city lawns in sunny or dry areas. It performs a high wear resistance 
and tolerance to polluted air conditions. 

The mixtures AUTOSTRADOWA I, II, III, IV are designed for sowing on the side of roads, way-
side areas, green belts and strengthening slopes.

Профессиональные газоны для автострад предназначенные для укрепления откосов,  
засева обочин, а также для озеленения участков вдоль полос автострад.

Смесь газонных трав восстановительная предназначенная  для  понищенных 
отвалов,земельных участков и територий промышленных зон, свалок.

Смесь предназначена для посева на солнечных участках в городах.Характеризуюеся 
устойчивостью к засухе и вытаптывания,а также к условиям загрязнённой среды.

Grass seed mixtures for roadsides and reclaimed areas
Смесси трав на придорожные и рекультивированные 93

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

KOD EAN

10/20

10/20

10/20

-

-

-

-

-

-

25,0kg

25,0kg

25,0kg
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Whole range of agricultural seeds. The offer 
includes the following types  of seeds: (listed)

Фирма ПЛАНТА предлагает  полный 
ассортимент с/х семян.

NASIONA ROLNE Agricultural seeds
Сельско-хозяйственные семена

94

Firma Planta Sp. z  o.o. oferuje szeroki wybór wysokiej jakości 
kwalifikowanych nasion atestowanych oraz ziarna paszowe.
Prowadzimy kontraktację traw nasiennych pastewnych i gazono-
wych. Proponujemy nasiona konfekcjonowane (w małych opako-
waniach) do sprzedaży detalicznej oraz w luzie.

95Nasiona rolne / Agricultural seeds  
Сельско-хозяйственные семена

Zboża 
Najlepsze odmiany
europejskie i krajowe:

Inne:

Trawy:

•  Jęczmień - Hordeum L.
•  Owies jary - Avena L.
•  Pszenica jara i ozima  Triticum L.
•  Pszenżyto jare i ozime - Triticosecale Wittm.
•  Żyto ozime - Secale L.

•  Bobik - Vicia faba L.
•  Brukiew pastewna – Brassica napus L.
•  Burak pastewny – Beta vulgaris L. 
•  Facelia błękitna – Phacelia tanacetifolia -Benth. 
•  Gorczyca biała – Sinapsis alba L.
•  Groch siewny – Pisum sativa L. 
•  Gryka – Fagopyrum esculenium Moench
•  Kapusta pastewna – Brassica oleracea L.
•  Koniczyna biała – Triforium repens L. 
•  Koniczyna łąkowa  (czerwona) – Triforium pratense L.
•  Koniczyna perska – Triforium resupinatum 
•  Koniczyna szwedzka – Triforium hybridum L.
•  Konopie – Cannabis sativa L. 
•  Kukurydza – Zea mays L.
•  Lucerna siewna – Medicago sativa L.
•  Łubin wąskolistny – Lupinus angustifolius L. 
•  Łubin żółty – Lupinus luteus L. 
•  Marchew pastewna – Daucus carota L. 
•  Nostrzyk biały  –  Melilotus albus
•  Nostrzyk żółty  –  Melilotus ofiicinalis
•  Ogórecznik lekarski - Borago officinalis
•  Proso – Panicum miliaceum L.
•  Rzepa pastewna – Brassice rapa L.
•  Rzepik  –  Agrimonia L.
•  Rzodkiew oleista - Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
•  Perko - Agrimonia eupatoria L.
•  Seradela – Ornithopus sativus Brot. 
•  Siemię lniane – Linum L.
•  Słonecznik – Helianthus annus L. 
•  Sorgo – Sorghum Moench
•  Wyka siewna – Vicia sativa L.
•  Żmijowiec  –  Echium vulgare

•   Komonica zwyczajna - Lotus corniculatus L.
•   Koniczyna krwistoczerwona - Trifolium incarnatum L. (inkarnatka)
•  Kostrzewa czerwona - Festuca rubra L. 
•  Kostrzewa owcza - Festuca ovina L.
•  Kostrzewa trzcinowa - Festuca arundinacea Schreb.
•  Kupkówka pospolita - Dactylis glomerata L.
•  Tymotka łąkowa - Phleum pratense L.
•  Wiechlina łąkowa - Poa pratensis L.
•  Życica trwała (rajgras angielski) - Lolium perenne L.
•  Życica westerwoldzka - Lolium westerwoldicum
•  Życica wielokwiatowa (rajgras włoski) - Lolium multiflorum L.

Lista oferowanych gatunków obejmuje między innymi:



PRODUKTY BIOBÓJCZE
I PREPARATY BAKTERYJNE

Range of biocidal products
Гамма биоцидных продуктов

Produkty biobójcze i preparaty bakteryjne  / Range of biocidal products
Гамма биоцидных продуктов.

Hunter – москитная сетка.
Легкий и эффективный способ защиты дома от насекомых.  Оно является барьером для 
насекомых, без ограничения доступа света и воздуха. Самоклеящаяся лента типа «липучка» 
обеспечивает быстрый монтаж и легкий демонтаж сетки, например, для стирки.  Сетка 
доступна в трех цветах (белый, серый, черный), каждый из цветов доступен в четырех 
размерах.

Hunter anti-insect net. An easy and effective way to secure your apartment against insects. It 
provides a barrier for insects without limiting and air light access. A Velcro self-adhesive tape 
provides quick installation and easy removal of the net e.g. to wash it. Three colours are available 
(white, grey, black), each of the colours in four sizes.

Hunter / Siatka przeciw owadom
Łatwy i  skuteczny sposób zabezpieczenia mieszkania przed owadami. Stano-
wi ona barierę dla owadów nie ograniczając dostępu światła i  powietrza. Taśma 
samoprzylepna typu „rzep” zapewnia szybki montaż oraz łatwy demontaż siat-
ki np. w  celu uprania jej. Dostępna w  trzech kolorach (biały, szary, czarny), każdy
z kolorów dostępny w czterech rozmiarach.

20

20

20

20

20

20

5908278970504 – biały

5908278970535 – biały

5908278970528 – czarny

5908278970559 – czarny

5908278970511 – szary

5908278970542 – szary

75x150cm

75x220cm

ROZMIAR OP. ZBIORCZEKOD EAN / KOLOR

20

20

20

20

20

20

5908278970443 – biały

5908278970474 – biały

5908278970467 – czarny

5908278970498 – czarny

5908278970450 – szary

5908278970481 – szary

130x150cm

150x180cm

ROZMIAR OP. ZBIORCZEKOD EAN / KOLOR
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Липучка для мух. Для борьбы с мухами в складах, хозяйственных 
помещениях, перерабатывающих предприятиях, складских 
помещениях в магазинах, а также в жилых и хозяйственных 
помещениях.

Fly ribbon catcher (fly paper) is a product that has been known for 
nearly one hundred years and is commonly used all over the world 
for capturing flies and other flying insects. The product is made of 
a paper tape, covered with non-toxic glue without biocide substan-
ces containing food attractant. Its high efficiency has been confir-
med in tests conducted by the national institute of public health 
(national institute of hygiene).

Hunter / Lep na muchy

Atraktantowa taśma lepna 
na  muchy. Sprawdzony i  sku-
teczny środek do  zwalcza-
nia much w  magazynach,                                         
pomieszczeniach gospodar-
czych, przetwórniach, maga-
zynach sklepowych, a  także                                
w  pomieszczeniach mieszkal-
nych i gospodarczych.

-1005908278999710rolka

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

Hunter спрей для уничтожения мух. 
Быстродействующий и необычно эффективный препарат для 
уничтожения насекомых контактного действия, предназначенный 
для уничтожения мух, а также других летающих и бегающих 
насекомых ( тараканов, муравьев).

Hunter fly control spray. Quick and exceptionally efficient insectici-
de with contact action, formulated to kill  flies and other flying and 
running insects (cockroaches, German cockroaches and ants).

Hunter / Spray do zwalczania much

Szybko działający i  niezwykle sku-
teczny preparat owadobójczy 
o działaniu kontaktowym, przezna-
czony do zwalczania much, a także 
innych owadów latających i  bie-
gających (karaczany, prusaki oraz 
mrówki).

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]

-

OP. ZBIORCZE

245908278999932

KOD EAN

400ml



Магнитный занавес от насекомых. Занавес состоит из 2 частей из легкой сетки, 
соединенных друг с другом скрытыми магнитами. Предназначен для защиты 
балконных и террасных дверей от докучливых насекомых. В комплект входят также 
монтажные липучки. Занавес можно приспособить к дверному проему.

Anti-insect magnetic curtain. The curtain consists of 2 pieces made of light mesh combi-
ned together by means of hidden magnets. It is intended to protect balcony and terrace 
door against troublesome insects. The set also includes mounting turnips. The curtain 
may be adjusted to the size of the door opening.

Zasłona składa się z 2 części wykonanych z lekkiej siatki, łączących się ze sobą 
za pomocą ukrytych magnesów. Przeznaczona jest do zabezpieczania drzwi bal-
konowych i tarasowych przed uciążliwymi owadami. W komplecie są także rzepy 
montażowe. Zasłonę można dostosować do wymiaru otworu drzwiowego.

Hunter / Zasłona magnetyczna 
przeciw owadom

-
-

-
-

5908278974205
5908278974212

160 x 220 mm
100 x 220 mm

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN
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Hunter / Pułapka monitorująca 
na muszki owocówki

Pułapka monitorująca na muszki owocówki (Drosophila melanogaster) to goto-
wa do użytku, szybka i efektywna pułapka przeznaczona jest do monitorowania 
aktywności muszki owocowej  w pomieszczeniach mieszkalnych, miejscach uży-
teczności publicznej oraz sklepach, restauracjach, cukierniach. Pułapka zawiera 
wyłącznie składniki pochodzenia spożywczego. Jest bezpieczna dla ludzi i zwie-
rząt.

Ловушка с мониторингом для плодовых мушек (Drosophila melanogaster) – это 
готовая к использованию, быстрая и эффективная ловушка, предназначенная для 
мониторинга активности плодовой мушки в жилых помещениях, общественных 
местах и магазинах, ресторанах, кондитерских. Ловушка содержит только 
компоненты пищевого происхождения.

The trap monitoring the fruit flies (Drosophila melanogaster) is a ready-to- use, fast and 
effective trap designed to monitor the fruit fly activity in living spaces, public places and 
shops, restaurants, and pastry shops. The trap contains ingredients of food origin only.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

10 -59082789762781 szt.

Produkty biobójcze i preparaty bakteryjne  / Range of biocidal products
Гамма биоцидных продуктов.

Hunter / Płytka owadobójcza

Płytka fumigacyjna przezna-
czona do  zwalczania owadów 
latających takich jak muchy, ko-
mary, meszki, muszki owocowe, 
dorosłe osobniki moli odzieżo-
wych, oraz owadów biegają-
cych takich jak mrówki, rybiki 
cukrowe (srebrzyki), karaluchy 
(w tym karaczan prusak), pchły, 
pająki. pluskwy.

Preparat przeznaczony jest do zwalczania wszelkiego rodzaju insektów: much, komarów 
i mrówek. Skuteczny jest również podczas zwalczania moli, muszek,roztoczy oraz innych 
owadów pełzających  (rybiki cukrowe, karaluchy, wszy). Przeznaczony do  użytku w  po-
mieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, spiżarniach, na tarasach, w kempingach oraz in-
nych miejscach na zewnątrz i wewnątrz, gdzie można spotkać insekty. 

Инсектицидная пластина. Фумигационная пластина 
предназначена для борьбы с летающими насекомыми, такими 
как мухи, комары, мошка, дрозофиллы, взрослые особи 
платяной моли, а также бегающими насекомыми, такими как 
муравьи, сахарные чешуйницы, тараканы (в том числе рыжие), 
блохи, пауки, клопы.

Insect-killing plate. This fumigation plate is intended for fighting 
flying insects such as files, mosquitoes, black flies, fruit files, adult 
clothes moths and running insects such as ants, silverfish, cockro-
aches (including the German cockroach), fleas, spiders, bed bugs. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

12 -59082789733761 szt.

Hunter -  распылитель Owadozol – препарат для 
уничтожения ос и шершней. Препарат для уничтожения 
насекомых с аэрозольным дозатором в форме распылителя 
предназначен для уничтожения гнезд ос и шершней. 
Упаковка находится под давлением, а специально 
подобранный наконечник позволяет распылять препарат
с большого расстояния, ограничивая риск контакта с 
насекомыми. 

Fire-extinguisher Insecticide – preparation to control wasps and 
hornets. An insecticide preparation in an aerosol dispenser in the 
form of a ‘fire-extinguisher’, designed to liquidate wasp and hornets 
nests. A pressurised container and special ending allow for spraying 
the preparation from a large distance, reducing insect contact risk.

Preparat owadobójczy w  dys-
penserze aerozolowym, prze-
znaczony do  likwidacji gniazd 
os i szerszeni. Opakowanie pod 
ciśnieniem i specjalnie dobrana 
końcówka umożliwia rozpyla-
nie preparatu z  dużej odległo-
ści, ograniczając ryzyko kontak-
tu z owadami.

Hunter / Owadozol 
do zwalczania os 
i szerszeni

-125908278970269300ml

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN
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Hunter / Uniwersalny środek
owadobójczy atomizer

Инсектицид с широеим спектром действия. Препарат предназначен для борьбы с разного 
рода насекомыми: мухами, комарами и муравьями. Он эффективен в борьбе с молью, мошкой, 
сапрофитами и другими ползающими насекомыми (обыкновенных чешуйниц, тараканы, 
вши). Предназначен для применения в жилых помещениях, подвалах, кладовых, на террасах,                              
в кемпингах и т.п.

Insecticide with a wide area of application. The agent is intended for combating any kind of insects: 
flies, mosquitoes and ants. It is also effective when combating moths, fruit flies, saprophytes and 
other crawling insects (silverfish, cockroaches, louses).Designed for use in residential rooms, cellars, 
storage rooms, terraces, in camps etc. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

12 - 5908278999208500ml

Produkty biobójcze i preparaty bakteryjne  / Range of biocidal products
Гамма биоцидных продуктов.



Препарат в форме гранул для борьбы с крысами и мышами. Грызуны гибнут 
уже после приема, на протяжении 4-5 дней от съедения приманки. Содержит
битрекс, вещество, предохраняющее людей и домашних животных от 
случайного употребления. Продукт обладает мумифицирующими свойствами.

Preparation in the form of pellets for the control of rats and mice. Rodents die after 
a single intake, within 4-5 days after the bait is taken. Contains bitrex, a substance 
that prevents accidental ingestion by humans and pets. The product has mummi-
fying properties.

Hunter / Patenrat pellet
trutka granulowana na myszy i szczury
Preparat w  formie granulatu do  zwalczania szczurów i  myszy. Gryzonie 
giną już po  jednorazowym spożyciu, w  ciągu 4-5 dni od  pobrania przy-
nęty. Zawiera bitrex, substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu 
przez ludzi i  zwierzęta domowe. Produkt ma  właściwości mumifikujące.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

1152
-

16
10

5908278976070
5908278978821

200g
550g

Препарат в пакетиках для борьбы с крысами и мышами. 
Грызуны погибают даже после одноразового употребления, 
в течение 4-5 дней от приема приманки. Содержит битрекс, 
вещество, предотвращающее случайное употребление людьми 
и домашними животными.

Препарат в форме восковых кубиков для борьбы с крысами 
и мышами. Грызуны погибают даже после одноразового 
употребления, в течение 4-5 дней от приема приманки. 
Содержит битрекс, вещество, предотвращающее случайное 
употребление людьми и домашними животными.

Agent in the form of paste in sachets to combat rats and mice. Ro-
dents die already after one-time consumption within 4-5 days from 
taking the bait. It contains bitrex, a substance preventing accidental 
consumption by people and domestic animals.

Agent in the form of wax blocks to combat rats and mice. Rodents 
die already after one-time consumption within 4-5 days from taking 
the bait. It contains bitrex, a substance preventing accidental con-
sumption by people and domestic animals.

Hunter / Trutka na myszy
i szczury kostka woskowa

Hunter / Trutka na myszy i szczu-
ry trutka miękka

Preparat w  formie kostek wo-
skowych do  zwalczania szczu-
rów i myszy. Gryzonie giną już 
po  jednorazowym spożyciu,          
w  ciągu 4-5 dni od  pobrania 
przynęty. Zawiera bitrex, sub-
stancję zapobiegającą przy-
padkowemu spożyciu przez 
ludzi i zwierzęta domowe. Pro-
dukt ma  właściwości mumifi-
kujące.

Preparat w  formie pasty w  sa-
szetkach do  zwalczania szczu-
rów i  myszy. Gryzonie giną już 
po  jednorazowym spożyciu,
w  ciągu 4-5 dni od  pobrania 
przynęty. Zawiera bitrex, sub-
stancję zapobiegającą przypad-
kowemu spożyciu przez ludzi
i  zwierzęta domowe. Produkt 
ma  właściwości mumifikujące.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

912205908278914720250g 960245908278976940260g
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Gotowa do użycia przynęta w postaci pasty przeznaczona do zwalczania nornic, 
szczurów (Szczur wędrowny, Szczur śniady) i myszy (Mysz domowa) wewnątrz 
i wokół budynków. Preparat zawiera Bitrex - czynnik zapobiegawczy, zniechęca-
jący ludzi do spożycia.

Hunter Bromiol Esca Pasta для полевок. Готовая для использования приманка в форме 
пасты, предназначенная для уничтожения полевок, крыс (рыжая крыса, черная 
крыса) и мышей (домовая мышь) внутри в вблизи зданий. Препарат содержит Bitrex 
– аверсивный агент, отталкивающий людей от употребления. 

Hunter Bromiol Esca Pasta for voles. Ready to use bait in the form of paste designed 
to control voles, rats (brown rat, black rat) and mice (house mouse) inside and around 
buildings. The preparation contains Bitrex – preventive factor, discouraging ingestion 
by humans.

Hunter / Bromiol Esca Pasta
zwalcza gryzonie na terenach otwartych

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

960245908278976957260g

Zawiesina posiada szerokie spek-
trum działania. Zniechęca zwierzę-
ta do  przebywania  w  miejscach 
zastosowania, takich jak:  strychy, 
pomieszczenia gospodarcze, ogro-
dy, cmentarze, parki, obiekty spor-
towe, pojazdy. Chroni rośliny przed 
podgryzaniem, chroni ogród przed 
szkodnikami, chroni kable samo-
chodowe przed przegryzaniem. 
Produkt nie sprzyja bytowaniu zwie-
rząt. Skuteczny na: kuny, lisy, krety, 
nornice, zające, króliki, karczowniki 
ziemnowodne.

Gotowa do  użycia przynęta w  po-
staci granulatu przeznaczona 
do  zwalczania nornic, szczurów 
(Szczur wędrowny, Szczur śniady) 
i  myszy (Mysz domowa) wewnątrz 
i  wokół budynków. Preparat zawie-
ra Bitrex - czynnik zapobiegawczy, 
zniechęcający ludzi do spożycia.

Спрей от куниц. Взвесь имеет широкий спектр действия и 
отпугивает животных от пребывания в местах ее применения, 
таких как чердаки хозяйственных построек, сады, кладбища, 
парки, спортивные объекты, транспортные средства. Она 
защищает растения от подгрызания, защищает сад и огород 
от вредителей, а автомобильные провода – от перегрызания. 
Продукт отпугивает животных. Эффективен для: куниц, лис, 
кротов, полевок, зайцев, кроликов, водяных крыс.

Hunter Normix для полевок. Готовая для использования 
приманка в виде гранулята, предназначенная для уничтожения 
полевок, крыс (рыжая крыса, черная крыса) и мышей (домовая 
мышь) внутри в вблизи зданий. Препарат содержит Bitrex – 
аверсивный агент, отталкивающий людей от употребления. 

Anti-marten spray. This suspension holds a wide spectrum of action 
and discourages the animals to stay in the area of use, e.g.:  attics, 
utility rooms, gardens, cemeteries, parks, sport facilities, vehicles; it is 
an anti-bite protection for plants, it protects the garden against pe-
sts, it is an anti-bite protection for vehicle cables. This products does 
not encourage the existence of animals. Effective against: martens, 
foxes, moles, voles, hares, water voles.

Hunter Normix for voles. Ready to use bait in the form of granulate 
designed to control voles, rats (brown rat, black rat) and mice (ho-
use mouse) inside and around buildings. The preparation contains 
Bitrex – preventive factor, discouraging ingestion by humans.

Hunter / Spray na kuny Hunter / Normix na nornice

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-125908278972966300ml

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-165908278972614250g
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Препарат в форме порошка. Эффективно ликвидирует все виды 
муравьев и других ползающих насекомых. Действует мгновенно 
- активное вещество имеет натуральное происхождение
и быстро разлагается.

Препарат от муравьев.
Инсектицид в форме гранулированной приманки, готовой к 
употреблению. Предназначен для борьбы с муравьями. Ликвидирует все 
виды муравьев, попадающих в здания извне и живущих поблизости.

Agent in the form of powder. Effectively combats all species of ants and other 
crawling insects. The effect is instant – the active substance decomposes qu-
ickly and is of natural origin.

Preparation fighting ants.
Insecticide in the form of ready-to- use granulated bait, intended for fighting 
ants. Eliminates all kinds of ants coming to buildings from outside and living 
near them.

Hunter / Proszek na mrówki

Hunter / BEST-PEST na mrówki

Skutecznie zwalcza wszystkie gatunki mrówek oraz inne
pełzające insekty. Skutkuje natychmiast – substancja czynna ulega szyb-
kiemu rozkładowi i jest naturalnego pochodzenia.

Preparat owadobójczy w  postaci granulowanej przynęty gotowej 
do użycia, przeznaczony do zwalczania mrówek. Likwiduje wszelkie ga-
tunki mrówek nachodzące do budynków z zewnątrz oraz bytujące w ich 
pobliżu.

20

20

5908278999178

5908278974595

100g

250g

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

-

-

Приманка для кухонной моли. Приманка действует на все виды 
пищевой моли, портящей пищевые продукты. Применяется 
для обнаружения моли. Приманка не вредит пользователю, не 
имеет запаха, безопасна для людей и теплокровных животных.

Приманка для текстильной моли. Приманка действует на все 
виды текстильной моли, портящей одежду, шерстяные изделия 
и текстиль. Применяется для обнаружения моли. Приманка не 
вредит пользователю, не имеет запаха, безопасна для людей
и теплокровных животных.

Pantry moth bait acts on all species of pantry moths attacking food 
products. The product is used to detect the presence of moths. The 
bait is user-friendly, odourless, and safe for humans and warm-blo-
oded pets.

Hunter / Pułapka na mole
tekstylne 

Hunter / Pułapka na mole 
kuchenne

Przynęta Effect działa 
na wszystkie gatunki moli spo-
żywczych, atakujących produk-
ty spożywcze. Stosowana jest 
do wykrywania obecności moli. 
Przynęta jest przyjazna dla 
użytkownika, bez zapachu oraz 
bezpieczna dla ludzi i  zwierząt 
stałocielpnych.

Pułapka działa na  wszystkie 
gatunki moli ubraniowych ata-
kujących odzież oraz produk-
ty wełniane. Stosowana jest 
do wykrywania obecności moli. 
Przynęta jest przyjazna dla 
użytkownika, bez zapachu oraz 
bezpieczna dla ludzi i  zwie-
rząt stałocielpnych. Niezwykle 
skuteczna.

Приманка для тараканов. Приманка предназначена для эффективной и 
длительной защиты от тараканов, особенно вида прусаков (Blattella ger-
manica) и черных тараканов (Blatta orientallis). Приманка используется для 
обнаружения и уничтожения тараканов, определения их происхождения 
и/или оценки эффективности дезинсекции.

Effect cockroach bait. The Effect bait is intended for effective and long-term 
protection against cockroaches, in particular the German cockroach (Blattel-
la germanica) and the oriental cockroach (Blatta orientallis). The bait is used 
to detect the presence of and destroy cockroaches, determine their origin 
and/or evaluate the effectiveness of pest control.

Pułapka jest przeznaczona do  skutecznej i  długotrwa-
łej ochrony przed karaczanami, szczególnie tymi z  gatun-
ku prusak (Blattella germanica) i  karaluch wschodni (Blat-
ta orientallis). Przynętę stosuje się do  wykrywania obecności
i niszczenia karaczanów, określania ich pochodzenia i/ lub oceny sku-
teczności dezynsekcji.

Hunter / Pułapka na karaluchy

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.] PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN KOD EAN

24

24 24

-

- -

 5908278999758

5908278999765 5908278999772

zawieszka

zawieszka zawieszka
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Clothes moth bait acts on all species of clothes moths attacking clo-
thes, and wool and textile products. The product is used to detect 
the presence of moths. The bait is user-friendly, odourless, and safe 
for humans and warm-blooded pets.
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Препарат, помогающий эффективно избавляться от кротов и полевок в 
огороде. В контакте с влагой вырабатывает ацетилен, который отпугивает 
кротов и полевок.

TALPAX, благодаря своему натуральному содержанию алкалоидов (рицинин) обладает 
высокими  свойствами, раздражающими вредителей в почве: насекомых и животных, 
живущих в почве, включая мышей, кротов, медведок, щелкунов, нематод, личинок и т.п.  
Химический состав препарата дает ему также свойства удобрения. Он служит также 
источником азота продленного действия. Гарантируем длительную подкормку растений, 
постепенно проникая в почву. После проникновения в почву продукт проявляет 
свойства, предотвращающие появление роющих вредителей и паразитов, живущих в 
корнях и корневой шейке растений.

Hunter Karbid (Carbide). Preparation supporting efficient moles and voles era-
dication in the garden. In contact with humidity it produces acetylene, which 
repels moles and voles. 

TALPAX, due to its natural content of alkaloid ingredients (ricinin), has high irritating proper-
ties of soil pests: Insects and terrestrial animals, including mice, moles, mole crickets, wire-
worms, nematodes, grubs, etc. Chemical composition of the preparation provides it also with 
fertilizing properties. It is a source of long-acting nitrogen. It guarantees long-term nutrition 
of plants through gradual absorption into the soil. After release to the soil, the product has 
properties that prevent the appearance of pests and parasites living in the roots and root 
neck of plants.

Hunter / Karbid

Hunter / Talpax

Preparat pomagający w  skutecznym pozbyciu się kretów i  nornic 
z  ogrodu. W  kontakcie z  wilgocią wytwarza acetylen, który odstrasza 
krety i nornice.

TALPAX, dzięki swojej naturalnej zawartości składników alkaloidowych (rycynina) 
posiada wysokie właściwości drażniące szkodniki występujące w  glebie. Owady 
i  zwierzęta lądowe, włączając w  to  myszy, krety, turkuciowate, drutowce, nicienie, 
pędraki itp.  Skład chemiczny preparatu sprawia, że  posiada on  także właściwości 
nawozowe. Jest źródłem długo działającego azotu. Po uwolnieniu do gleby produkt 
wykazuje właściwości zapobiegające występowaniu szkodników ryjących i pasoży-
tów bytujących w korzeniach i szyjce korzeniowej roślin.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

-

-

-
8

12

8
5908278999963

5908278979828 

5908278999970
0,5kg

1,2kg

0,9kg

Hunter кротоловка (кротоловка с сигнализатором). Простое
и эффективное устройство, предназначенное для поимки кротов 
в подземных тоннелях, которые роют эти животные. Возможность 
размещения в устройстве приманки многократно увеличивает 
эффективность действия. 

Ловушка для крота с сигнализатором. Простое и эффективное 
устройство для отлова кротов в подземных туннелях, которые 
роют эти животные. В устройство можно вложить приманку, что 
многократно усилит его эффективность. Вариант с сигнализатором 
позволяет легко, без вынимания ловушки из туннеля, оценить, попал 
ли в нее крот.

Hunter – ловушка для полевок. Простое и эффективное 
устройство, предназначенное для поимки полевок и кротов
в подземных тоннелях, которые роют эти животные. Возможность 
размещения в устройстве приманки многократно увеличивает 
эффективность действия. 

Hunter Vole Catcher. Simple and effective device for catching voles 
and moles in underground tunnels built by these animals. It is po-
ssible to place bait in the device, thus increasing its efficiency.

Hunter mole catcher (mole catcher with alarm). Simple and effecti-
ve device for catching moles in underground tunnels built by these 
animals. It is possible to place bait in the device, thus increasing its 
efficiency. 

Mole catcher with indicator. A simple and effective device used for 
catching moles in the underground tunnels which are built by the-
se animals. Possibility of placing a bait in the device multiplies its 
effectiveness. The indicator version enables to asses, easily and wi-
thout taking the trap out of the tunnel if the mole is inside.

Hunter / Kretołap Hunter / Kretołap 
z sygnalizatorem

Hunter / Chwytacz nornic

Proste i skuteczne w działaniu urządzenie służące do wyłapy-
wania kretów w  podziemnych tunelach budowanych przez 
te zwierzęta. Możliwość umieszczania w urządzeniu przynęty, 
zwielokrotnia skuteczność działania.

Proste i skuteczne w działaniu urządzenie służą-
ce do wyłapywania kretów w podziemnych tune-
lach budowanych przez te zwierzęta. Możliwość 
umieszczania w  urządzeniu przynęty, zwielo-
krotnia skuteczność działania. Wersja z sygnaliza-
torem pozwala w łatwy sposób, bez wyciągania 
pułapki z tunelu, ocenić czy w pułapce znajduje 
się kret.

Proste i  skuteczne w  działa-
niu urządzenie służące do  wy-
łapywania nornic i  kretów 
w  podziemnych tunelach bu-
dowanych przez te  zwierzęta. 
Możliwość umieszczania w urzą-
dzeniu przynęty, zwielokrotnia 
skuteczność działania.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.] PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN KOD EAN

-

- -

-

- -

5908278971181

5908278971204 5908278971198

torebka foliowa

torebka foliowa torebka foliowa
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Hunter –  деревянная ловушка для мышей. Простое и эффективное 
устройство, служащее для поимки мышей, мелких крыс и других 
грызунов. Возможность размещения в устройстве приманки 
многократно увеличивает эффективность действия.

Hunter – wooden mouse trap. A simple and efficient device 
to catch mice, small rats and other rodents. It is possible to place 
bait in the device, thus increasing its efficiency.

Hunter / Łapka
na myszy drewniana

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-1005908278970221-



106

Hunter – жидкость, отпугивающая комаров и клещей.
Производится на основе натуральных растительных экстрактов, включая масло 
лаванды. Жидкость эффективно отпугивает комаров и клещей. Действует до 6 часов 
с момента нанесения. Продукт для наружного применения.

Спрей от комаров, клещей и мошки. Препарат в форме аэрозоля. Предназначен для 
применения прямо на кожу. Действенно отпугивает комаров, мошку и клещей.

Hunter mosquito and tick repelling liquid. Manufactured with natural plant extracts, inclu-
ding lavender oil. It contains no corrosive chemical additives. The liquid effectively repels 
mosquitos and ticks. It works for up to 6 hours after application. Product for external use.

Spray against mosquitoes, ticks and black flies. Spray preparation. To be used directly 
on skin. It effectively repels mosquitoes, black flies and ticks.

Hunter / Płyn odstraszający
komary i kleszcze

Hunter / Spray na komary, 
kleszcze i meszki

Wyprodukowany na  bazie naturalnych ekstraktów roślinnych, w  tym olejku z  la-
wendy. Nie  zawiera drażniących dodatków chemicznych. Płyn skutecznie odstrasza 
komary i  kleszcze. Działa do 6 godzin od naniesienia.
Produkt do użytku zewnętrznego.

Preparat w formie aerozolu. Przeznaczony do stosowania bezpośrednio na skórę. 
Skutecznie odstraszania komary, meszki, kleszcze. 

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

12

12

12
-

-

-

 5908278970764

 5908278972959

5908278970771
50ml

100ml

100ml

Produkty biobójcze i preparaty bakteryjne  / Planta Protect – range of biocidal products
Planta Protect - гамма биоцидных продуктов.

Hunter / ASCYP PBO препарат для борьбы с клещами и иными летающими и бегающими 
насекомыми
Препарат предназначен для борьбы с летающими (мухи, мошка, комары) и бегающими 
(например, тараканы, клопы, муравьи, сахарные чешуйницы и другие, которые попадают 
в помещения извне), a также клещами в квартирах, общественных помещениях, 
гостиницах, торговых объектах, офисных помещениях, на производстве, в складах, 
хозяйственных и инвентарских помещениях и т.п.

Hunter / ASCYP PBO preparation fighting ticks and other flying and running insects
The product is intended to combat flying insects (flies, midges, mosquitoes) and running 
insects (for example German cockroaches, cockroaches, bed bugs, ants, silverfish and others 
coming from outside to rooms) and ticks in apartments, public premises, hotels, commercial 
buildings, office rooms, production plants, warehouses, farm and livestock buildings, etc.

Hunter / ASCYP PBO zwalcza kleszcze 
oraz inne owady latające i biegające
Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów latających (much, meszek, koma-
rów ) oraz biegających (np.:prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, rybiki cukrowe i in-
nych nachodzących z  zewnątrz do  pomieszczeń) a  także kleszczy w  mieszkaniach, 
lokalach użyteczności publicznej, hotelach, obiektach handlowych, pomieszczeniach 
biurowych, zakładach produkcyjnych, magazynach, pomieszczeniach gospodar-
czych, inwentarskich itp.

5908278976933

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-2050ml

Жидкость для электрофумигатора – запас. Для применения 
в качестве дополняющей жилкости для электрофумигатора. 
Продукт предназначен для борьбы с летающими насекомыми в 
помещениях. Многочасовое действие испаряющейся жидкости 
защитит помещения днем и ночью. Эффективно действует 
также при открытых окнах.    

Электрофумигатор с инсектицидной жидкостью от комаров 
предназначен дл я борьбы с комарами в помещениях. 
Устройство после подключения к сети испаряет жидкость с 
активным веществом, защищая помещение от насекомых всю 
ночь.. 

Fluid for Electric Fumigator - reserve. To be used as a supplemen-
tary fluid for the Electric Fumigator. The product is intended for 
combating indoor flying insects. Many hours of the evaporating 
substance’s activity ensures protection throughout the day and ni-
ght. Works well even with open windows.

An Electic Fumigator with mosquito insecticide fluid is designed 
to combat indoor mosquito presence. After connecting to the grid, 
the device evaporates the fluid containing an active substance, 
protecting the room from insects.

Hunter / Płyn do 
elektrofumigatora

Hunter / Elektrofumigator                  
z płynem owadobójczym

Płyn do elektrofumigatora – za-
pas. Do  stosowania jako płyn 
uzupełniający do  elektrofumi-
gatora.  Produkt przeznaczony 
do  zwalczania owadów latają-
cych w  pomieszczeniach. Wie-
logodzinne działanie parującej 
substancji zapewnia ochronę 
pomieszczeń w dzień jak i przez 
całą noc. Działa skutecznie rów-
nież przy otwartych oknach.

Elektrofumigator z  płynem 
owadobójczym przeciw ko-
marom przeznaczony jest 
do zwalczania komarów w po-
mieszczeniach. Urządzenie 
po  podłączeniu do  sieci po-
woduje odparowanie płynu 
z  substancją aktywną, zabez-
pieczając pomieszczenie przed 
owadami przez całą noc. 

812 59082789733905908278973383 45szt45szt
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Hunter Afik. Готовый к использованию препарат  для 
контроля тли, красных клещей, щитовок калифорнийских при 
любительском выращивании декоративных растений. Действует 
механически, путем вырабатывания клея вокруг вредителей на 
поверхности обработанных растений. Эффективность препарата 
подтверждена исследованиями. Содержит натуральные 
полисахариды. Не требует периода ожидания.

Hunter / Afik atomizer защищает розы и декоративные растения
Готовый для использования препарат для контролирования тли, паутинных клещей, 
кокцидов и щитовок при любительском выращивании декоративных и иных растений 
(овощных и садовых). Действует механически, создавая клей вокруг вредителей, на 
поверхности опрысканных растений.

Ready to use preparation to control aphides, spider mites, parthe-
nolecanium and scales in amateur decorative plants cultivation. It 
works mechanically by creating glue around the pests on the surfa-
ce of sprayed plants. The preparation’s efficiency is confirmed by te-
sts. It requires no preharvest interval.

Hunter / Afik atomizer protects roses and ornamental plants
A ready-to- use preparation for aphids, spider mites, soft scales and armored scales control, 
in amateur cultivation of ornamental and other plants (vegetable and fruit plants). It works 
mechanically by forming glue around the pests on the surface of
the plants being sprayed.

Hunter / Afik na mszyce
i przędziorki

Hunter / Afik atomizer
chroni róże i rośliny ozdobne

Gotowy do  użycia preparat 
do  kontroli mszyc, przędzior-
ków, miseczników, tarczników 
w  amatorskich uprawach roślin 
ozdobnych. Działa w  sposób 
mechaniczny przez utworzenie 
kleju wokół szkodników, na po-
wierzchni opryskanych roślin.
Preparat o  skuteczności po-
twierdzonej badaniami. Zawie-
ra naturalne polisacharydy. Nie 
wymaga okresu karencji.

Gotowy do użycia preparat do kontroli mszyc, przędziorków, miseczników, tarczników  
w  amatorskich uprawach roślin ozdobnych i  innych (warzywnych i  sadowniczych). 
Działa w  sposób mechaniczny przez utworzenie kleju wokół szkodników, na  po-
wierzchni opryskanych roślin. Zawiera naturalne polisacharydy.

5908278970252

5908278976926

OPAKOWANIE
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PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE
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2x12
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Hunter – садовая мазь для ран и небольщих прививок.
Служит для защиты ран  декоративных и плодовых деревьев 
и кустарников. Может использоваться как на образовавшиеся 
раны, так и после прививки растений. Создавая эластичный и 
устойчивый защитный барьер, средство эффективно защищает 
раны от инфекций и помогает заживлению и восстановлению 
коры. Устойчива к действию атмосферных явлений.

Hunter garden ointment for wounds and grafting points. It can be 
used to secure tree and decorative and fruit bush wounds. It can be 
used both for wounds made by cutting and grafting plants. By cre-
ating a flexible and permanent protection coat, it effectively secures 
wounds against infections and supports healing and cork regenera-
tion. It is resistant to adverse weather conditions.

Hunter / Maść ogrodnicza na rany 
i miejsca szczepienia

Służy do  zabezpieczania ran 
drzew i  krzewów ozdobnych 
oraz owocowych. Może być sto-
sowana zarówno na  rany po-
wstałe po cięciu jak i po szcze-
pieniu roślin. Tworząc elastyczną 
i  trwałą barierę ochronną, sku-
tecznie zabezpiecza rany przed 
infekcjami oraz wspomaga 
gojenie i regenerację kory. Jest 
odporna na  działanie warun-
ków atmosferycznych.

5908278971259

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-12/48250g
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Ślimax GB является средством для уничтожения улиток желудочного и контактного 
действия в форме гранулированной приманки, предназначенным для уничтожения 
улиток при выращивании садовых, овощных и декоративных культур. Средство 
приманивает улиток и охотно ими съедается.

Естественный барьер для улиток. Препарат контактного 
действия: поглощает липкие выделения и осушает нижнюю 
часть ноги улитки, мешая ей передвигаться. В результате 
такого действия не позволяет улиткам преодолевать барьер, 
созданный из препарата. Препарат – это минерал в форме 
микрогранул. Этот продукт безопасен для людей и животных. 
Безопасен для выращиваемых культур. Может применяться в 
декоративных садиках, огородах и в саду.

Hunter Ślimax – snail control preparation. Ślimax GB is a snail-killing preparation with digestive 
and contact action in the form of granulated bait, made for use in orchard, vegetable and deco-
rative plants cultivation. The preparation lures snails, which eagerly eat it.

Natural anti-snail barrier. This contact action agent is effective due to: 
absorption of the sticky secretion and drying the bottom part of the 
snail’s foot, making it difficult for the snail to move. Due to this action, 
the snails are stopped from penetrating the agent barrier. The agent is 
a micro-granule mineral. This product is safe for humans and animals. 
It does not create risk for farming, either. It may be used in ornamental 
and vegetable gardens as well as in orchards.

Hunter / Ślimax – skuteczny preparat na ślimaki

Hunter / Naturalna bariera przeciw ślimakom

Ślimax GB jest środkiem ślimakobójczym o  działaniu żołądkowym i  kontaktowym 
w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków w uprawach 
roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Środek wabi ślimaki i jest chętnie przez 
nie zjadany.

Preparat działa kontaktowo poprzez: wchłanianie lepkiej wy-
dzieliny i osuszanie spodniej części nogi ślimaka, a tym samym 
utrudnianie możliwości poruszania się. Dzięki takiemu działa-
niu, utrudnia przedostawaniu się ślimaków przez barierę utwo-
rzoną z preparatu. Preparat to minerał w postaci mikrogranulek.  
Produkt ten jest bezpieczny dla ludzi i  zwierząt. Nie stwarza 
również zagrożenia dla upraw. Może być stosowany w ogrodzie 
ozdobnym, warzywnym oraz w sadzie.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

16

12

-

-

 5908278970276

 5908278970283

250g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

6 -59082789739631000ml

1000g
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BI-SEPTIK / Preparat do szamb w saszetkach

110

PREPARATY BAKTERYJNE Range of biocidal products
Гамма биоцидных продуктов

Preparat bakteryjny do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków  - to mieszanka 
bezpiecznych, niepatogennych, pożytecznych bakterii oraz enzymów,  która natural-
nie rozpuszcza substancje organiczne. Usuwa nieprzyjemny zapach. Inicjuje i utrzymu-
je naturalny proces rozkładu materii organicznej. Przy regularnym stosowaniu zapobie-
ga osadzaniu się odpadu stałego, a zawartość zbiornika nie uwalnia nieprzyjemnych 
zapachów. Preparat w  saszetkach jednokrotnego użycia. Można aplikować bezpo-
średnio do muszli klozetowej.

BI-SEPTIK – препарат для сточных колодцев. Бактерийный препарат для сточных колодцев и 
бытовых очистных сооружений – это смесь безопасных, непатогенных, полезных бактерий 
и энзимов, которая естественным образом растворяет органические субстанции, удаляет 
неприятный запах.  При регулярном применении защищает оседания твердых отходов,
а содержимое резервуара не выделяет неприятных запахов. Препарат в пакетиках для 
одноразового использования. Можно вносить прямо в унитаз.

BI-SEPTIK cesspool preparation. Bacterial preparation for cesspools and household wastewater 
treatment systems – a mix of useful, safe, non-pathogenic bacteria and enzymes, which natu-
rally dissolves organic substances. It removes unpleasant odour. It initiates and maintains the 
natural organic matter decomposition. With regular use it prevents sedimentation of solid waste 
and the tank contents do not release unpleasant smells. Preparation in single-use sachets. Can 
be applied directly to the toilet bowl. 

Dowiedz się więcej
o pielęgnacji roślin!

Universal leaf cloth Cârpă universală pentru frunze

Univerzální listová tkanina Univerzálne plátno
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Dowiedz się więcejo pielęgnacji roślin!

Universal leaf cloth Cârpă universală pentru frunzeUniverzální listová tkanina Univerzálne plátno
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BI-SEPTIK – очиститель прудов. Смесь безопасных, непатогенных,  
полезных бактерий и энзимов, которые служат для активации 
естественного процесса распада органических загрязнений воды. 
Бактерии, содержащиеся в препарате, отбирают у водорослей 
питательные вещества, благодаря чему поддерживают воду 
прозрачной. Средство безопасно для рыб и других водных 
животных!

BI-SEPTIK pond cleaner. A mix of safe, non-pathogenic, useful bacte-
ria and enzymes used to activate the natural decomposition process 
of organic water pollutants. Bacteria contained in the preparation 
take away nutrients from algae, thus keeping the water clear. The 
preparation is harmless for fish and other water animals.

5908278970979

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-100100g

Mieszanka bezpiecznych, niepa-
togennych, pożytecznych bakterii 
oraz enzymów, służących do  akty-
wacji naturalnego procesu rozkła-
du organicznych zanieczyszczeń 
wody. Bakterie zawarte w  prepa-
racie odbierają glonom substan-
cje odżywcze przez co  utrzymują 
wodę przeźroczystą. Środek nie 
zagraża rybom i innym zwierzętom 
wodnym!

5908278970979

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-10100g

BI-SEPTIK – препарат для компостных ям. Смесь безопасных, 
непатогенных,  полезных бактерий и энзимов, которые 
естественным образом растворяют отходы органического 
происхождения, ускоряя процесс созревания компоста, при этом 
уменьшая объем компостируемого материала. Таким образом 
компост содержит большое количество нужных питательных 
веществ, но при этом избавлен од плесени и неприятного 
запаха.  Препарат перерабатывает все виды комнатных и садовых 
зеленых отходов.

BI-SEPTIK / Preparat do szamb

BI-SEPTIK 
Preparat do suchych WC

BI-SEPTIK 
Oczyszczacz do oczek wodnych

BI-SEPTIK
Preparat do kompostowników 

BI-SEPTIK – препарат для сточных колодцев. Бактерийный 
препарат для сточных колодцев и бытовых очистных сооружений 
– это смесь безопасных, непатогенных, полезных бактерий 
и энзимов, которая естественным образом растворяет 
органические субстанции, удаляет неприятный запах.  При 
регулярном применении защищает оседания твердых отходов,
а содержимое резервуара не выделяет неприятных запахов.

BI-SEPTIK -  препарат для сухих туалетов. Смесь безопасных, 
непатогенных,  полезных бактерий и энзимов, которая естественным 
образом растворяет органические субстанции в сухих туалетах. 
Смесь эффективно уменьшает содержание твердых экскрементов
и удаляет неприятный запах. 
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Mieszanka bezpiecznych, niepa-
togennych, pożytecznych bakterii 
oraz enzymów, które naturalnie 
rozpuszczają substancje organicz-
ne w toaletach suchych. Mieszan-
ka skutecznie zmniejsza zawar-
tość ekskrementów stałych oraz 
usuwa nieprzyjemny zapach.

Preparat bakteryjny do  szamb 
i przydomowych oczyszczalni ście-
ków  - to mieszanka bezpiecznych, 
niepatogennych, pożytecznych 
bakterii oraz enzymów,  która na-
turalnie rozpuszcza substancje 
organiczne. Usuwa nieprzyjemny 
zapach. Inicjuje i  utrzymuje na-
turalny proces rozkładu materii 
organicznej. Przy regularnym sto-
sowaniu zapobiega osadzaniu się 
odpadu stałego, a zawartość zbior-
nika nie uwalnia nieprzyjemnych 
zapachów.

5908278970993

5908278970986
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BI-SEPTIK composter preparation. A mix of safe, non-pathogenic, 
useful bacteria and enzymes which naturally decompose organic 
waste, accelerating the process of compost maturation, at the same 
time reducing the composted material volume. This way the com-
post contains a large amount of nutrients, while it is clear of mould 
and unpleasant odour. The preparation processes all household and 
garden green waste.

Mieszanka bezpiecznych, niepa-
togennych, pożytecznych bakterii 
oraz enzymów, które naturalnie 
rozkładają odpady pochodzenia 
organicznego  przyspieszając pro-
ces dojrzewania kompostu  oraz 
jednocześnie zmniejszając obję-
tość  kompostowanego materiału. 
W  ten sposób kompost zawiera 
dużą ilość potrzebnych substan-
cji odżywczych, pozbawiony jest 
natomiast pleśni i  nieprzyjemne-
go zapachu. Preparat przetwarza 
wszelkie domowe oraz ogrodowe 
odpady zielone.

BI-SEPTIK dry toilet preparation. A mix of safe, non-pathogenic, use-
ful bacteria and enzymes which naturally dissolve organic substan-
ces in dry toilets. The mix efficiently reduces the contents of solid 
excrements and removes unpleasant odour.

BI-SEPTIK cesspool preparation. Bacterial preparation for cesspools 
and household wastewater treatment systems – a mix of useful, 
safe, non-pathogenic bacteria and enzymes, which naturally dis-
solves organic substances. It removes unpleasant odour. It initia-
tes and maintains the natural organic matter decomposition. With 
regular use it prevents sedimentation of solid waste and the tank 
contents do not release unpleasant smells.

5908278970993

5908278970986
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Высокого класса шампунь для ухода подойдет для всех видов шерсти. 
Обладает очень хорошими моющими свойствами. Хорошо пенится, не 
высушивает кожи, защищает от неблагоприятныыхх внешних факторов. После 
применения шампуня волосяной покров станет мягким, блестящим, будет 
полдаваться укладке, шерсть приобретет красивый и здоровый вид

Шампунь для ухода, поддерживающий лечение от эктопаразитов, для собак и 
щенков. Шампунь обеспечивает уход на высшем уровне. Особо рекомендуется 
собакам, шерсть которых требует поддержания соответствующего уровня 
питания и укрепления. Дополнительно содержащиеся в складе натуральные 
масла противодействуют аллергии, тонизируют, а поскольку их не любят 
насекомые, они прекрасно поддерживают лечение от паразитов в собачьей 
шерсти.

A high-quality care shampoo suitable for all types of coat. It has very good wa-
shing properties. It foams well, does not dry the skin, protects against adverse 
external factors. After applying the shampoo, the coat will be soft, shiny, suscepti-
ble to laying, and it will gain a beautiful and healthy look.

Care shampoo for dogs and puppies that supports the anti-ectoparasites treat-
ment. The shampoo provides a high class care. Especially recommended for dogs 
whose coat requires maintaining an appropriate level of nutrition and strengthe-
ning. In addition, natural oils contained in the composition have hypoallergenic 
and toning effects, and because insects don’t like them, they perfectly support the 
treatment of dog coat parasites. 

Hunter / Szampon pielęgnacyjny

Hunter / Szampon przeciw ektopasożytom

Pielęgnacyjny szampon wspierający kurację przeciw ektopasożytom dla 
psów i szczeniąt. Szampon zapewnia wysoką klasę pielęgnacji. Szczegól-
nie polecany dla psów, których sierść wymaga utrzymania odpowiedniego 
poziomu odżywienia i  wzmocnienia. Dodatkowo zawarte w  składzie na-
turalne olejki działają hipoalergicznie i tonizująco, a ponieważ nie są one 
lubiane przez insekty, doskonale wspomagają kurację przeciw pasożytom 
psiej sierści.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN
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5908278978777

5908278978784

170ml

170ml

Pielęgnacja zwierząt / Animal care
Уход за животными 113

Wysokiej klasy szampon pielęgnacyjny odpowiedni dla wszystkich ro-
dzajów sierści. Ma  bardzo dobre właściwości myjące. Dobrze się pieni, 
nie wysusza skóry, chroni przed niekorzystnym wpływem czynników ze-
wnętrznych. Po zastosowaniu szamponu okrywa włosowa będzie miękka, 
błyszcząca, podatna na układanie, sierść zyska piękny i zdrowy wygląd.

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
ANIMAL CARE
УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ
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Hunter / Silveco spray Hunter / Krople dla kota

Ошейник с действием, поддерживающим защиту от эктопаразитов кожи у 
кошек. Предназначен для взрослых кошек и котят от 3 месяца, водостойкий. 
Ошейник – это поддерживающий и защитный продукт, базирующийся на 
действии эфирных масел. Имеет приятный запах, который дополнительно 
отпугивает насекомых. Ошейник доступен также в варианте с колокольчиком. 

Insect-repellent cat collar. This collar enhances ectoparasitic protection of cats’ 
skin. It is intended for adult cats and kittens over 3 months, waterproof. The collar 
is a supportive and protective product basing on the action of essential oils. It has 
a pleasant scent, which is additionally not liked by insects.

SILVECO Spray is a preparation for animal skin care. It supports the 
natural processes of skin reconstruction. It is used in the case of wo-
unds, abrasions, scratches. Applied by spraying on cleansed animal 
skin.

Cat drops. These drops are a convenient and effective agent used for 
protection and care, based on the action of natural essential oils. It is 
intended for cats of all breeds, as well as for those with tender and 
sensitive skin and fur. The oils included in the formula have very good 
caring properties, tonifying and soothing the irritated skin.   

SILVECO Spray – это препарат для ухода за кожей животных. 
Поддерживает натуральные процессы восстановления кожи. 
Применяется при ранениях, ссадинах, царапинах. Наносится 
распылением на очищенную кожу животного.

Капли для кошек. Капли – это удобное и эффективное средство 
для защиты и ухода, базирующееся на действии эфирных 
масел природного происхождения. Оно предназначено для 
кошек всех пород, в том числе с нежной и чувствительной 
кожей и шерстью. Содержащиеся в нем масла обладают очень 
хорошими свойствами ухода за кожей, тонизируют и успокаивают 
раздражения.

Hunter / Obroże dla kota
 

Obroże o działaniu wspomagającym ochronę przeciw ektopasożytom skóry u kotów.
Przeznaczone dla dorosłych kotów i kociąt od 3 miesiąca, wodoodporne. Obroże są
produktem wspomagająco – ochronnym opartym na działaniu olejków eterycznych.
Posiadają przyjemny zapach, który dodatkowo nie jest lubiany przez owady.
Dostępne wersje:
- stop insektom
- stop insektom odblaskowa z dzwoneczkiem

SILVECO Spray to preparat do pie-
lęgnacji skóry zwierząt. Wspoma-
ga naturalne procesy odbudowy 
skóry. Stosowany w  przypadku 
zranień, otarć, zadrapań.

Aplikowany przez rozpylenie 
na oczyszczoną skórę zwierzęcia. 

Obroża o  działaniu wspomaga-
jącym ochronę przeciw ektopa-
sożytom skóry u  kotów.  Prze-
znaczona dla dorosłych kotów 
i  kociąt od  3 miesiąca, wodood-
porna. Obroża jest produktem 
wspomagająco – ochronnym 
opartym na  działaniu olejków 
eterycznych. Posiada przyjemny 
zapach, który dodatkowo nie jest 
lubiany przez owady. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

10

10

-

-
5908278972935

5908278976827

dł.20-30 cm

dł.20-30 cm*

*obroża z dzwoneczkiem

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

12 -590827897638470 ml

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

15 -59082789729041 ml

Pielęgnacja zwierząt / Animal care
Уход за животными

Hunter / Krople dla psa

Planta Protect – range of biocidal products
Planta Protect - гамма биоцидных продуктов.

Insect-repellent dog collar. This collar enhances protection against 
dog skin insects. It is intended for adult dogs and puppies over 3 
months, waterproof. The collar is a supportive and protective pro-
duct. It has a pleasant scent, which is additionally not liked by insects.

Ошейник «стоп насекомым» для собак. Ошейник поддерживает 
защиту от насекомых, паразитирующих на коже собак. 
Предназначен для взрослых собак и щенков старше 3 месяцев, 
водостойкий. Ошейник – это вспомогательно-защитный продукт, 
базирующийся на действии эфирных масел. Имеет приятный 
запах, которого, к тому же, не любят насекомые.

Dog drops. These drops are a convenient and effective agent used 
for protection and care, based on the action of natural essential oils. 
It is intended for dogs and puppies of all breeds, as well as for those 
with tender and sensitive skin and fur. The vitamins supplementing 
the composition have nutritive and regenerative action, adding the 
shining agent makes the fur look great and shiny.

Капли для собак. Капли – это удобное и эффективное средство 
для защиты и ухода, базирующееся на действии эфирных масел 
природного происхождения. Оно предназначено для собак 
и щенков всех пород, в том числе с нежной и чувствительной 
кожей и шерстью. Обогащающие состав витамины питают и 
восстанавливают шерсть, а добавка средства для блеска придает 
шерсти идеальный вид и блеск.

Hunter / Obroże dla psa stop insektom

Obroża o działaniu wspomagającym ochronę przeciw insektom 
występującym na  skórze psów. Przeznaczona dla dorosłych 
psów i  szczeniąt  od  3 miesiąca, wodoodporna. Obroża jest 
produktem wspomagająco – ochronnym. Posiada przyjemny 
zapach, który dodatkowo nie jest lubiany przez owady.

Krople to wygodny i skuteczny środek do ochrony i pielęgnacji, 
oparty na działaniu olejków eterycznych pochodzenia natural-
nego.  Przeznaczony dla psów i szczeniąt wszystkich ras, także 
tych ze skórą i sierścią delikatną i wrażliwą. Uzupełniające skład 
witaminy działają odżywczo i  regenerująco, a dodatek środka 
nabłyszczającego nadaje sierści doskonały wygląd i połysk. 

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

15

15
15

-

-
-

 5908278972874

5908278972881
5908278972898

Dla psa małego do 5 kg

Dla psa średniego 5 - 15 kg
Dla psa dużego ponad 15 kg
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Planta Protect – range of biocidal products
Planta Protect - гамма биоцидных продуктов.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

10

10

10

-

-

-

 5908278972911

 5908278974489

 5908278972867

dł. do 35 cm

dł. do 50 cm

dł. do 65 cm

Pielęgnacja zwierząt / Animal care
Уход за животными
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Alba to wysoce skoncentrowany płynny preparat glono, grzybo i bakteriobójczy do małych 
basenów prywatnych z małą szybkością obiegu wody. Preparat całkowicie wolny od chloru, 
niskopieniący, w podanym rozpuszczeniu bez smaku i zapachu. Może być stosowany rów-
nocześnie z innymi chemikaliami i chlorem. 

Alba Super to płynny wysokowartościowy nie pieniący się szerokopasmowy preparat glono, 
grzybo i bakteriobójczy, zawierający polimery kationowe, stosowany zarówno na basenach 
komunalnych, prywatnych, ogrodowych, dziecięcych, fontannach lub oczkach wodnych nie 
zarybionych. Preparat całkowicie wolny od  chloru, w  podanym rozpuszczeniu bez smaku 
i zapachu, ulega biodegradacji. 

Chemochlor T granulat 65 to stabilizowany granulat dezynfekcyjny do wody basenowej. Zawie-
ra ok 56% chloru, rozpuszcza się szybko i całkowicie. Nadaje się do bardzo twardej wody. 

Alba

Alba Super

Chemochlor T granulat 65

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

-

-

-

-

6

6

6

6

5908278977039

5908278977046

5908278976506

5908278976452

1000g

1000g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-
-

6
6

5908278977022
5908278976490

1000g
500g

500g

500g

Alba is a highly concentrated liquid algaecide, fungicide and bactericide preparation for small private 
pools with a low water circulation rate. The product is completely chlorine-free, low-foaming, in 
the given solution without taste and smell. It can be used simultaneously with other chemicals and 
chlorine.

Alba Super is a liquid high-quality non-foaming broadband algaecide, fungicide and bactericide pre-
paration containing cationic polymers, used in communal, private, garden, children’s pools, fountains 
or ponds without fish. The preparation is completely free of chlorine, in the given solubility without 
taste and smell; biodegradable.

Chemochlor T pellets 65 is a stabilized disinfectant pellets for swim-
ming pool water. It contains about 56% chlorine, dissolves quickly
and completely. Suitable for very hard water.

Альба – это высоко концентрированный жидкий бактерицидный и фунгицидный препарат, 
уничтожающий водоросли, для небольших частных бассейнов с невысокой скоростью 
циркуляции воды. Препарат совершенно не содержит хлора, слабо пенится, при указанной 
концентрации не имеет вкуса и запаха. Может применяться одновременно с иными 
химикатами и хлором.

Alba Super («Альба супер») – это жидкий высокоэффективный, не пенящийся препарат с широким 
спектром действия, бактерицидный и фунгицидный, уничтожающий водоросли, содержащий 
катионовые полимеры, который применяется как в коммунальных бассейнах, так и в частных, 
садовых, детских, а ткже фонтаннах или небольших прудах без рыб. Препарат совершенно лишен 
хлора, при указанной концентрации не имеет вкуса и запаха, биодеградирующий. Устойчив к 
жесткой и морской воде, темпертуре и солнечному свету.

Chemochlor T granulat 65 («Хемохлор Т гранулы 65») – это 
стабилизированные гранулы для дезинфекции воды в бассейне. 
Содержат около 56% хлора, растворяются быстро и полностью. 
Пригодны для очень жесткой воды.

Chemia basenowa  / Pool chemicals.
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Chemochlor T duże tabletki (200g) to tabletki do dezynfekcji wody basenowej me-
todą chlorową. Zawierają ok. 90% aktywnego chloru,dzięki czemu wykazują wy-
sokie działanie biobójcze. Nadają się do wody twardej. Tabletki są stabilizowane 
przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru w skutek działania słońca i temperatu-
ry, rozpuszczają się bardzo wolno.

Chemochlor T szybkie tabletki (20g) to preparat w formie małych tabletek  do de-
zynfekcji wody basenowej metodą chlorową. Rozpuszczają się szybko i całkowi-
cie. Mogą być wykorzystywane do chlorowania szokowego. Nadają się do bardzo 
twardej wody. Tabletki są stabilizowane przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chlo-
ru w skutek działania słońca i temperatury.

Chemochlor T duże tabletki (200g)

Chemochlor T szybkie tabletki

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-
-

6
6

5908278977060
5908278976469

1000g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-
-

6
6

5908278977053
5908278976513

1000g
400g

500g

Chemochlor T large tablets (200g) are tablets for disinfection of pool water using the chlo-
rine method. They contain about 90% of active chlorine, thanks to which they have high 
biocidal activity. Suitable for hard water. Tablets are stabilized against too rapid decompo-
sition of chlorine as a result of the sun and temperature, they dissolve very slowly.

Хемохлор Т быстрые таблетки (20 г) – это препарат в форме маленьких таблеток для 
для дезинфекции воды в бассейне по методу хлорирования. Распускаются быстро 
и полностью. Их можно использовать для шокового хлорирования. Пригодны для 
очень жесткой воды. Таблетки стабилизированы от слишком быстрого разложения 
хлора в результате воздействия солнца и высокой температуры.

Chemochlor T («Хемохлор Т» большие таблетки) (200 г) – это таблетки для дезинфекции 
воды в бассейне по методу хлорирования. Они содержат около 90% активного хлора,
благодаря чему проявляют высокие биоцидные свойства. Пригодны для жесткой 
воды. Таблетки стабилизированы от слишком быстрого разложения хлора в результате 
воздействия солнца и высокой температуры, растворяются очень медленно.

Chemochlor T quick tablets (200g) are small tablets for disinfection of pool water using 
the chlorine method. They dissolve quickly and completely. They can be used for shock 
chlorination. Suitable for very hard water. Tablets are stabilized against too rapid decom-
position of chlorine because of the sun and temperature.

Chemia basenowa  / Pool chemicals.
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Mulifunkcyjne tabletki (200g) to tabletki do dezynfekcji wody basenowej o działa-
niu wielofunkcyjnym. Zawierają ok. 90% chloru, koagulat, stabilizator pH i środek 
glonobójczy. Bardzo wolno rozpuszczalne, przeznaczone do stałego stosowania 
w basenach przydomowych. Zapewniają dezynfekcję chlorową oraz zapobiegają 
powstawaniu glonów. Ułatwiają flokulację.

Mulifunkcyjne tabletki (20g) to tabletki do dezynfekcji wody basenowej o działa-
niu wielofunkcyjnym. Zawierają ok. 90% chloru, koagulat, stabilizator pH i środek 
glonobójczy. Bardzo wolno rozpuszczalne, przeznaczone do stałego stosowania 
w basenach przydomowych. Zapewniają dezynfekcję chlorową oraz zapobiegają 
powstawaniu glonów. Ułatwiają flokulację. 

Multifunkcyjne tabletki 200g

Multifunkcyjne tabletki 20g

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

PALETA [SZT.]

PALETA [SZT.]

OP. ZBIORCZE

OP. ZBIORCZE

KOD EAN

KOD EAN

-

-

-

-

6

6

6

6

5908278977084

5908278977077

5908278976483

5908278976476

1000g

1000g

400g

500g

Multifunctional tablets (200g) for disinfection of swimming pool water with multifunctio-
nal effect. They contain about 90% chlorine, coagulate, pH stabilizer and algaecide. Very 
slowly soluble, intended for permanent use in home pools. They provide chlorine disinfec-
tion and prevent the formation of algae. They facilitate flocculation.

Multifunctional tablets (20g) for disinfection of swimming pool water with multifunctional 
effect. They contain about 90% chlorine, coagulate, pH stabilizer and algaecide. Very slowly 
soluble, intended for permanent use in home pools. They provide chlorine disinfection and 
prevent the formation of algae. They facilitate flocculation.

Мультифункциональные таблетки (200 г) – это таблетки для дезинфекции воды 
в бассейне с многосторонним действием. Содержат около 90% хлора, коагулят, 
стабилизатор pH и препарат для уничтожения водорослей. Очень медленно 
растворяются, предназначены для постоянного применения в бассейнах на 
частных участках. Обеспечивают дезинфекцию хлором и предотвращают появление 
водорослей. Облегчают флокуляцию.

Мультифункциональные таблетки (20 г) – это таблетки для дезинфекции воды в 
бассейне с многосторонним действием. Содержат около 90% хлора, коагулят, 
стабилизатор pH и препарат для уничтожения водорослей. Очень медленно 
растворяются, предназначены для постоянного применения в бассейнах на 
частных участках. Обеспечивают дезинфекцию хлором и предотвращают появление 
водорослей. Облегчают флокуляцию.
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Aktywny tlen w formie tabletek to preparat przeznaczony do bezchlorowej de-
zynfekcji wody w  basenach prywatnych. Preparat do  stosowania łącznie z  pre-
paratem Aqablanc A  oraz innymi preparatami zalecanymi w  uzdatnianiu wody 
metoda tlenową.

Aqablanc O2 to szybko rozpuszczający się granulat tlenowy do dezynfekcji wody 
basenowej metodą tlenową. Do stosowania w przydomowych basenach. W celu 
uzyskania krystalicznie czystej wody najlepiej stosować Aquablanc O2 razem 
z Aqablanc A.

Aktywny tlen tabletki 20g

Aquablanc O2 granulat

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-659082789784181000g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-659082789784011000g

Active oxygen in the form of tablets is a preparation intended for chlorine-free disinfection 
of water in private swimming pools. The preparation is intended to be used together with 
Aqablanc A and other preparations recommended in the treatment of water using the 
oxygen method.

Aqablanc O
2
 – это быстрорастворимые кислородные гранулы для дезинфекции воды 

по кислородному методу. Для применения в домашних бассейнах. Для получения 
кристаллически чистой воды рекомендуется применять Aquablanc O

2
 вместе с Aqa-

blanc A.

Активный кислород в форме таблеток – это препарат, предназначенный для 
бесхлорной дезинфекции воды в частных бассейнах. Препарат применяется только 
вместе с препаратом Aqablanc A и другими препаратами, рекомендуемыми для 
обработки воды по кислородному методу.

Aqablanc O
2
 is a fast-dissolving oxygen granule for the disinfection of swimming pool wa-

ter by using the oxygen method. For use in private swimming pools. In order to obtain 
crystal clear water, it is best to use Aquablanc O

2
 together with Aqablanc A.

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-659082789784251000g

OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-659082789784321500g
OPAKOWANIE PALETA [SZT.]OP. ZBIORCZEKOD EAN

-659082789784391000g
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pH – minus to  granulowany 
preparat do  obniżana wartości 
pH w wodzie basenowej z war-
tości alkalicznej do  poziomu 
idealnego pH 7,0 – 7,4. Nadaje 
się do  stosowania w  przydo-
mowych basenach, nie zawiera 
chlorków. 

pH – plus to granulowany pre-
parat do  podnoszenia warto-
ści pH w  wodzie basenowej 
z wartości kwaśnej do wartości 
idealnej pH 7,0 – 7,4. Nadaje się 
do  stosowania w  przydomo-
wych basenach. Ilość dozowa-
nia zależy od  różnicy współ-
czynnika pH i  twardości wody. 
Granulat szybko rozpuszcza 
się w wodzie nie pozostawiając 
osadu.

Flockfix płynny to specjalny produkt do usuwania mętności wody poprzez koagu-
lację i flokulację zanieczyszczeń. Wykazuje optymalne działanie przy pH 4,5 do 9, 
idealnie działa przy pH 7,0 – 7,4. Działa szybko poprzez tworzenie dużych płatków. 
Może być wykorzystywana do przydomowych basenów kąpielowych.

pH- minus pH- plus

Flockfix płynny

pH - minus is a granular preparation for lowering the pH value of 
the swimming pool water from the alkaline value to the ideal pH 
level of 7.0 - 7.4. It is suitable for use in private swimming pools, does 
not contain chlorides.

pH - plus is a granular preparation for raising the pH value of the 
swimming pool water from the acid value to the ideal pH level of 
7.0 - 7.4. It is suitable for use in private swimming pools. The amount 
of dosing depends on the difference in pH and water hardness. The 
granulate quickly dissolves in water without leaving a precipitate.

Liquid Flockfix is a special product for removing water turbidity through coagulation and 
flocculation of pollutants. It exhibits optimal performance at pH levels from 4.5 to 9, it 
works perfectly at pH level of 7.0 - 7.4. It works quickly by creating large petals. It can be 
used for private swimming pools.

pH –минус - это гранулированный препарат для снижения 
величины pH в воде бассейна со щелочной до идеального 
уровня pH 7,0 – 7,4. Пригоден для применения в домашних 
бассейнах, не содержит хлоридов

pH –плюс - это гранулированный препарат для повышения 
величины pH в воде бассейна с кислой до идеального уровня  
pH 7,0 – 7,4. Пригоден для применения в домашних бассейнах. 
Дозировка зависит от коэффициента  pH и жесткости воды. 
Гранулы быстро растворяются в воде, не оставляя осадка.

Flockfix жидкий – это специальный продукт для устранения мутности воды путем 
коагуляции и флокуляции загрязнения. Отличается оптимальным действием при pH 
4,5 do 9, идеально действует при pH 7,0 – 7,4. Действует быстро, создавая крупные 
хлопья. Может использоваться для домашшних бассейнов для плавания.



Луковицы цветов Луковицы цветов весеннего и осеннего 
ассортимента.  Широкий ассортимент пород и сортов.

Oferujemy wiosenną i jesienną kolekcję cebul kwiatowych.  Jest to kilkadziesiąt gatunków roślin w ponad 400 odmianach.
Cebule pakowane są w standardowe opakowania typu capers, showbox, mini showbox, rackbox.
W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do lektury katalogów cebul oraz kontaktu z naszym działem handlowym.
Oferta obejmuje:

Our offer of spring and autumn flowerbulbs covers several 
tens of species and over 400 varieties. The range of packa-
ging options including capers, showboxes and rackboxes 
satisfies even the most demanding clients. To learn more 
about the offer we encourage you to check our bulbs cata-
logs and contact the sales office. 

Krokusy
Tulipany
Amarylisy
Hiacynty
Narcyzy
Frezje
Irysy

Jaskry
Lilie
Szachownice
Begonie
Dalie
Canny
Calle

Funkie
Mieczyki
Liliowce

...i wiele innych.

Cebule kwiatowe / Flowerbulbs
Луковицы цветов122

CEBULE KWIATOWE Flowerbulbs
Луковицы цветов

Naszym dystrybutorom oferujemy materiały oraz akcje wspierające sprzedaż produktów marki Planta.
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Wsparcie sprzedaży / Sales support
Поддержка продаж

- Regały ekspozycyjne
- Banery promocyjne
- Stojaki na produkty 
- Gadżety
- Akcje promocyjne w punktach sprzedaży 
- Reklamy TV i prasowe
- Broszury informacyjne

Нашим дистрибьюторам мы предлагаем материалы и акции, 
поддерживаюшие продажи продуктов бренда Planta.
Выставочные стеллажи, листовки и банеры, гаджеты, промо-акции в точках 
продаж, рекламные кампании в прессе и ТВ, информационные буклеты, 
инструктажные видеоролики.

Our distributors are offered materials and campaigns to support the sale of Plan-
ta brand products. 
Exhibition shelves, leaflets and banners, gadgets, promotional campaigns at po-
ints of sale, advertising campaigns in the press and TV, information brochures, 
instructional videos.

Planta Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wszelkich  zmian produktów (pod względem składu, kompozycji, konstrukcji itd. ), wprowadzania/wycofywania produktów do/z oferty, wprowadzania zmian w opakowaniach 
jednostkowych oraz zmian w sposobie pakowania zbiorczego. Przedstawione zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Z uwagi na sezonowość sprzedaży dostępność produktów może zmieniać się w ciągu 
roku. Niniejsza publikacja ma charakter ogólnoinformacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.  

Katalog produktów firmy Planta - wydanie 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcia: Planta, Fotolia, Istockphoto, Shutterstock. 




