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Stimați parteneri de afaceri!

Producem pentru voi în România substraturi, îngrășăminte și materiale decorati-

ve, furnizam o gama larga de produse. Împreună cu voi ajutăm solul să-și recapete 

energia, puterea, restauram fertilitatea solului. Oferim orașelor culori, zone verzi 

și cultivatorilor fericire. Întotdeauna căutăm noi modalități de a face lucrurile mai 

bine și într-un mod mai blând. Natura este darul umanității și facem tot posibilul 

să o protejăm și să o sprijinim. Facem lumea mai vie, mai colorată, mai sănătoasă 

... tot ceea ce facem, facem cu dragoste pentru natură, cu respect pentru clienții 

noștri și cu credința că ajutăm să facem lumea mai frumoasă. Ne facem treaba cu 

bucurie și zâmbet.

Datorita dvs suntem o companie puternica, stabila si de succes in Romania si in 

alte tari europene. Suntem mândri că viziunile noastre se împlinesc; și că compania 

noastră deține reputația unui partener de încredere și echitabil. Vă mulțumim tu-

turor celor care au colaborat cu  compania noastră și împreună cu noi faceți lumea 

mai frumoasă.

AGRO CS ROMANIA

Cuvântul
de introducere
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1. Suntem o companie de succes cu o tradiție îndelungată pe piața română.

2. Tot ceea ce facem, se bazeaza  pe valori. Ne străduim să dezvoltăm relații armonioase 

cu clienții și angajații noștri. 

3. Credem, că munca noastră facilitează revenirea oamenilor la natură în mod natural.  

Scopul existenței noastre este de a face lumea mai vie, mai sănătoasă și mai frumoasă. 

4. Facem parte din compania multinațională AGRO CS, care își dezvoltă activitățile în  

întreaga Europă.

5. Datorită site-urilor noastre web specializate, nu veți pierde nicio informație despre  

produsele noastre, dar și despre cultivare. 

6. Vă sfătuim cu drag dacă nu sunteți siguri de produse, rezolvand prin  

informatii si produse corecte probleme in cultivare. Ajunge doar să vizitați site-ul nostru  

la www.agrocs.ro.

7. Ajutam scolile de specialitate in cadrul procesului educational. 

8. Calitate la preț bun, acestea sunt substraturile AGRO și ingrasamintele AGRO.  

Pur și simplu, să crească!

9. Funcționează chiar și fără chimie! Gama noastră NATURA este certificată în agricultură 

ecologică, astfel încât să puteți cultiva 100% natural acasă chiar și dumneavoastră. 

10. Vă economisim timpul cu drag - o mulțime de informații utile despre produse și  

cultivare veți găsi pe canalul nostru de Youtube.

10 MOTIVE
DATORITĂ CĂRORA 

NE PLACE SĂ FACEM 

LUMEA MAI FRUMOASĂ
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URMĂRIȚI-NE ONLINE!

Activitatea noastră o puteti monitoriza online pe site-uri web și rețele sociale. Știri despre companie, tipuri și sfaturi 

pentru cultivare, le puteți găsi pe pagina noastră de Facebook AGRO CS ROMANIA SRL.

Sunteți interesați de o anumită gamă de produse? Vizitați site-urile noastre web specializate pentru game de produse 

individuale și aflați care va fi cel mai bun pentru grădinărit!

agrocs.ro

profipeat.com

gardenboom.com

www.agrocs.ro

www.profipeat.com www.gardenboom.com
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  Grădina
 la înălțime
  Grădina
 la înălțime 

Cultivare
fără efort!
Cultivare
fără efort!

Cu adevărat puteți înainta pas cu pas acasă în cultivarea și îngrijirea plantelor, pe baza  

sfaturilor primite din filmele postate, pe care le puteți găsi pe site-ul nostru sau pe canalul  

Youtube sub numele AGRO CS Romania SRL.

Preferati informatiile scrise?

Dacă preferați versiunea tipărită, toate informațiile necesare le veti găsi în broșurile noastre 

practice!
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Oferim partenerilor noștri de afa-

ceri asistență pentru vânzări sub 

formă de bannere publicitare, to-

ppers, standuri și afișe.

Pentru inspirație Vă prezentăm

câteva mostre direct din magazine 

...

Susținerea
vânzării

Pentru o gradina

infl oritoare

GRĂDINĂ BALCON
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Susținerea
vânzării

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT Stratul superior =  substrat

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

Stratul mijlociu = compostul

Stratul inferior = drenajul

utilizați oriunde, unde nu există sol fertil

primăvara solul se supraîncălzește rapid și plantele încep să crească mai devreme

protejerază recolta împotriv melclori, animalelor de casă și dăunătorilor din grădină

potrivite pentru persoanele cu mobilitate redusă

GRADINA LA INALTIME 
cultivare fără efort!

CULTIVARE FĂRĂ CHIMICALECULTIVARE FĂRĂ CHIMICALE
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Sub marca AGRO se ascunde o gamă mai largă de produse  

pentru cultivare pe piata Romania, pe care compania  

AGRO CS construiește de la sfârșitul secolului trecut. AGRO Substra-

turi și îngrășăminte puteți găsi în aproape fiecare centru de grădină, 

lanț de hobby-uri și florărie. Pe lângă substraturi și îngrășăminte spe-

ciale poartă marca AGRO amestecuri de gazon și materiale decorati-

ve. Toate produse  structura și compoziția lor îndeplinesc  

cerințele plantelor.
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Substrat de grădină
•	 conţine Vitality Komplex– pentru vitalitatea plantelor dvs.
•	 conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 săptămâni
•	 cu humus activ (tip de sol cel mai fertil )
•	 pentru plantare în grădini (arbuşti decorativi, fructiferi şi pomi fructiferi)
•	pentru plante transplantabile din ghivece
•	pentru cultivarea florilor şi legumelor în ghivece sau în solare

COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă matură, pH modificat

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

 5 l ...4001-005 1 300 ...0796

10 l  ...4002-010 1 240 ....0963

20 l ...4003-020 1 120 ...0970

50 l ...4004-050 1 51 ...0987

75 l ...4005-075 1 36 ...994

Substrat pentru plante de cameră
•	 conţine Vitality Komplex– pentru vitalitatea plantelor dvs.
•	 conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 săptămâni
•	 pentru cultivarea plantelor de cameră, în special cele cu flori (cycla-
men,trandafiri mici, loxinie, fuchsia, violete africane, cilame)

COMPOZIŢIE:  turbă de calitate cu conţinut ridicat de soiuri fibroase, 
humus fin de scoarţă, conţinut echilibrat de nutrienţi şi oligoelemente 

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru muşcate şi alte flori de balcon 
•	 conţine Vitality Komplex– pentru vitalitatea plantelor dvs.
•	 conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 săptămâni
•	 cu humus activ (cel mai fertil tip de sol)
•	 dezvoltat pentru nevoile plantelor de balcon, care pentru creştere 
şi bogăţia inflorescenţei au nevoie de o doză ridicată de nutrienţi 
(muşcate, petunii, verbenii, lobelia, begonii, fuchsii etc.)
•	 adecvat şi pentru jardiniere cu autoirigare

COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă matură, pH modifi-
cat, conţinut de nutrienţi şi de microelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

5 l  ...4006-005 1 300 ...0888

10 l  ...4007-010 1 240 ...1175

20 l ...4008-020 1 120 ...0895

50 l ...4009-050 1 51 ...0901

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964 

10 l ...4010-010 1 240 ...1236

20 l ...4011-020 1 120 ...1243

50 l ...4012-050 1 51 ...0956

75 l 1 36

AGRO | SUBSTRATURI

A
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AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru căpşuni 
•	 potrivit pentru căpșuni și alte fructe mici
•	 poate fi folosit pentru cultivare în parcele sau în containere
•	 conţine îngrășământ Kristalon pentru 6 săptămâni
•	 un conţinut ridicat de humus
•	 nu este adecvat pentru plante acidofile (de exempl. afinele)

COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă matură, substanţe 
nutritive esenţiale și oligoelemente, îngrășământ Kristalon

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Compost de grădină 
•	 îngrăşământ organic ce asigură solului nutrienţi şi substanţă organică
•	 pentru fertilizarea de bază a parcelelor din grădină  pentru solari şi 
pentru plantarea pomilor decorativi şi fructiferi
•	100% natural conţinut ridicat de humus pentru fertilitatea solului

COMPOZIŢIE: materii prime compostate, de origine vegetală, cu adaos 
de calcar dolomitic

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

45 l ...0028-045 1 51 ...6362

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

50 l  ...0037-050 1 51 ...3194

Substrat  pentru rosi, arderi si castraveti
•	 conţine calciu, care acţionează ca o prevenire împotriva înnegririi 
roșiilor și la putrezirea vârfurilor la ardei și dovleci
•	 este potrivit pentru cultivarea roșiilor, ardeilor și castraveţilor în recipi-
ente sau în paturi de flori

COMPOZIŢIE: turbă, compost, humus de coajă de calitate, dolomit 
calcaros, nutrienţi de bază și oligoelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

45 l ...4026-045 1 51 ...9721
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AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru sadire şi înmulţire 
•	 conţine structură specială
•	 destinat pentru germinarea seminţelor, altoirea plantelor tinere
•	pentru inradacinarea butasilor
•	 pentru recultivarea culturii de flori şi de legume
•	 pentru înmulţirea vegetală a plantelor

COMPOZIŢIE: turbă, nisip, agent cu reacţie modificată, structură fină, 
conţinut redus de nutrienţi pentru însămănţare egală a seminţelor şi 
pentru inradacinarea butasilor

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Turbă
•	pentru utilizare universală în agricultură, silvicultură (în pepiniere) și 
horticultură
•	adecvat pentru prepararea  substraturilor de cultivare
•	adecvat pentru plante acidofile 

COMPOZIŢIE: materie organică naturală de înaltă calitate, fără aditivi, 
modificate doar prin sortare la dimensiuni medii a particulelor

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964  

5 l  ...0025-005 1 300 ...3187

10 l ...4019-010 1 240 ..1373

20 l ...4020-020 1 120 ...3136

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

10 l  ...4015-010 1 240 ...0932

20 l ...4016-020 1 120 ...1267

50 l ...4017-050 1 51 ...0949

75 l ...0018-075 1 36 ...3217

A
G

R
O

12



AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru surfinii
•	 cu adaos de fier – împiedică apariţia clorozei (îngălbenirea frunzelor)
•	 pentru o creştere sănătoasă şi bogată a florilor de surfinii şi petunii

COMPOZIŢIE:  soiuri selectate de turbă, humus de calitate de scoarţă 
matură şi argilă, conţinut ridicat de nutrienţi de bază şi  oligoelemente, 
valoare redusă a pH-ului.

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

45 l ...0035-045  1 51 ... 6331

Substrat pentru trandafiri 
•	 conţinut mai mare de nutrienţi
•	asigură o creştere sănătoasă a trandafirilor
•	 inflorescenţă bogată, influenţează mărimea şi fertilitatea acesteia

COMPOZIŢIE: amestec de soiuri selectate de turbă, humus de calitate 
de scoarţă matură, pH modificat

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

50 l ...4022-050 1 51 ...1625

Substrat pentru gazon
•	 pentru îmbunătăţirea calităţii solului înainte de aşezarea gazonului
•	 pentru acoperirea gazonului în timpul vegetaţiei este de asemenea 
excepţional 
•	 pentru regenerarea locurilor deteriorate

COMPOZIŢIE: turbă fină cernută, compost de calitate, nisip silicat 
special

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

50 l ...4021-050 1 51 ...1199
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AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru arbuşti decorativi 
•	 conţine Vitality Komplex – pentru vitalitatea plantelor dvs.
•	 conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 săptămâni
•	valoare modificată a pH-ului
•	 pentru plantarea arbuştilor decorativi – arborilor coniferi şi foioaselor 
şi a arbuştilor (molid, pin, tisă, tuia, ienupăr, cedru, arţar decorativ etc.)

COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă matură, valoare 
redusă a pH-ului, nutrienţi de bază şi microelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

50 l  ...4014-050 1 51 ...0871

Substrat pentru afine şi afine roşii
•	 conţine îngrășământ pentru 6 săptămâni
•	 conţinutul de azot al cornului măcinat este eliberat treptat în sol și 
este persistentă
•	 adecvat pentru cultivarea  afinelor, afine roşii și alte plante  acidofile 
(de exemplu, azalee, rododendroni., Heathers, etc.) 

COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă matură, valoare 
redusă a pH-ului, nutrienţi de bază şi microelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru azalee şi rododendroni 
•	 conţinut scăzut de nutrienţi
•	valoare scăzută a pH-ului
•	 pentru cultivarea tuturor plantelor acidolactice – rododendron, 
azalee, afine, agrişe etc.

COMPOZIŢIE:  turbă, humus de calitate de scoarţă matură, valoare 
redusă a pH-ului, nutrienţi de bază şi microelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

45 l ...0023-045 1 51 ...6218

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

20 l  ...0019-020 1 120 ...3507

50 l ...0020-050  1 51 ...3514

A
G

R
O

14



AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru citrice  
•	 conţine Vitality Komplex – pentru vitalitatea plantelor dvs.
•	 conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 săptămâni
•	 conţine adaos de fier în legătură de chelat – împiedică apariţia cloro-
zei (îngălbenirea frunzelor)
•	 asigură o creştere sănătoasă şi o inflorescenţă bogată a florilor şi 
fructelor citricelor

COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, humus de scoarţă matură fină  
de calitate şi nisip, pH modificat, nutrienţi de bază şi oligoelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat  pentru palmieri şi plante verzi  
•	 conţine îngrăşământ pentru 6 săptămâni
•	 pentru replantarea plantelor de cameră cu frunze decorative (palmi-
eri, ficus, filodendron, monster, ferigă, peperomia, yucca, tradescantia, 
draţenia, asparagus etc.

COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, humus fin de scoarţă matură  
de calitate, reacţie modificată, nutrienţi şi oligoelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

10 l ...4024-010 1 240 ...1809

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

20 l ...4023-020 1 120 ...1793
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AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru bonsai
•	 cu conţinut de oligoelemente
•	 pentru cultivarea tuturor tipurilor de bonsai (conifere şi foioase, de 
cameră şi de exterior)

COMPOZIŢIE: turbă, particule de argilă, nisip şi cheranzit concasat, 
îmbogăţit cu nutrienţi de bază

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru cactuşi şi suculente
•	 cu raport ridicat de material poros – micşorează  semnificativ riscul de 
putrezire a rădăcinilor
•	 pentru cultivarea majorităţii plantelor iubitoare de secetă, cum sunt 
cactuşii şi plantele suculente (cactuşi, aloe vera, opuntia)

 
COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, nisip silicat, granulat expandat 
de argilă, conţinut echilibrat de  nutrienţi şi oligoelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2 l ...4018-002 1 300 ...6577

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

5 l ...4025-005 1 250 ...1816
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AGRO | SUBSTRATURI

Substrat pentru plante cu ştriaţi
•	 substrat aerat, cu structură fină
•	 conţinut scăzut de nutrienţi şi oligoelemente
•	 pentru înmulţirea vegetativă a plantelor prin ştriaţi – flori (pergolii,  
 fuchsii, ficuşi etc.), arbuşti decorativi (ienupăr, chiparos, tuya etc.
•	 însămănţare seminţe

COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, nisip silicat, reacţie modificată

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

20 l ...4033-010 1 120 ...1861

Substrat pentru orchidee 
•	 structură mai brută aerată
•	 pentru cultivarea plantelor cu nevoie redusă de nutrienţi – de ex. 
majoritatea orhideelor (Cattleya, Cymbidium, Phalaemopsis), anturi-
um, bromelia (Tillandsia, Vriesea, Aechmea, Guzmania etc.) şi celelalte 
plante epifite.

COMPOZIŢIE: raport ridicat de turbă fibroasă albă pentru aerare ma-
ximă, conţinut echilibrat de nutrienţi de bază şi oligoelemente

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 l ...0030-005 1 250 ...7192
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

Îngrăşământ de grădină
•	 îngrăşământ granulat fără clorizi
•	conţinut ridicat de nutrienţi formă, imediat acceptat de plante, sunt 
eliberate în sol treptat
•	 componentele naturale guano furnizează nutrienţii necesari pentru 
calitatea fructelor şi o creştere sănătoasă 
•	 magneziu pentru o culoare verde intensă
•	 potrivit pentru întreaga grădină
•	 dozare : îngrăşarea de bază înainte de sădire: 25-60 g  /m2, suplimen-
tarea fertilizării în timpul vegetaţiei: 10-20 g/ m2, în funcţie de tipul 
plantei

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (10-9-15) + magneziu, cu guano şi 
alge marine

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0053-025 6 210 ...6713

5 kg ...0054-050 1 154 ...6706

Îngrăşământ universal NPK    
•	 îngrăşământ cu utilizare pe întreaga durată a anului
•	 conţinut echilibrat de substanţe nutritive esenţiale pentru dezvolta-
rea  sănătoasă a plantelor și a fructelor
•	 conţinut ridicat de azot – un start mai bun al creşterii plantei
•	 utilizare universală –pentru fertilizarea de bază înainte de însămânţa-
rea sau plantarea plantelor primăvara şi pentru suplimentarea fertiliză-
rii în perioada de vegetaţie
•	 în ambalaje de 3 kg, 5 kg şi 10 kg – cu mâner
•	 dozare : 1 kg de îngrăşământ pentru aprox. 8 – 30 m² în funcţie de 
tipul plantei

COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat azot-fosfor-potasiu (11-7-7)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg 0022-010  12 720 ...1268

3 kg ...0023-030  1 240 ...1275

5 kg ...0024-050 1 154 ...1251

10 kg ...0026-100 1 80 ...1305

Îngrăşămănt pentru arbuşti decorativ
•	 asigură rezistenţă împotriva îngheţului
•	împiedică căderea şi maronirea frunzelor aciculare 
•	 reduce riscul de manifestare a bolilor funigice 
•	 potrivit pentru toate tipurile de plante decorative-copaci ornamentali, garduri 
vii, pomi fructiferi(ex: tuie, cupressi , ilice, hortensii ,piersici, caise etc)
•	 ușor de aplicat prin împrăştiere în jurul plantei
•	 dozare: 2.5 kg de îngrăşământ pentru aprox. 125 m² 

COMPOZIŢIE: îngrășământ granulat, azot - fosfor - potasiu (7 - 10 - 16.5)  
+ magneziu

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg  ...0015-030 1 240 ...6492

10 kg 
(găleată)

...0016-100 1 36 ...1794
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

Îngrăşămănt pentru cartofi
•	 asigură o recoltă mai bogată
•	 reduce putrezirea cartofilor și îmbunătăţește durabilitatea
•	 cu adaos de magneziu – pentru conţinut mai ridicat de amidon
•	 pentru fertilizarea de bază a cartofilor înainte de sădirea de primăvară
•	 dozare: 5 kg îngrăşământ pentru aprox. 60 m² 

COMPOZIŢIE:  îngrăşământ granulat combinat, azot, fosfor, potasiu 
(12-6-20) + 3% magneziu +8% sulf

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 kg ...0028-050 1 154 ...1862

20 kg  ...0029-200 1 48 ...9493

Îngrăşămănt pentru pomi fructiferi şi fructe mici   
•	 îngrăşământ fără clorizi
•	 conţinut echilibrat de nutrienţi
•	 cu conţinut ridicat de magneziu – sprijină o creştere egală şi o fertili-
tate ridicată (regulată)
•	 pentru fertilizarea pomilor fructiferi şi a fructelor mici (coacăze, agrişe, 
zmeură etc.)
•	 dozare: 5kg îngrăşământ pentru aprox. 60 m² în funcţie de timpul 
plantei şi perioada de fertilitate

COMPOZIŢIE:  îngrăşământ granulat combinat, azot, fosfor, potasiu 
(9-6-6) + 6% magneziu

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 kg ...0020-050 1 154 ...1879

Îngrăşămănt pentru viţa de vie 
•	 îngrăşământ cu conţinut scăzut de clor datorită raportului optim 
de nutrienţi, îndeplineşte cerinţele pentru o dezvoltare sănătoasă şi 
puternică a viţei de vie, o fertilitate bogată şi struguri de înaltă calitate
•	se poate folosi şi pentru fertilizarea celorlalte tipuri de plante
•	 dozare înainte de pornire 43 -60 m² după anii viţelor de vie
•	dozare după înflorire 64 – 88 m² în funcţie de anii viţelor de vie 

COMPOZIŢIE: Îngrăşământ mixt, azot-fosfor-potasiu (12-6-18) + 4% 
MgO

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0030-030 1 240 ...1237

20 kg ...0031-200 1 48 ...9516
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

Suflat de amoniu  
•	 pentru fertilizarea de bază, în special primăvara
•	 sprijină crearea de uleiuri la plantele cu bulb şi le dă un gust mai 
picant
•	 îngrăşământ cu reacţie acidă, de aceea nu este adecvat pentru solu-
rile acide
•	 dozare : 3kg îngrăşămănt pentru aprox. 50 -150 m² în funcţie de tipul 
plantei

COMPOZIŢIE: Îngrăşământ azotic, cu conţinut de azot (N) 20%  şi 23% 
sulfaţi în formă solubilă în apă

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg  ...0039-030 1 240 ...1312

20 kg ...0040-200 1 48 ...9462

Uree
•	 conţine un raport extrem de ridicat de azot – sprijină o creştere 
semnificativă a masei verzi
•	 adecvat pentru suplimentarea fertilizării pe frunză (prin pulverizare) 
şi stropire
•	 pentru fertilizarea de bază înainte de însămânţare şi plantare
•	 se foloseşte de asemenea pentru grăbirea procesului de compostare
•	 dozare: 1kg îngrăşământ pentru 33 - 200 m2  în funcţie de tipul plan-
tei

COMPOZIŢIE: îngrăşământ azotic universal, cu conţinut de azot (N) 
46%

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS AG-0240 AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0035-030 1 240 ...1954

Cianamidă de calcar 
•	dezinfectează solul (distruge germenii de boli şi dăunători şi seminţele 
de buruieni 
•	 azot – sprijină creşterea masei verzi calcar – reduce aciditatea solului
•	 împiedică îmbolnăvirea structurii legumei
•	 se foloseşte pentru fertilizarea de primăvară şi de toamnă, cel târziu 
cu 14 zile înainte de însămânţare
•	dozare : 1 kg îngrăşămănt pentru aprox. 10 - 50 m² în funcţie de tipul 
plantei 

COMPOZIŢIE:  îngrăşământ azotic, cu raport de nutrienţi azot (N) 18%, 
CaO 55%

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0010-010 12 720 ...1602

3 kg ...0011-030 1 240 ...1596

20 kg ...0012-200 1 48 ...9486
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Salpetru de calciu  
•	 îngrăşământul azotic cu cea mai rapidă acţiune
•	 conţinut calcaros – reduce aciditatea solului
•	 creşte semnificativ randamentul recoltei și îmbunătăţește înmagazi-
narea 
•	 regenerarea rapidă a plantelor cu frunze deteriorate
•	 pentru completarea fertilizării tuturor plantelor şi culturilor, cu exce-
pţia plantelor acidofile (azalee, rododendroni, afine)
•	 dozare : 3kg îngrăşămănt la aprox. 2 – 10 m2  în funcţie de tipul plan-
tei 

COMPOZIŢIE:  Îngrăşământ azotic, cu conţinut de azot (N) 15,% 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg  ...0018-030 1 240 ...1459

20 kg ...0019-200 1 48 ...9400

Dolomit calcaros
•	 conţine până la 6 ori mai mult magneziu calcar dolomitic
•	 reduce aciditatea solului - inhibă creșterea de mușchi
•	 acţionează rapid şi pe termen lung
•	 calciu pentru coacerea fructelor- înbunătăţeşte înmagazinarea aces-
tora
•	 magneziu-pentru stimularea productivităţii creşterii
•	 pentru cultivarea bio a fructelor şi a legumelor
•	eliberează nutrienţii din sol pentru nevoile plantelor
•	  pentru fertilizarea de toamnă şi de primăvară
•	nu este adecvat pentru plantele acidofile

COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cu conţinut ridicat de calcar(CaCO
3
 sub-

stanţă uscată) 90 %, magneziu (MgCO
3
 substanţă uscată) 35 % oligo-

elemente

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 kg ...0051-050 1 154 ...1558

10 kg 
(găleată)

 ...0052-100 1 36 ...1732

Superfosfat   
•	 cel mai răspăndit îngrăşămănt fosforic(concentrat)-solubil în apă ceea 
ce înseamnă un îngrăşămănt cu acţiune rapidă
•	 fosforul- sprijină crearea sistemului de rădăcini şi bogăţia florilor
•	 facilitează utilizarea energiei solare pentru plantă
•	 pentru fertilizarea de toamnă şi de primăvară, adecvat ca adaos în 
compost
•	  dozare: 1kg îngrăşământ pentru aprox. 17 – 50 m² în funcţie de tipul 
plantei 

COMPOZIŢIE:  Îngrăşământ fosfatic cu conţinut de fosfor P
2
O

5
 17%

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0041-010 12 720 ...1374

5 kg ...0042-050 1 154 ...1350
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

Sare de potasiu  
•	 conţinut ridicat de potasiu – sprijină maturizarea şi colorarea fructelor 
şi florilor
•	 îngrăşământ potasic tradiţional
•	 pentru fertilizarea de bază de toamnă şi pentru fertilizarea timpurie 
de primăvară
•	 a nu se folosi pentru plantele sensibile la clor (legume, legume cu 
fruct, căpşuni, cireşe, vişine, mere, fructe mici)
•	 dozare: 1kg îngrăşământ pentru aprox. 16 -100 m² în funcţie de tipul 
plantei 

COMPOZIŢIE:  îngrăşământul potasic cel mai concentrat, cu conţinut 
de potasiu K

2
O 60% 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0013-030 1 240 ...1152

20 kg ...0014-200 1 48 ...9479

Suflat de potasiu  
•	 îngrăşământ potasic fără clorizi
•	 sprijină creșterea producţiei de zahăr în fruct, creşte nivelul de germi-
nare a seminţelor
•	 îngrăşământ universal pentru fertilizarea de bază de toamnă sau pen-
tru fertilizarea timpurie de primăvară şi pentru suplimentarea fertilizării
•	 este potrivit pentru toate tipurile de plante, în special pentru plantele 
sensibile la clor
•	 dozare : 1kg îngrăşământ pentru aprox. 166 -666 m² în funcţie de 
tipul plantei 

COMPOZIŢIE:  îngrăşământ potasic cu conţinut de potasiu K
2
O 50%

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0037-030 1 240 ...1107
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Sare amară 
•	 conţinut ridicat de magneziu – absorbit imediat de plantă, măreşte 
crearea de clorofilă (colorantul verde)
•	 adecvat pentru eliminarea rapidă a insuficienţei vizibile şi ascunse de 
magneziu
•	 insuficienţa de magneziu se manifestă prin maronire, cădere accen-
tuată a frunzelor aciculare şi îngălbenirea acestora

COMPOZIŢIE: îngrăşământ cristalic cu magneziu cu conţinut de 15% 
magneziu şi 28% sulfaţi

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg  ...0033-010 12 720 ...1763

AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

Îngrăşămănt de toamnă pentru arbuşti decorativi
•	 asigură rezistenţa plantelor la îngheţ
•	 previne căderea și rumenirea acelor
•	 reduce riscul de infecţii fungice
•	 potrivit pentru toţi arbuști ornamentali - arbuști, copaci ornamentali, 
garduri vi și pomi fructiferi (de exemplu, tuia, chiparos, holly, hibiscus, 
hortensie, piersici, caise etc.)
•	 aplicare ușoară împrăștiind îngrășământul în jurul plantei
•	 Dozare: 2,5 kg de îngrășământ este suficient până la 125 m2 

COMPOZIŢIE: 30% potasiu (K
2
O) + 12% magneziu (MgO

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0005-025 1 240 ...6188
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE  ORGANICE 

Bălegar de vacă
•	 îngrăşământ sub formă pelete – pentru o manipulare mai uşoară (peleţi 
uscaţi)
•	 pentru fertilizarea de bază, înainte de sădirea plantelor ce necesită fertili-
zare organică (cartofi, sfeclă, ţelină, crucifere, legume cu fruct )
•	 pentru fertilizarea straturilor de flori la pregătirea solului pentru în-
sămânţarea pomilor şi arbuştilor
•	 dozare: 10 kg îngrăşămănt pentru aprox. 26 m² în funcţie de tipul plantei 

COMPOZIŢIE:  îngrăşământ organic produs din bălegar de vacă cu ajutorul 
procesului de uscare şi presare 

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Bălegar de cal 
•	 îngrăşământ sub formă pelete – pentru o manipulare mai uşoară 
(peleţi uscaţi)
•	 nu conţine germeni de seminţe de buruieni
•	 măreşte raportul de humus în sol şi contribuie la o fertilitate mai buna
•	 pentru fertilizarea de bază, înainte de sădirea plantelor ce necesită 
fertilizare organică (cartofi, sfeclă, ţelină, crucifere, legume cu fruct)
•	 pentru fertilizarea straturilor de flori la pregătirea solului pentru în-
sămânţarea pomilor şi arbuştilor
•	 dozare: 3kg îngrăşămănt pentru aprox. 2 – 10 m²  în funcţie de tipul 
plantei 

COMPOZIŢIE: îngrăşământ organic produs din bălegar de cal cu conţi-
nut ridicat de gunoi obţinut cu ajutorul procesului de uscare şi ulterior 
de peletizare. Conţine substanţe organice, nutrienţi de bază (N,P,K, 
Magneziu, Calciu) şi oligoelemente (de ex. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Gainat de găină 
•	 conţine nutrienţii necesari, inclusiv conţinutul natural al oligoelementelor
•	 îngrăşământ sub formă pelete – pentru o manipulare mai uşoară (peleţi 
uscaţi)
•	 nu conţine germeni de seminţe de buruieni
•	 eliberarea nutrienţilor este liberă şi egală pe parcursul întregii perioade de 
vegetaţie
•	 îngrăşământul creşte capacitatea de absorbţie şi activitatea biologică a 
solului şi astfel înbunătăţeşte structura solului
•	 se foloseşte la fertilizarea de bază înainte de însămânţare, eventual la 
suplimentarea fertilizării în timpul vegetaţiei fructelor, legumelor, plantelor 
decorative şi a altor plante şi fructe 

COMPOZIŢIE: îngrăşământ organic produs din gunoi de pasăre cu adaos 
de melasă şi reziduuri arse de melasă.

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţieiAMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0001-025 1 240 ...9530

10 kg ...0002-100 1 72 ...1930

20 kg ...0010-200  1 21 8586009641717 AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0003-030 1 240 ...1626

10 kg ...0004-100 1 72 ...1633

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0005-030 1 240 ...1060

10 kg ...0006-100 1 72 ...1077
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE  ORGANICE 

Gunoi de grajd
•	 activează activitatea microbiană a solului
•	 furnizează nutrienţi solului și îmbunătăţește structura acestuia
•	 manipulare simplă
•	 pentru fertilizarea de bază a legumelor, culturilor agricole și a pomilor 
fructiferi
•	 aplicare primăvara sau toamna
•	 dozare: 10l îngrăşămănt pentru aprox. 3,5 m²   

COMPOZIŢIE: îngrăşământ organic produs din gunoi cu adaos turbă

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

10 l ...0007-010 1 240  ...0147

40 l ...0008-040 1 51  ..0154
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Îngrăşăminte bare pentru flori balcon  
•	 pentru toate plantele cu flori cultivate în containere pe balcoane şi 
în grădini
•	 nutriţie echilibrată pe termen lung
•	 asigură înflorire abundentă şi culori intense
•	 promovează formarea rădăcinilor şi creşterea  sănătoasă a  plantelor
•	 aplicare uşoară

COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (9,2-5-7,8) + 2% magneziu

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşăminte  bare universal 
•	 pentru toate plantele cultivate în containere acasă şi în grădini
•	 conţinut echilibrat de nutrienţi
•	 promovează formarea rădăcinilor şi creşterea sănătoasă a plantelor
•	 asigură înflorire abundentă
•	 acţionează pe termen lung
•	 aplicare uşoară

COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (10-5-6)

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

30 ks ...4002-000 40 8000 ...7673

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

30 ks ...4001-000 40 8000 ...7727

AGRO | ALTE ÎNGRĂȘĂMINTE
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www.agrocs.ro

ÎNGRĂŞĂMINTE 
ORGANO-MINERALE
ÎNGRĂŞĂMINTE 
ORGANO-MINERALE

cu componentă organică 
și un conținut ridicat de 
substanțe nutritive!

cu componentă organică 
și un conținut ridicat de 
substanțe nutritive!
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANO-MINERALE

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru căpşuni
•	 componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv a humusului în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului previne fertilizarea în exces, reglează 
regimul de apă al plantelor
•	 componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol în doar câteva zile de la aplicare
•	 ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	 îngrăşământul este adecvat pentru toate tipurile de căpşuni cultivat    
 liber în pămănt sau în containere
•	 dozare: la o răsădură 20 g de îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de mă-
sură 1 căpăcel =5g 

COMPOZIŢIE:  îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (5-4-8)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru afine şi 
afine roşii  
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exces, 
reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
ac.ionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de afine, cultivate în 
containere sau în pămănt liber
•	dozare: pentru un tufiş 60g îngrăşămănt, folosiţi căpăcelul de măsură 
1 căpăcel=5g

COMPOZIŢIE: îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (5-4-6)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru roşii şi 
ardei 
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - asigură aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de 
zile, creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exce-
s,reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de roşii şi ardei 
cultivate în containere sau în pămănt liber
•	dozare: la o răsădură 65 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură 1 
căpăcel = 5g

COMPOZIŢIE:  îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (4 – 2 - 8)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei
AMBALAJ NR.PRODUS 

AG-0230
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN
859 400 500

1 kg ...4002-010 5 300 ...6010
AMBALAJ NR.PRODUS 

AG-0230
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN
859 400 500

1 kg ...4003-010 5 300 ...6034

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...4009-010 5 300 ...9365
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANO-MINERALE

DOPRODEJ

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru muşcate
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exces, 
reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	îngrăşământul este adecvat pentru toate tipurile de muşcate cultivate 
în containere sau în pământ liber
•	dozare: pentru o plantă 10 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de mă-
sură,1 căpăcel = 5g 

COMPOZIŢIE: îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (6 – 6 - 5)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru castraveți 
zucchini și alți dovlecei
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exces, 
reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
ac.ionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de afine, cultivate în 
containere sau în pămănt liber
•	dozare: pentru un tufiş 60g îngrăşămănt, folosiţi căpăcelul de măsură, 
1 căpăcel=5g

COMPOZIŢIE:  îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (6-2-5)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru ceapă, 
usturoi și flori ornamentale cu bulbi
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - asigură aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de 
zile, creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exces, 
reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de roşii şi ardei 
cultivate în containere sau în pămănt liber
•	dozare: la o răsădură 65 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură 1 
căpăcel = 5g

COMPOZIŢIE: îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (6-2-5)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...4001 5 300 ...6065

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0009-010 5 300 ...6355

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0008-010 5 300 ...6232
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Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru azalee şi 
rododendroni
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturalăde azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului previne fertilizarea în exces, reglează 
regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	dozare: pentru un tufiș 60 g îngrăşămănt, folosiţi căpăcelul de măsură, 
1 căpăcel=5g

COMPOZIŢIE: îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (6– 2 - 5)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru trandafiri   
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exces, 
reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de trandafiri cultivate 
în containere sau în pămănt liber
•	dozare: pentru un teren de 1m2 350 g îngrăşămănt, folosiţi căpăcelul 
de măsură,1 căpăcel = 5g

COMPOZIŢIE: îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (5 – 4 - 5)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE pentru conifere
•	componenţă organică (cheratină - o sursă naturală de azot, nucă de 
cocos fibre - aerarea solului) - este persistentă de până la 60 de zile, 
creând un efect pozitiv de humus în sol, crescând astfel fertilitatea 
solului, forma organică a azotului pentru a preveni fertilizarea în exces, 
reglează regimul de apă al plantelor
•	componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , 
acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicare
•	ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
•	îngrăşământul este adecvat pentru toate tipurile de arbori şi arbuşti(-
conifere şi foioase) decorative cultivate în containere sau în pămănt 
liber
•	dozare: pentru 1m2 100g de îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de mă-
sură,1 căpăcel = 5g

COMPOZIŢIE:  îngrășămănt compus azot - fosfor – potasiu (5-2-3)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...4005-010 5 300 ...6058
AMBALAJ NR.PRODUS 

AG-0230
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN
859 254 200

1 kg ...4004-010 5 300 ...2373

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...4008-010 5 300 ...7161

AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANO-MINERALE
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AGRO | ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANO MINERALE 

LICHIDE

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE lichide  pentru 
căpșuni
•	 organic-mineral lichid cu un conţinut ridicat de substanţe nutritive 
•	 extract organic TerraLut® este bogat în acizi humici și fulvo 
•	 este potrivit pentru căpșuni și fructe mici cultivate în recipiente și în 
solul liber 
•	 promovează înflorirea abundentă și o recoltă cu valoare nutritivă 
ridicată
•	 dozare: 15 ml (capac din sticlă) se toarnă în 3-6 litri de apă
•	 în funcţie de nutrienţii din sol

COMPOZIŢIE: N–P–K (7-4-9)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE lichide  pentru 
roșii și ardei 
•	 organic-mineral lichid cu un conţinut ridicat de substanţe nutritive 
•	 extract organic TerraLut® este bogat în acizi humici și fulvo 
•	 este potrivit pentru roșii, ardei și alte legume fructoase cultivate în 
recipiente, în solul liber și în sere
•	 sprijină plantarea florilor și asigură o recoltă bogată de legume su-
culente și parfumate de casă 
•	 dozare: 15 ml (capac din sticlă) se toarnă în 3-6 litri de apă
•	 în funcţie de nutrienţii din sol

COMPOZIŢIE: N–P–K (10-4-6)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0213

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...005-010 12 576 8592542009174

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0213

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...0002-010 12 576 8592542009136

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0213

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...0004-011 12 576 8592542009150

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE lichide  pentru 
mușcate 
•	 organo-mineral lichid cu un conţinut ridicat de substanţe nutritive 
•	 extract organic TerraLut® este bogat în acizi humici și fulvo 
•	 creeaza o inflorescenta bogata 
•	 dozare: se toarnă 15 ml (capac de sticlă) în 3-6 litri de apă apă  în 
funcţie de nutrienţii din sol

COMPOZIŢIE: N–P–K (10-5-6)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei
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AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0213

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...0003-010 12 576 8592542009099

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0213

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...0001-010 12 576 8592542009112

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE lichide  pentru 
afine și afine roșii
•	 organic-mineral lichid cu un conţinut ridicat de substanţe nutritive 
•	 extract organic TerraLut® este bogat în acizi humici și fulvo 
•	 este potrivit pentru afine, afine roșii  și alte plante acidofile 
•	 asigură o recoltă bogată de fructe gustoase și suculente
•	 dozare: 15 ml (capac din sticlă) se toarnă în 3-6 litri de apă
•	 în funcţie de nutrienţii din sol

COMPOZIŢIE: N–P–K (7-5-8)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE lichide  pentru 
plante medicinale
•	 organic-mineral lichid cu un conţinut ridicat de substanţe nutritive 
•	 extract organic TerraLut® este bogat în acizi humici și fulvo 
•	 este potrivit pentru fertilizarea tuturor plantelor aromatice
•	 cultivate acasă și în grădină
•	 asigură o creștere luxuriantă, aromă și gustul mai pronunţat ale 
plantelor
•	 dozare: 15 ml (capac din sticlă) se toarnă în 3-6 litri de apă
•	 în funcţie de nutrienţii din sol

COMPOZIŢIE: N–P–K (8-4-8)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AGRO | ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANO MINERALE 

LICHIDE
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt lichid Universal
•	 promovează creşterea sănătoasă  şi flori bogate 
•	 îngrăşământ pentru toate plantele de apartament, balcon,terase şi 
de grădină
•	 fertilizaţi cu soluţia 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de vege-
taţie,1x în restul lunilor
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi amestecaţi 

COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (4-2-3)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

0,5 l ...4001-005 12 1200 ...6111

1 l  ...4002-010 12 576 ...6098

Îngrăşămănt lichid pentru muşcate, begonie şi alte 
flori de balcon 
•	 promovează creşterea sănătoasă  şi flori bogate
•	 pentru fertilizarea muşcatelor, begoiilor şi a altor plante de balcon(pe-
tunia, verbina,fuchsia,lobelia)
•	 fertilizaţi cu soluţia 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 l de apă şi amestecaţi

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (7-4-5)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

0,5 l ...4003-005 12 1200 859252001963

1 l ...4004-010 12 576 8594005006461

Îngrăşămănt lichid  pentru plante de camera 
•	 raport echilibrat de nutrienţi, promovează creșterea și înflorirea
•	 pentru plante de interior cu flori şi fără flori (mini trandafiri,flori cu 
bulb, Gloxinia, violeta de Parma, seflera, etc).
•	 cu soluţia fertilizaţi 1x2 săptămâni  pe întreaga perioadă a vegetaţiei
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi amestecaţi 

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (6-5-5)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 l ...4005-005 12 1200 ...6546

1 l ...4006-010 12 576 ...6539
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt  lichid pentru căpșuni
•	 pentru o creștere sănătoasă, înflorire abundentă, producţie mare  
•	potrivit pentru toate culturile de căpșuni cultivate în recipiente și în 
solul liber
•	dozare: se toarnă 15 ml (capac de sticlă) în 10 litri de apă și se ames-
tecă; se aplică pe o suprafaţă de 1 m2

•	1 pachet de până la 70 m2

COMPOZIŢIE:N-P-K (5-3-8) 2% sulf (S)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 l ...4020-010 12 576 ...5464

Îngrăşămănt lichid pentru surfinii 
•	 cu conţinut de fier ce împiedică cloroza (îngălbenirea frunzelor)
•	 pentru o hrănire echilibrată a surfiniilor şi petuniilor
•	 fertilizaţi cu soluţia 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi amestecaţi 

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (8-4-4)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

1 l   ...4013-010 12 576 ...5619

Îngrăşămănt lichid pentru trandafiri 
•	 pentru dezvoltarea sănătoasă a plantelor și formarea mugurilor 
bogaţi
•	 fertilizarea optimă a tuturor soiurilor de trandafiri 
•	 fertilizaţi cu soluţia 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi amestecaţi

COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (4-6-7)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 l ...4012-010 12 576 ...6454
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt lichid pentru orhidee
•	 promovează creşterea sănătoasă a orhideelor şi înflorire bogată 
•	 pentru fertilizarea orhideelor  (Cattleya, Cymbidium, Phalaemopsis, 
Anturium, Bromelia (Tillandsia, Vriesea, Aechmea, Guzmania etc.) şi a 
celorlalte plante epifite 
•	 fertilizaţi cu această soluţie 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de 
vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 4 L de apă şi amestecaţi

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (6-5-6)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

0,25 l ...4009-D25 12 1 680 ...1949

0,5 l  ...4010-005 12 1 200 ...1987

Îngrăşămănt  lichid arbusti decorative
•	 cu un conţinut ridicat de magneziu (îmbunătăţeşte colorarea arbuşti-
lor) şi potasiu (sprijină maturizarea reţelei de rădăcini a plantei)
•	 îngrăşământ ce sprijină creşterea sănătoasă a arbuştilor
•	 fertilizaţi cu soluţia 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 10 L de apă şi amestecaţi

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (5-4-7)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

1 l ...4008-010 12 576 ...6890

Îngrăşămănt lichid pentru palmieri şi plante verzi 
•	 raport mare de azot pentru frunze mai bogate, mai verzi şi pentru o 
creştere abundentă
•	 ideal pentru creşterea plantelor de cameră cu frunze decorative 
(palmieri, dracaena, ficuşi, monstera, dieffenbachia)
•	 fertilizaţi cu această  soluţie 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de 
vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi amestecaţi

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (9-4-5)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

0,5 l ...4011-005 12 1 200 ...7475
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt lichid pentru cactuşi şi plante  
suculente
•	 conţinut ridicat de  fosfor pentru înflorire abundentă și conţinut 
scăzut de azot pentru a reduce creşterea 
•	 pentru fertilizarea cactuşilor şi suculentelor( aloe, agave,  coroana de 
spini ...)
•	 cu această soluţie fertilizaţi 1x2 săptămâni pe întreaga perioadă de 
vegetaţiei
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi amestecaţi

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (4-7-6)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

0,25 l ...4007-D25 12 1 680 ...1888

Îngrăşămănt lichid pentru bonsai 
•	 conţinut redus de azot ce limitează o creştere excesivă şi sprijină cre-
area de frunze mai mărunte sau frunze aciculare.  Planta are un aspect 
compact , datorită acestui fapt
•	 aplicare uşoară prin stropire
•	 fertilizaţi cu această soluţie 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de 
vegetaţie (aprilie-septembrie)
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 5 l de apă şi amestecaţi 

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (4-3-9)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

0,25 l ...4014-D25 12 1 680 ...1925

Îngrăşămănt  lichid pentru citrice 
•	 cu conţinut de fier – împiedică apariţia clorozei (îngălbenirea frun-
zelor)
•	 îngrăşământ ideal pentru toate tipurile de citrice
•	 fertilizaţi cu această soluţie 1 x 2 săptămâni pe întreaga perioadă de 
vegetaţie
•	 dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 l de apă şi amestecaţi 

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (5-6-6), Fe (0,02)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

0,25 l  ...4015-D25 12 1 680 ...1901
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AGRO | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt  lichid toamnă 
•	  cu conţinut scăzut de azot și conţinut ridicat de potasiu, ajută în 
reducerea creșterii plantelor  și maturizarea ţesuturilor înainte de 
venirea iernii
•	 plantele vor avea un aspect sănătos şi o condiţie bună 
•	  potrivit pentru plantele cultivate în aer liber  (de exemplu, Mailorder, 
chiparos, Holly, bame, pomi fructiferi, fructe de padure, plante perene, 
azalee, rododendroni, etc.) căt și plantele de interior de a fi pregătite 
pentru sezonul de iarnă cu lumină insuficientă
•	 dozare: plante cultivate în aer liber - 30 ml (capacul de sticlă), se 
toarnă în 8 litri de apă, se amestecă și se fertilizează o suprafaţă de 1 
m²,pentru  plante de apartament - 15 ml (capacul de sticlă), se toarnă 
în 2 litri de apă și se amestecă bine

COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (3-4-10)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 l ...4016-010 12 576 ...1176

Sare amară lichidă 
•	 adecvat pentru eliminarea rapidă a insuficienţei vizibile şi ascunse de 
magneziu
•	 insuficienţa de magneziu se manifestă prin maronirea, căderea accen-
tuată a frunzelor aciculare sau îngălbenirea acestora
•	 se foloseşte prin pulverizare  sau udare la rădăcini, doza variază în 
funcţie de    tipul plantei

COMPOZIŢIE: îngrăşământ dolomitic lichid cu conţinut de magneziu 
5% (Mg) şi sulf 10%

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

1 l ...4017-010 12 576 ...2618

3 l ...0018-030 4 156 ...2359
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AGRO | PROGRAM DE GAZON

Amestec de gazon SPORT
•	 adecvat pentru gazoanele cu trafic intens
•	 regenerare si creştere rapidă
•	 potrivit pentru zonele puternic frecventate în jurul caselor familiale(de 
exemplu, în jurul bazinului,în cartiere, loc de joacă pentru copii etc.)
•	 ambalaj: 0,5 kg, ajunge pentru 25 m², ambalaj 2 kg pentru 100 m²  
şi 5 kg pentru 250m² 

COMPOZIŢIE: amestec de soiuri de calitate de gazon

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

Amestec de gazon UNIVERSAL
•	 pentru  o creştere rapidă 
•	are o bună capacitate de rezistenţă la buruieni şi  întreţinere uşoară
•	 potrivit pentru zonele din jurul clădirilor, de-a lungul drumurilor, 
pentru cartiere și pentru ajustarea zonelor verzi în parcuri și alte zone 
existente
•	 ambalaj: 0,5 kg, suficient pentru 25 m², ambalaj 2 kg pentru 100 m² şi 
5 kg pentru 250m² 

COMPOZIŢIE: amestec de soiuri de calitate de gazon

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0002-005 20 800 ...0063

2 kg ...0005-020 1 160 ...6096

5 kg ...0011-050 1 60 ...0292

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg  ...0003-005 20 800 ...0148

2 kg ...0007-020 1 160 ...6119

5 kg ...0012-050 1 60 ...0155

Amestec de gazon PARC
•	 gazon ornamental și dens
•	crește mai încet și prin urmare, nu necesită  cosit des
•	 adecvat pentru suprafeţele obişnuite de parc cu trafic mic, de ex. 
grădinile caselor familiale sau  suprafeţele verzi ale spaţiilor publice
•	 ambalaj: 0,5 kg, ajunge pentru 25 m², ambalaj 2 kg pentru 100 m²  
şi 5 kg pentru 250m² 

COMPOZIŢIE: amestec de soiuri de calitate de gazon

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0001-005 20 800 ...0032

2 kg ...0006-020 1 160 ...6102

5 kg ...0010-050 1 60 ...0285
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AGRO | PROGRAM DE GAZON

Amestec de gazon REINSAMANTARE
•	gazon compact în doar 3 săptămâni de la supraînsămânţare
•	germinare bună
•	potrivit pentru supraînsămânţare și regenerarea rapidă a zonelor 
deteriorate în peluză
•	ambalaj  0,5 kg suficient pentru 25 m2 

COMPOZIŢIE:  amestec de tipuri calitative de raigras 

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

Amestec de gazon PAJIŞTE 
•	 potrivit pentru gazonare zonelor de iarbă cu îngrijire extinsă
•	 ambalaj  2 kg suficient pentru 100 m2 

COMPOZIŢIE: amestec de tipuri calitative de gazon

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0004-005 20 800 ...6225

2 kg ...0009-020 1 160 ...0469

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2 kg ...0008-020 1 160 ...6126

Muşchi – stop 
•	 preparat cu efect de fertilizare
•	 cu conţinut de azot şi fier – importante pentru colorarea intensă  a 
gazonului
•	 prin acţiunea acestuia se usucă muşchiul, astfel e mai uşor de înde-
părtat
•	gazonul fertilizat se regenerează mai repede, iar locurile goale, după 
îndepărtarea muşchiului, se prind mai repede în gazonul de bază
•	 se foloseşte pentru distrugerea muşchiului, în special primăvara 
devreme
•	 ambalaj: 3 kg, suficient pentru 20-30 m²,  de 10 kg suficient pentru 
70-100 m² 

COMPOZIŢIE: azot6 % + fier 2 % 

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 kg ...0009-030 1 240 8592542002663

   10 kg ...0008-100 1 80 ...6690
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AGRO | PROGRAM DE GAZON

Îngrăşământ pentru gazon 
•	 îngrăşământ fără clor
•	pentru toate tipurile de gazon
•	 îngrășământul are un efect rapid și este esenţial pentru creșterea și 
aspectul sănătos al gazonului
•	 magneziu – pentru o culoare verde intens a gazonului
•	 sulf - esenţiale pentru creșterea economică și gazon sănătos
•	 în ambalaje de 3kg , 10 kg – cu măner
•	 dozare : 10kg îngrăşămănt pentru aprox. 650 m²  

COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat combinat, azot, fosfor, potasiu 
(20-8-8) + 2% magneziu

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrăşământ pentru gazon toamnă
•	 promovează o mai bună maturizare a gazonului înainte de încerepea iernii,   
crescând astfel rezistenţa la îngheţ
•	 reduce riscul atacului bolilor fungice la iarbă
•	creşte rezistenţa gazonului  la secetă și la alţi factori de stres
•	 datorită proporţiei mici de azot (N), menţine creşterea compactă  şi rezis-
tenţa la trafic intens a gazonului
•	 proporţia mare  de magneziu - pentru o culoare intensă a gazonului
•	 proporţia mare de sulf - necesară pentru un aspect şi o creştere sănătoasă 
a gazonului
•	 îngrăşământul este de asemenea potrivit pentru arbori ornamentali
•	 ambalare : 5 kg pentru 250 m², 10 kg pentru 500 m2 

COMPOZIŢIE: azot, fosfor, potasiu (6-8-20) + 7,3% magneziu+ sulf

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC
AMBALAJ NR.PRODUS 

AG-0240
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN
859 400 500

3 kg  ...0044-030 1 240 ...1671

10 kg ...0046-100 1 80 ...1701

10 kg 
(găleată)

...0045-100  1 40 ...6478

20 kg  ...0047-200  1 42 ...1695

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 kg ...0049-050 1 154 ...1527

10 kg ...0050-100 1 80 ...1428

Îngrăşământ pentru gazon START
•	 conţinut ridicat de azot creștere rapidă și regenerarea a gazonului după 
iarnă 
•	  potrivit pentru fertilizarea solului înainte de semănarea gazonului 
•	  fosforul promovează o creștere puternică și sănătoasă a rădăcinilor
•	 magneziu - pentru o culoare intensă a gazonului
•	 potrivit pentru  fertilizarea de primăvară
•	fertilizarea de bază a pajiștilor la începutul și în timpul vegetaţiei 
•	 ambalaj  10 kg suficient pentru 500 m2 

COMPOZIŢIE: azot  – fosfor (14-8) + 2 % magneziu

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

10 kg 
(găleată)

...0048-100 1 36 ...6270
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AGRO | MATERIALE DE MULCIRE

Scoarţă 
•	 100% material natural (ecologică)
•	 pentru aşezarea patului de scoarţă pe straturi (împiedică creşterea 
buruienilor şi evacuarea umezelii din sol)
•	 pentru împrăştiere pe drumuri, pentru separarea straturilor, în jurul 
pomilor fructiferi şi decorativi,  pentru amenajarea terenurilor şi locu-
rilor de joacă
•	 conţinutul unui sac de 70 l este suficient  conform înălţimii recoman-
date de aproximativ 4-6 cm  la 1,5 m²

COMPOZIŢIE: scoarţă concasată şi sortată de arbori conifer

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Scoarţă pentru trandafiri 
•	 pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor de sub trandafiri şi alţi 
arbuşti
•	 pe timpul iernii împiedică îngheţarea plantelor şi a rădăcinilor aces-
tora 

COMPOZIŢIE: scoarţă concasată parţial fermentată din arbori coniferi, 
cu o structură fină şi egală

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0310

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

70 l  ...0001-070 1 39 ...3613

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0310

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

50 l  ...0002-050 1 51 ...7253
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AGRO | MATERIALE DEKORATIVE

Marmură concasată 4-7mm, 7-14 mm 
•	 în scopuri decorative, pentru interior şi exterior
•	 amenajarea drumurilor, grădinilor, interioarelor etc.
•	 destinată construcţiilor 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat

Perlit
•	 greutate volumetrică redusă cu o cantitate mare de pori capilari şi 
necapilari
•	 pentru inradacinarea a plantelor tinere 

COMPOZIŢIE: rocă vulcanică prelucrată termic  

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Cheramzit 
•	 pentru acoperirea decorativă a substratului de la suprafaţa ghivecelor
•	 pentru ancorarea plantelor artificiale şi lucrările de design ale acestora
•	 se foloseşte în cultivarea plantelor hidroponice  

COMPOZIŢIE: granule expandate de argilă, cu suprafaţă fină

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0390

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 l  (4-7 mm)  ...0004-050 1 100 ...8083

5 l  (7-14 mm)  ...0005-050 1 100 ...8069

30 kg  (7-14 mm) ...0007-300 1 35 ...8397

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0390

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 l  (4-8 mm) ...0001-010 12 720 ...8045

5 l  (8-16 mm)  ...0002-050 1 200 ...8052

20 l  (8-16 mm)  ...0003-200 1 48 ...8229

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 l  ...0004-003 1 240 ...7680
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AGRO | MATERIALE DEKORATIVE

AGRO Textil ţesut pentru pat de scoarţă  
•	 ţesătură specială poroasă , cu rezistenţă ridicată şi o durată de viaţă de 
până la 30 de ani (la utilizarea ţesăturii în locurile care nu sunt expuse 
unui exces al razelor solare – de ex. sub patul de scoarţă)
•	 împiedică creşterea buruienilor
•	 minimalizează semnificativ timpul necesar pentru întreţinerea stratu-
rilor, facilitează reducerea utilizării ierbicidelor
•	 adecvat pentru cultivarea legumelor şi fructelor, sub materialele 
decorative şi paturile de scoarţă, în livezi, în pepiniere, pentru lucrări
•	 conţine linii cu marcare verde  15x15 cm pentru plantare ușoară
•	 greutate 100g/m²

AGRO Textil neţesut pentru pat de scoarţă 
•	 împiedică creşterea buruienilor
•	 absoarbe razele solare şi astfel limitează creşterea buruienilor
•	 excepţională permeabilitate la apă şi aer
•	 reduce evaporarea apei şi astfel menţine umiditatea solului şi pe 
durata anotimpului secetos
•	 rezistent la razele UV, nu crapă la îngheţ
•	 adecvat pentru amenajări de grădini şi parcuri, amenajări ale spaţiilor 
publice şi pantelor autostrăzilor
•	 textil negru – gramaj 50g/m2

Textil neţesut de acoperire 
•	 protecţie pentru plante în anotimp nefavorabil, rezistent la razele UV
•	 permeabil la apă, lumină şi aer
•	 limitează evaporarea exagerată a apei din sol
•	 protecţie termică
•	 protejează plantele la dăunătorii zburători
•	 protejează la îngheţ, frig, ploaie, vânt şi exces de soare
•	 pentru accelerarea şi protecţia răsadurilor
•	 textil alb – gramaj 19g/m²

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0901

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 508 8400

1 x 5 m   ...0001-100 30 360 ...4355

1,6 x 5 m  ...0003-100 18 216 ...4362

2 x 5 m  ...0005-100 15 180 ...4379

1,6 x 10 m ...0011-100 12 144 ...6294

1 x 20 m ...0009-100 1 121 ...4386

1,6 x 20 m  ...0007-100 1 121 ...4393

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0902

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

1,6 x 5 m   ...0001-050 24 288 ...0420

1,6 x 10 m  ...0003-050 15 180 ...0437

3,2 x 5 m  ...0005-050 15 180 ...0444

3,2 x 10 m ...0007-050  7 84 ...0451

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0902

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 508 400

1,6 x 5 m   ...0009-019 45 540 ...5154

1,6 x 10 m   ...0011-019 30 360 ...5161

3,2 x 5 m ...0013-019 30 360 ...5178

3,2 x 10 m ...0015-019   15 180 ...5185
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AGRO | PRODUSE SUPLIMENTARE

Nisip 
•	 nisip de carieră de culoare galbenă pentru utilizare în nisiparele şi 
locurile de joacă pentru copii

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat

Nisip pentru filtrații
•	 nisip uscat de siliciu pentru filtrarea apei din piscina
•	 respectaţi întreţinerea regulată pe tot parcursul sezonului (clătiţi 
nisipul)     
•	 pentru a asigura un efect de curăţare 100%, se recomandă înlocuirea 
nisipului înainte de fiecare sezon
•	 granulaţie 0,6-1,2 mm 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

20 l ...4004-020 1 48 ...1854

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

25 kg ...0022-250 1 40 ...7901

Accelerator de compost
•	 descompunerea rapidă a substanţelor organice
•	 maturizarea rapidă şi reducerea cantităţii de deșeuri compostate
•	 aerisirea compostului
•	 ambalaj practic şi rezistent pentru pornirea şi accelerarea procesului  
de producere a compostului a tuturor reziduurilor organice din  
grădină (iarba tăiată, frunze etc.)
•	 dozare: 20 ml soluţie ajunge pentru 2.5 m3 de compost 

COMPOZIŢIE:  amestec de bacterii si enzime benefice, zeolit 

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 l ...0034-010 10 450 ...6133
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www.agrocs.ro

Îngrăşămănt ORGANO-MINERALE  lichide
TerraLut® – extract organic unic

•	 baza	este	sedimentul	de	apă	dulce	extras	din	fundul	lacurilor	străvechi	
•	 a	fost	format	prin	degradarea	anaerobă	a	plantelor	și	animalelor	de	câteva	mii	de	ani	
•	 sedimentul	menține	o	activitate	biologică	ridicată	datorită	absenței	radiațiilor	UV	în	straturile	profunde	
•	 îmbogățește	solul	cu	componente	organice,	microelemente	și	acizii	humici	

	sărurile	acidului	humic	stimulează	un	aport	mai	bun	de	nutrienți	datorită	dezvoltării	rădăcinilor	și	promovează	fotosinteza

Avantaje:

•	 îmbunătățește	structura	solului	
•	 ajută	la	auto-curățarea	solului	de	ciuperci	și	bacterii	patogene
•	 crește	imunitatea	și	apărarea	plantelor	împotriva	influențelor	externe	
•	 conținut	de	nutrienți	neobișnuit	de	ridicat	(7-4-9	vs.	5-3-8)	
•	 randament:	15	ml	la	3-6	litri	de	apă	

TerraLut®	obținem		în	timpul	extracției	de	turbă	prin	extracție	din	sedimente	profunde.
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Îngrășămintele  Kristalon sunt pe piața din România 

încă din anul 2011 și sunt marcate ca cele mai bune 

îngrășăminte!  Sunt anunțate în fiecare an, ca cele 

mai populare de pe piaţă! Datorită efectelor sale 

excelente, nu numai pentru consumatori mici, dar şi 

în rândul profesioniștilor sunt foarte populare!
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KRISTALON

Kristalon  Fruct şi floare
•	 sprijină startul  rapid al  creşterii şi al perioadei de rod al plantelor
•	 microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună con-
diţie 
•	 limitează îngălbenirea frunzelor
•	 utilizare universală – fructe, legume, plante decorative, inclusiv cele 
de balcon, pomi fructiferi, arbuşti etc.
•	 aplicare prin stropitoare şi pulverizare 1 x săptămânal
•	 dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	ambalaj: 0,5 kg pentru 500L soluţie

COMPOZIŢIE: N-P-K (15-5-30) + 3% Mg + 5 S + microelemente B, Mo, 
Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Kristalon Gold
•	 compoziţie unică, cu un activator de înflorire (75% fosfor, într-o formă 
specială de polifosfaţi Super  - conform cercetărilor pentru plante, 
aceasta este mai adecvată şi mai eficientă)
•	 oligoelemente, pentru plante „vitamine“, pentru o condiţie bună 
•	 menţine planta  în creștere intensivă
•	 sistem de rădăcină puternică ,sănătoasă ,stare generală bună a plantei
•	 înflorire bogată și fructe mari
•	 previne îngălbenirea frunzelor
•	 aplicarea prin udare și pulverizare 1x săptămânal
•	 dozare: 1 măsură (10 g) de îngrășământ la 10 l de apă
•	 conţinut de 0,5kg pentru obţinerea  500 l soluţie

COMPOZIŢIE: N-P-K (19-6-20) + microelemente B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...4002-005 16 1024 ...1800

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...4004-005 16 1024 ...1619

   A
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ATOR DE ÎNFLORIRE

Kristalon Start
•	 start  rapid al  creşterii şi al perioadei de rod al plantelor
•	 microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună con-
diţie 
•	 limitează îngălbenirea frunzelor
•	 aplicare universale - pentru legume, plante decorative, plante cu bulb, 
fructe mici, pomi fructiferi etc.
•	 aplicare cu stropitoarea şi pulverizare 1 x săptămână.
•	 dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	 ambalaj: 0,5 kg pentru 500L soluţie

COMPOZIŢIE: N-P-K (19-6-20) + 3% Mg + 3 %S + microelemente B, 
Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...4001-005 16 1024 ...1817
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KRISTALON

Kristalon Căpşuni 
•	 începere mai rapidă a creşterii, datorită absorbţiei directe a fosforului
•	 microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună con-
diţie 
•	 creştere mai rapidă
•	fructe mari şi zemoase
•	 adecvat pentru toate tipurile de căpşuni cultivate pe teren liber şi în 
vase
•	 aplicare prin udare şi pulverizare 1 x săptămânal
•	 dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10 L apă (pentru aprox. 5 m2 
•	ambalaj: 0,5 kg pentru 500L soluţie

COMPOZIŢIE: N-P-K (12-12-36) + microelemente B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Kristalon Arbuşti decorativi
•	 un raport excelent între cantitatea de nutrienţi furnizaţi şi nevoile 
plantei
•	 microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună con-
diţie 
•	 limitează îngălbenirea frunzelor
•	 pentru suplimentarea fertilizării arbuştilor decorativi, trandafirilor, 
pomişorilor decorativi în perioada de vegetaţie până la finalul lunii 
august
•	 aplicare prin udare si pulverizare 1 x la 14 zile
•	 dozare: 2 măsuri (2x10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	 ambalaj: 0,5 kg pentru 250L  soluţie

COMPOZIŢIE:  N-P-K (17-6-18) + 2% Mg + microelemente  B, Mo, Fe, 
Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Kristalon Afine şi rododendroni
•	 în special pentru plante acidofile
•	 prindere mai bună a florilor, datorită absorbţiei directe a fosforului
•	  microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună con-
diţie 
•	 flori vizibil mai bogate şi mai mari
•	 adecvat pentru rododendroni, azalee, afine şi erica sau arbuşti de 
erica şi alte plante acidolactice
•	 aplicare prin udare sau pulverizare 1 x săptămânal
•	 dozare: 2 măsuri (2x10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	ambalaj: 0,5 kg pentru 250L soluţie

COMPOZIŢIE:  N-P-K (20-5-10) + 2% Mg + 25% S + microelemente B, 
Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0007-005 16 1024 ...1824

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0010-005 16 1024 ...1992

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0006-005 16 1024 ...1831
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KRISTALON

Kristalon Muşcate - îngrăşămăntul noii generaţii
•	 compoziţie unicat cu activator pentru înflorire( 50% fosfor, într-o 
formă specială de polifosfaţi – conform cercetării pentru plante este 
mai adecvat şi mai eficient
•	 microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună con-
diţie 
•	 menţine planta  în creștere intensivă (lăstari puternice și lungi)
•	 efect rapid şi vizibil
•	 limitează îngălbenirea frunzelor
•	 folosire şi pentru alte plante de balcon – suflinii, begonii, fuchsie, 
lobelia, gazanii, flori evantai, fulgi de nea, gură de leu etc.
•	 aplicare prin udare şi pulverizare cca. 1 x săptămănal
•	 dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	 ambalaj: 0,5 kg pentru 500L  soluţie

COMPOZIŢIE: N-P-K (17-6-25) + 6%S + microelemente B, Mo, Fe, Cu, 
Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Kristalon Plante de cameră 
•	 calitate certificată a îngrăşământului KRISTALON în ambalaj practic, 
pentru fiecare gospodărie
•	 pentru toate tipurile de plante de cameră
•	 efect rapid şi vizibil
•	 măreşte rezistenţa plantelor la boli şi dăunători
•	 aplicare prin udare şi pulverizare aprox. 1 x la 14 zile (în timpul vege-
taţiei) 1x lunar(în timpul iernii)
•	 dozare: 1 pliculeţ (5g) sau ½ măsură (5g) de îngrăşământ la 2,5L apă.

COMPOZIŢIE: N-P-K (19-6-20) + 3% Mg + 3% S + microelemente B ,Mo 
,Fe ,Cu ,Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...4003-005  16 1024 ...1534

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,25 kg ...0011-D25 14 784 ...1589

25 x 5 g ...0012-000 18 1620 ...1572
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KRISTALON

Kristalon roşii şi ardei sănătoşi
•	 Kristalon special, conţine două componente - îngrășămănt 300 g + 
200 g de calciu
•	 îngrășământ  bogat in substanţe nutritive esenţiale si oligoelemente
•	 componentul de  calciu – ajută în prevenirea eficientă de înnegrire a 
roșiilor și  putrezirii ardeiului
•	 calciu - rapid acceptabil (prin rădăcini)
•	 o sursă bogată de calciu 26,5% CaO
•	 aplicarea de îngrășământ este alternat cu aplicarea de calciu la inter-
vale de o săptămână (soluţie)
•	 ambalare (0.2 kg + 0.3 kg) pentru 400 l soluţie

COMPOZIŢIE:  N-P-K (7,5-12-36 + 4,5 MgO + 10 SO
3
) + microelemente 

şi calciu

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Kristalon Gazon
•	 nutrienţi şi microelemente într-o formulă adecvată – absorbţie imedi-
ată pe suprafaţa frunzei şi ulterior în sistemul de rădăcini
•	 sprijină o creştere puternică şi sănătoasă a gazonului, împiedică 
răspândirea muşchiului şi creşte rezistenţa la boli
•	 asigură o culoare verde saturată (împiedică îngălbenirea)
•	 adecvat şi pentru regenerarea gazoanelor deteriorate
•	 ideal pentru toate tipurile de irigare – nu nu ataca furtunul  furtunul
•	 aplicare prin udare şi pulverizare 1 x la 14 zile, seara sau dimineaţa
•	 dozare: 2 măsuri (2x10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	 ambalaj: 0,5 kg pentru 250L soluţie pentru cca. 100 m2 de gazon

COMPOZIŢIE: N-P-K (20-8-8) + 2% Mg + 25% S + microelemente B, 
Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Kristalon Toamnă 
•	 îngrăşământ special cu un conţinut ridicat de potasiu
•	 pentru o creştere mai bună a ţesutului şi o iernare fără probleme a 
plantelor (protecţie la îngheţ).
•	 se foloseşte pentru căpşuni, arbuşti decorativi, trandafiri, pomi fructi-
feri şi tufe (agrişe, zmeură, mure, viţa de vie, coacăze) etc.
•	 aplicare prin udare şi pulverizare (1-4 aplicaţii după tipul de plantă de 
la mijlocul lunii august până la mijlocul lunii septembrie)
•	 dozare: 2 măsuri (2x10g) de îngrăşământ la 10L apă
•	 ambalaj: 0,5 kg pentru 250L soluţie

COMPOZIŢIE: N-P-K (6-12-36) + 3% Mg + 8% S + microelemente B, 
Mo, Fe, Cu, Mn, Zn

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0005-005 16 1024 ...6287

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0009-005 16 1024 ...0001

AMBALAJ NR.PRODUS 
AG-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...0008-005 16 1024 ...1848
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Premium Seria FLORIA® este pe piață de mai mult de 20 ani. În timpul 

perioadei de existență, brandul a construit o poziție foarte puternică 

pe piață și  produsele sunt vândute în majoritatea piețelor hobby și 

centre de gradină din Romania. Oferă clienților săi o gamă largă de 

substraturi, ingrasaminte, amestecuri de iarbă și materiale decorati-

ve de cea mai bună calitate. Cele mai multe produse FLORIA® conțin 

numeroase beneficii valoroase (fibre de nucă de cocos, ciuperci my-

corrhizal, Aqua Cell Guan, perlit, etc.), pentru a facilita activitatea 

producătorilor și asistență în grija plantelor.
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NUCĂ DE COCOS

Se importă din străinătate (India, Filipine). Efect benefic actionează la scurgerea 

apei în substrat și prelungește viața ei. Substraturi FLORIA® conțin 10-20% din 

fibră de nucă de cocos.

AIR UP

Compoziția substratului este dezvoltat exact în funcție de necesităţile plantei.În 

jurul rădăcinii se formează o structură specială de aerisire a substratului datorită 

perlitului, acest lucru ajută la creşterea sănătoasă şi o dezvoltare mai bogată a 

plantei, la o înflorescenţă bogată.

HYDROGEL

Concentratul din praf absoarbe  apa  şi se umflă la o mărime de 250  de ori mai 

mare ca mărimea iniţială, se aşează în jurul rădăcinii şi alimentează planta cu apă. 

Datorită acestui fapt se reduc pierderile în timpul transplantării.După transplanta-

re HYDROGELUL  contribuie la o bună aerisire a rădăcinilor plantei şi la un contact 

bun cu solul .

Mycorrhiza

Ciuperca mycorrhizal ajunge în sol și, în cazul în care rădăcina nu este atinsa, ajută 

la utilizarea maximă și consumul tuturor nutrienţilor disponibile din sol. Prezența lor 

în substrat oferă o serie de beneficii pentru plante, de exemplu creștere mai bună și 

mai echilibrată, sistem radicular mai bogat si mai sănătos, mai multe flori,înflores-

cenţă extinsă, nu necesită o udare sau fertilizare desă, suportă  seceta, rezistenţă 

mai mare  la transplantare și protecție a solului împotriva anumitor boli.

GUANO

Îngrășământ natural foarte valoros, provine din  excrementele păsărilor de mare, 

care pe o perioadă lungă se adună în grămadă sub formă de straturi. Datorită 

faptului că păsările de mare se hrănesc în special cu peşti, al cărui corp conţine o 

cantitate mare de magneziu şi fosfor, la rândul lor acest surplus de substanţe sunt 

eliberate din corpul păsărilor de mare prin intermediul excrementelor. 

Guano are rezultate excepţionale la procesul de cultivare a plantelor. 

PERLIT

Perlitul este un produs fin, granular,cu masă poroasă de culoare albă produsă prin 

tratament termic din perlit crud. Este inert chimic, non-toxic, non-absorbant, are 

caracteristici excelente de absorbție, volumul este stabil și are o greutate proprie 

foarte scăzut. Este rezistent la umezeală, ingheţ, microorganisme și ciuperci. 

Perlitul este utilizat pentru aerisirea majorităţii substratelor. Stabilizează umiditatea în sol, îm-

bunătățește utilizarea îngrășămintelor și contribuie la buna sănătate a plantelor cultivate.

AGENT DE UMEZIRE

Atunci când se aplică îngrășăminte pe frunze se formează picături care picură 

în jos. Agentul de umezire cu conținut în îngrășământ,  ajută la crearea unui film 

continuu pe frunze, care aderă bine. Astfel asigură plantei cantitate maximă de 

nutrienţi necesari.

MICROELEMENTE

Microelementele în îngrăşăminte sprijină folosirea nutrienţilor principali şi secun-

dari pentru creşterea corectă şi dezvoltarea plantelor. Majoritatea microelemen-

telor influenţează chiar însăşi creşterea. De exemplu, manganul , fierul şi cuprul  

influenţează fotosinteza, procesul prin care plantele utilizează razele soarelui 

pentru creşterea lor.

AQUA Cell

Partea de compoziţie a substraturilor şi îngrăşămintelor lichide a produselor 

mărcii FLORIA®  o formează componenta de hidratare AQUA Cell®. Această 

componentă AQUA Cell® elimină insuficienţele substraturilor clasice, care insufi-

cienţă se manifestă prin faptul că după turnarea apei umiditatea se disper-

sează neuniform, şi mai departe umiditatea se concentrează mai mult în locul 

unde apa se scurge. Din aceste motive rădăcinile plantei în unele locuri suferă 

datorită faptului că sunt uscate şi în ale locuri mult mai umede. Particulele mici 

ale AQUA Cell® aflate pe fibrele turbei, ajută precum o pompă de a transporta 

apa împreună cu substanţele nutritive pe întregul volum al vasului, şi treptat 

o eliberează aşa cum planta necesită de a fi hrănită. Componenta AQUA Cell® 

are o proprietate foarte bună, adică este în stare de a opri procesul de uscare a 

substratului. Datorită acestui lucru este uşurată procedura de udare, se micşo-

rează consumul de apă folosit, mai departe nu este necesar de a se uda aşa de 

des, şi formează condiţii ideale pentru structura sănătoasă a întregului sistem de 

rădăcini.

Zeolit

Zeolitul este un material natural microporos folosit adesea în producția îngrășă-

mintelor compuse. ZEOLIT poate reține în porii săi împreună cu apa și substanțe 

nutritive, astfel nu există nicio levigare în straturile inferioare ale solului. Economi-

sește apă. Susține formarea bogată de rădăcini sănătoase. 

Bentonit

Bentonitul este una dintre variantele de argilă. Se remarcă prin faptul că are po-

sibilitatea de a absorbi substanţele nutritive aflate în sol care au fost mai înainte 

introduse prin procesul de udare, şi apoi bentonitul eliberează aceste substanţe în 

funcţie de necesitatea plantei. Bentonitul adăugat în substratul  FLORIA®  asigură 

plantelor condiţii excepţionale pentru o dezvoltare continuă.

PIATRĂ PONCE

Material natural uşor poros. Piatra ponce reține în structura sa poroasă apa și 

substanțele nutritive și le eliberează treptat menținând în același timp permeabili-

tatea substratului.

LIADRAIN

Pietriş măcinat din ceramică care se adaugă ca un aditiv la substraturi speciale. Li-

adrainul îmbunătățește proprietățile specifice ale substraturilor și ajută la reglarea 

umidităţii pe termen lung în zona de rădăcină.

 

Beneficiile
produselor

LIADRAIN
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FLORIA | SUBSTRATURI

Substrat de grădină  cu mycorrhiză
•	 conţine perlit, îmbogăţit cu ingrediente hidratante AQUA Cell, cu conţi-
nut de argilă Bentonită 
•	 ciupercile mycorrhiza în substrate oferă o serie de avantaje, cum ar 
fi o creștere mai bună și echilibrată, sistem radicular mai bogat și mai 
sănătos,  desfășurare de flori și fructe , înflorire de lungă durată
•	 ciuperca mycorrhiza reduce necesitatea de udare şi de fertilizare, ajută 
la  supravieţuirea sezonului uscat, plantele sunt mai rezistente la replan-
tare şi la unele boli 
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâni

COMPOZIŢIE:  tipuri selectate de turbă albă şi neagră,fibre de nucă de 
cocos şi tipuri selectate de ciuperci mycorrhiză

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru flori
•	 îmbogăţit cu ingrediente hidratante AQUA Cell şi conţinut de argilă 
Bentonită 
•	 satisface cele mai ridicate cerinţe pentru cultivarea florilor de cameră, 
de balcon şi de terasă în jardiniere
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâni

COMPOZIŢIE: îngrediente selectate de turbă  albă și neagră, nucă de 
cocos și perlit

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru muşcate
•	 îmbogăţit cu agentul de hidratare AQUA Cell, 1/3 de doză de în-
grăşământ cu acţiune îndelungată, cu conţinut de argilă Bentonită
•	 substratul este destinat pentru transplantatul muşcatelor şi altor 
plante de balcon
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâ-
ni

COMPOZIŢIE: îngrediente selectate de turbă  albă și neagră, nucă de 
cocos și perlit

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

50 l ...0010-050 1 51 ...9066

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

20 l ...0002-020 1 120 ...2098

50 l ...0003-050 1 51 ...2104

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

10 l  ...0004-010 1 240 ...2166

20 l ...4002-020 1 120 8586009641427

50 l ...0006-050 1 51 ...2180
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FLORIA | SUBSTRATURI

Substrat pentru jardiniere cu autoirigare
•	 îmbogăţit cu ingrediente hidratante AQUA Cell şi conţinut de argilă 
Bentonită 
•	 satisface cele mai înalte cerinţe de plante de balcon şi de terasă în 
jardiniere cu autoirigare 
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâ-
ni

COMPOZIŢIE: îngrediente selectate de  fibre de turbă  albă și neagră,  
cu o proporţie mare de nucă de cocos și perlit 

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru plante verzi şi palmieri
•	 îmbogăţit cu ingrediente hidratante AQUA Cell, cu conţinut de argilă 
Bentonită 
•	 un substrat ideal mixat destinat pentru cultivarea plantelor de cameră 
şi de terasă, 
•	 plante cu frunze decorative (  palmier,  ficus, monster, etc.)   
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâ-
ni

COMPOZIŢIE: îngrediente selectate de turbă  albă și neagră, nucă de 
cocos și perlit

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat  pentru orhidee
•	 menţine o proporţie mare de aer în apropierea rădăcinilor 
•	 bază ideală pentru o înflorire bogată
•	 previne scurgerea apei 
•	 amestec: - 50 % scoartă de pin, 50 % chipsuri de cocos

COMPOZIŢIE:  amestec de scoartă de pin şi chipsuri de cocos

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

20  l ...0015-020 1 120 ...2142

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

858 600 964

10  l ...4001-01 1 240 ...1410

20  l ...4005-020 1 120 ...1632

AMBALAJ NR.PRODUS FL 
-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

3 l ...4003-003 1 240 ...9790

F
L

O
R

IA

54



FLORIA | SUBSTRATURI

Substrat pentru plante acidofile
•	 îmbogăţit cu agentul de hidratare AQUA Cell, cu conţinut de argilă, Ben-
tonită 
•	 un substrat ideal mixat destinat pentru cultivarea plantelor acidofile , 
afine, afine roşii, azalee, rododendron şi altele
•	 are permeabilitate excelentă, menţine o proporţie mare de aer pentru 
rădăcini
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâni

COMPOZIŢIE: amestec de îngrediente selectate de turbă albă şi neagră,-
nucă de cocos şi perlit

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru plante decorative
•	 îmbogăţit cu ingrediente hidratante AQUA Cell şi conţinut de argilă, 
Bentonită
•	 satisface cele mai ridicate cerinţe de cultivare a  tuturor tipurilor de 
plante ornamentale cultivate în ghivece pe terasă și în aer liber
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâni

COMPOZIŢIE: îngrediente selectate de turbă  albă și neagră, nucă de 
cocos și perlit

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru  plante mediteraniene
•	 îmbogăţit cu ingrediente hidratante AQUA Cell
•	 un substrat ideal mixat destinat pentru cultivarea plantelor medite-
ranee cultivate în jardiniere şi în sol liber (oleandri, palmieri, bame, 
lavandă, buxus) 
•	 pemza reţine apa,  Liadrain ajută la aerisire, nisipul  de siliciu măreşte 
permeabilitatea  
•	 conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o perioadă de 6 săptămâ-
ni

COMPOZIŢIE: amestec de îngrediente selectate: turbă neagră,PEMZA, 
LIADRAIN, nisip de siliciu și perlit

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

50  l ...0012-050 1 51 ...2753

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

75  l ...0007-075 1 36 ...2234

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

50 l ...0011-050 1 51 ...7031
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FLORIA | SUBSTRATURI

Suport pentru jardiniere pe parapet
•	 sistem unic, simplu și eficient pentru aşezarea corectă a jardinierelor 
pe pervazul ferestrei  
•	 nu necesită foraj și înșurubare în rama ferestrei  
•	 universal pentru fiecare tip și dimensiune de jardinier

Substrat pentru roşii şi ardei „Răstoarnă şi sădeşte“
•	 amestec special pentru cultivare  în ambalaj 
•	 amestec special pentru cultivare pe balcon şi pe terase nu are nevoie 
de grădină
•	 suficient să se răstoarne sacul,crearea de găuri şi a sădi 
•	  substratul poate fi de asemenea utilizat pentru cultivarea în jardiniere 
sau în aer liber 
•	 recomandăm  cumpărarea tavei sub ghiveci şi  suport de susţinere 
pentru plante 

COMPOZIŢIE:  un amestec special de turbă albă și neagră, nucă de 
cocos, bentonită și îngrășăminte naturale

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru căpșuni „răstoarnă și sădește”
•	 substratul special oferă plantelor un mediu ideal pentru creștere 
direct în ambalaj - ajunge doar să întoarceţi punga, creaţi găuri presta-
bilite și plantaţi
•	 ideal pentru cultivarea pe balcon sau terasă, nu aveţi nevoie de 
grădină
•	 substratul este potrivit și pentru cultivarea în containere sau în pat 
de flori

COMPOZIŢIE: amestec special din turbă albă și neagră, fibre de cocos, 
bentonit și îngrășământ pentru 6 săptămâni

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei
AMBALAJ NR.PRODUS 

FL-0700
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN
859 400 500

55 105 cm (1 ks) ...0001-000  - - ...9097

95 185 cm (1 ks) ...0002-000 - - ... 9103
AMBALAJ NR.PRODUS 

FL-0100
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN
859 400 500

40  l ...0014-040 1 72 ...9585

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

40  l ...0013-040 1 72 ...9844
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FLORIA | ÎNGRĂȘĂMINTE CRISTALICE

Îngrăşămănt  cristalic pentru hortensii
•	 ideal pentru toate tipurile de hortensii cultivate în containere sau afară 
în sol
•	 compoziţia activă din îngrășământ asigură o mai bună înrădăcinare, 
crește absorbţia nutrienţilor din sol și  influenţează foarte mult la forma-
rea de flori
•	 magneziul  va preveni ingălbenirea frunzelor
•	 ambalaj practic, care facilitează dozarea şi menţine permanent în-
grăşământul uscat
•	aplicarea sub formă de soluţie prin pulverizare 1 x săptămânal
•	 dozare: 1 măsuri (10 g) de îngrăşămănt pentru 10 l apă
•	350 g ajung pentru 350 l soluţie

COMPOZIŢIE: îngrășământ cristalin 100% solubil în apă, cu conţinut de 
microelemente ,raportul de nutrienţi NPK  (20 - 7 - 13) + 2 MgO 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrăşămănt cristalic pentru muşcate şi alte flori 
de balcon
•	 îngrășământ ideal pentru muşcate, petunii, Lobelia, fuchsii și alte flori 
balcon
•	 conţinutul de fosfor sprijină inflorescenţa şi coloritul florilor
•	 ambalaj practic, care facilitează dozarea şi menţine permanent în-
grăşământul uscat
•	 aplicarea sub formă de soluţie prin pulverizare 1 x săptămânal
•	 dozare: 1 măsură (10 g) îngrăşămănt pentru 10 l apă
•	 350 g  este suficient pentru 350 l de amestec

COMPOZIŢIE: îngrășămănt cristalin 100% solubil în apă, cu conţinut de 
microelemente ,raportul de nutrienţi NPK  (18 - 9 - 22) + 2  MgO 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrăşămănt cristalic pentru hortensiile albastre 
•	 un echilibru de nutrienţi ușor acceptabile pentru toate tipurile de hor-
tensii
•	 conţine o formulă specială de nutrienţi care sprijină coloritul albastru al 
florilor de hortensie
•	 conţinutul ridicat de azot ajută la creșterea accelerată a tulpini și a frunze-
lor, conţinutul de potasiu intăreşte structura celulară a plantelor
•	 aplicarea sub formă de soluţie prin pulverizare 1 x săptămânal
•	 dozare: 1 măsură (10 g) de îngrăşămănt pentru 10 l apă
•	 pachetul de 350 g suficient pentru 350 l amestec

COMPOZIŢIE:  îngrășământ cristalin 100% solubil în apă, cu conţinut de 
microelemente ,raportul de nutrienţi NPK  (17 - 5 - 8) + 2 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

350 g ...0002-D35 16 768 ...9554

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

350 g ...0001-D35 16 768 ...9233

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0220

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

350 g ...4001-D35 16 768 ...8335

AMBALAJ CU POSIBILITATE
DE REÎNCHIDERE

AMBALAJ CU POSIBILITATE
DE REÎNCHIDERE
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FLORIA | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt lichid pentru plante de apartament - 
reduce incidența de musculiţe
•	 îngrășământ  şpecial pentru toate tipurile de plante de interior
•	 substanţele aromatizante naturale unice reduc incidenţa de apariţie a 
musculiţelor – eficient după  2 aplicaţii
•	 împiedică formarea de mucegai  pe suprafaţa substratului
•	 dă un miros a portocale interiorului

COMPOZIŢIE:  îngrășământ lichid cu acţiune rapidă  care conţine sub-
stanţe nutritive și oligoelemente, raport de nutrienţi NPK (7-4-5); sub-
stanţe aromatizante naturale unice

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrăşămănt lichid pentru muşcate şi alte flori de 
balcon  
•	 conţine subsţante nutritive într-o formă ușor de acceptat -  nutrienţi cu 
absorbţie rapidă
•	 îngrăşământ special ce îndeplineşte cerinţele ridicate de nutrienţi în 
special pentru flori bogate la muşcate, dar şi pentru alte flori de balcon
•	 conţine Aqua Cell şi microelemente, Aqua Cell ajută la distribuţia apei 
cu nutrienţi în întreg volum al ghiveciului
•	 aplicare prin pulverizare 1x săptămănal
•	 dozare: 15 ml pentru 2 l apă
•	 ambalare: 1 l pentru 130 l soluţie

COMPOZIŢIE: NPK  (7 - 4 - 5) 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Acidulant al solului şi îngrăşământ lichid pentru 
azalee şi rododendron 2 în 1
•	 conţine substanţe nutritive într-o formă ușor de acceptat
•	scade semnificativ pH-ul solului şi astfel îmbunătăţeşte condiţiile de 
creştere
•	 îngrăşământul este îmbogăţit cu Aqua Cell şi microelemente, Aqua Cell 
ajută distribuţia apei cu nutrienţi în solul liber
•	 aplicare prin pulverizace 1x săptămănal
•	 dozare: 15 ml pentru 2 l apă
•	 ambalare: 1 l pentru 130 l soluţie

COMPOZIŢIE:  NPK  (7 - 4 - 5) + microelemente

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5  l ...0004-005 12 1020 ...8274

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1  l ...0001-010 12 480 ...2456

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1  l ...0003-010 12 480 ...9738

MUŠKY - SMÚTIVKY
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FLORIA | ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşămănt lichid pentru palmieri şi plante verzi 
•	 conţine subsţante nutritive într-o formă ușor de acceptat 
•	 ajută creşterea echilibrată a  florilor de apartament
•	 conţine Aqua Cell şi microelemente, Aqua Cell ajută la distribuţia apei 
cu nutrienţi pe întreg volumul ghiveciului
•	 aplicare prin pulverizace 1x săptămănal
•	 dozare: 15 ml pentru 2 l apă
•	 ambalare: 1 l pentru 130 l soluţie 

COMPOZIŢIE:  îngrășământ lichid cu acţiune rapidă, conţine substanţe 
nutritive și oligoelemente, raport de nutrienţi NPK  (9 - 4 - 5) 

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrăşămănt pentru plante verzi şi palmieri
•	 conţine subsţante nutritive într-o formă ușor de acceptat -  nutrienţi cu 
absorbţie rapidă
•	 aplicare uşoară pe frunze
•	 pregătit pentru  aplicare directă
•	 conţine agent de umezire care ajută la  o mai bună aplicaţie a în-
grăşămăntului pe frunză 
•	 nu umezeşte substratul
•	 aplicare prin pulverizare 1x săptămânal

COMPOZIŢIE: conţine nutrienţi esenţiali, oligoelemente și agent de 
umezire

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

 Îngrăşămănt pentru frunze de orchidee 
•	 conţine subsţante nutritive într-o formă ușor de  acceptat -  nutrienţi cu 
absorbţie rapidă 
•	 aplicaţie uşoară pe frunze şi pe rădăcinile aeriene
•	 agent de umezire asigură o mai bună acoperire a frunzelor de orhidee 
•	 nu umezeşte substratul
•	 aplicare prin pulverizare 1x săptămânal

COMPOZIŢIE: conţine nutrienţi esenţiali, oligoelemente și agent de ume-
zire

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1  l ...0002-010 12 480 ...2470

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

500 ml ...0006-005 10 840 ...9783 DOPREDAJ

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

500 ml ....4001-005 10 840 ...6807
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FLORIA | ÎNGRĂȘĂMINTE 

ORGANO-MINERALE

Îngrăşământ organo-minerale pentru muşcate
•	 Îmbunătăţește și prelungește perioada de înflorire
•	 alimentare uniformă - nu există nici o supradozare
•	 acţionează timp de 2 luni
•	 conţine îngrășământ natural Guano 
•	 aplicarea prin împrăştiere și prelucrare în sol
•	 dozare: 50 g la jardinieră de  60 cm

COMPOZIŢIE:  îngrășămănt organo-mineral combinat cu guano, raportul 
de nutrienţi NPK (6-8-10) + 2 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşământ organo-minerale pentru legumele  
cu fructe
•	 asigură creşterea echilibrată şi producţia mare de fructe
•	 hrană uniformă- nu există nici o supra-fertilizare
•	 activează microflorei din sol
•	 accţionează timp de 2 luni
•	 conţine îngrăşămănt natural GUANO
•	 aplicare prin împrăştiere şi prelucrare în sol
•	 dozare: 10 g / plantă
•	 ambalare 2,5 kg este suficient pentru 50 m2

COMPOZIŢIE: îngrășămănt organo-mineral combinat cu guano, NPK 
raport nutritiv (3,5 – 2,7 - 7) + 0,6 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0006-025 6 210 ...9745

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5  kg ...0003-025 6 210 ...2609

Îngrăşământ organo-minerale pentru azalee  
şi rododendroni 
•	 Îmbunătăţește și prelungește perioada de înflorire
•	 hrană uniformă- nu există nici o supra-fertilizare
•	 acţionează timp de 2 luni
•	 conţine îngrăşămănt natural GUANO
•	 aplicare prin împrăştiere şi prelucrare în sol
•	 dozare: 50 g /plantă
•	 ambalare 2,5 kg este suficient pentru 50 m2

COMPOZIŢIE: îngrășămănt organo-mineral combinat cu guano, NPK 
raport nutritiv (6 – 3 - 4) + 2 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5  kg ...0005-025 6 210 ...2647
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FLORIA | ÎNGRĂȘĂMINTE 

ORGANO-MINERALE

Îngrăşămănt organo- minerale pentru trandafiri 
•	Îmbunătăţește și prelungește perioada de înflorire
•	hrană uniformă- nu există nici o supra-fertilizare
•	 acţionează timp de 2 luni
•	 conţine îngrăşămănt natural GUANO
•	 aplicare prin împrăştiere şi prelucrare în sol
•	 dozare: 50 g /plantă
•	 ambalare 2,5 kg este suficient pentru 50 m2

COMPOZIŢIE:   îngrășămănt organo-mineral combinat cu guano, NPK 
raport nutritiv (6 - 8 - 10) + 2 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt organo-minerale pentru căpşuni şi 
fructe mici  
•	 îmbunătăţește gustul  fructelor de căpşuni şi a fructelor mici
•	hrană uniformă - nu există nici o supra-fertilizare
•	 activează microflora din sol
•	 acţionează timp de 2 luni
•	 contine îngrășământ natural GUANO
•	  aplicare prin împrăştiere și prelucrare în sol
•	 dozare: 10 - 30 g / plantă
•	 ambalare 2,5 kg este suficient pentru  50 m2

COMPOZIŢIE: îngrășămănt organo-mineral combinat cu guano, NPK 
raport nutritiv (4,8 - 3,2 - 8) + 0.7 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Îngrăşămănt  organo- minerale pentru arbuşti  
decorativi 
•	 asigură creşterea echilibrată a lemnoaselor decorative (thuia, pini, artari 
şi alte specii)
•	 hrană uniformă- nu există nici o supra-fertilizare
•	 acţionează timp de 2 luni
•	 conţine îngrăşămănt natural GUANO
•	 aplicare prin împrăştiere şi prelucrare în sol
•	 dozare: 50 g /plantă
•	 ambalare 2,5 kg este suficient pentru 50 m2

COMPOZIŢIE: îngrășămănt organo-mineral combinat cu guano, NPK 
raport nutritiv (6 – 6 - 12) + 2,4 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0002-025 6 210 ...2593

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0001-025 6 210 ...2586

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0230

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0004-025 6 210 ...2630

F
L

O
R

IA
N

A
T

U
R

A

61



FLORIA | ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE ȘI ÎN-

GRĂȘĂMINTE CU ACțIUNE ÎNDELUNGATĂ

Îngrăşămănt  pentru întreaga grădină 
•	 dozare uşoară, înainte de plantare și în timpul sezonului de creştere
•	Îngrăşământ „inteligent”, hrăneşte planta cu nutrienţi pe o perioadă de 6 
luni
•	 eliberarea treptată a nutrienţilor și oligoelementelor - nu există nici o 
supra-fertilizare
•	 potrivit pentru toate tipurile de plante cultivate în grădină
•	 aplicare: se amestecă cu substratul
•	 dozare: 50 – 90 g/m2

•	 ambalare 500 g pentru 5 - 10 m2

COMPOZIŢIE: îngrăşământ inteligent cu eliberare  controlată de nutrienţi, 
raportul de nutrienţi NPK (18-6-12) + 6,3% S + microelemente

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

 Hydrogel
•	 asigură contact mai bun al rădăcinilor plantei cu solul
•	  ajută la creșterea retenţiei de apă disponibile în sol sau substrat
•	  reducerea frecvenţei de irigare
•	  creșterea supravieţuirii de arbori și arbuști noi la plantare
•	  previne scurgerea de nutrienţi valoroși
•	  ideal pentru toate plantele din gradina
•	  dozare: 10 - 20 g/10 litri de substrat
•	  ambalare de 200 g suficient pentru 200 l de substrat

COMPOZIŢIE: concentrat de praf şpecial  cu capacitate de absorbţie 
ridicată în mediu umed se umflă puternic și formează un gel stabil

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

200 g ...0002-002 20 1120 ...2708

500 g ...0003-005 9 540 ...7260

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

200 g ...0006-002 9 540 ...7277

ACŢIONEAZĂ TIMP
DE 6 LUNI

GUANO cu alge marine
•	  îngrășământ natural din America de Sud
•	 formulă unică cu alge marine - o sursă bogată de fier
•	 melasă și melasă stillage sunt o sursă bogată de  potasiu – pentru  întări-
rea ţesuturilor
•	 o parte din substanţele nutritive sunt eliberate imediat , restul treptat - 
un efect pe termen lung
•	 risc minim de  salinitate a solului și a deteriorării plantelor
•	 substanţele organice reglează microflora solului, ajută la creșterea ferti-
lităţii
•	  într-o cutie practică cu linguriţă

COMPOZIŢIE:  îngrășământ organic cu nutrienţi cu eliberare treptată, NPK 
(3,7-1,7-7)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,8 kg ...0001-008 12 504 ...9363
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FLORIA |  ÎNGRĂŞĂMĂNT BARE

Îngrășământ bare universale  
•	 potrivit pentru toate tipurile de plante de interior de balcon 
•	 adaugă materie organică substratului si  promovează formarea de noi 
rădăcini și o  creștere sănătoasă a plantelor  
•	 conferă plantelor înflorire bogată şi o culoare frumoasă a florilor 
•	 aplicare simplă şi rapidă 
•	 acţionează două luni
•	 aplicare: se apasă în substrat
•	 dozare: 2 bare/plantă
•	 ambalaj 30 buc bare pentru 15 plante

COMPOZIŢIE: formă specială de îngrășământ cu conţinut de guano, 
raportul de nutrienţi N-P-K (10-5-6) + 2% MgO + 0,08 Fe

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrăşământ bare pentru orhidee
•	 promovează formarea de noi pseudobulbi și o creștere sănătoasă a 
orhideelor  
•	 asigură o hrănire echilibrată timp de 2 luni 
•	 adaugă materie organică substratului si îngrăşământul 
•	 aplicare simplă şi rapidă 
•	 aplicare: se apasă în substrat
•	 dozare: 2 bare/plantă
•	 ambalaj 30 buc bare pentru 15 plante

COMPOZIŢIE: formă specială de îngrășământ cu conţinut de guano, 
raportul de nutrienţi N-P-K (9-7-7,2)  + 0,08 Fe

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

30 tyčiniek ...0005-000 40 8000 ...2715

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 254 200

30 tyčiniek ...4001-000 40 8000 ...2265

ACTIVATOR
DE ÎNFLORIRE

ACTIVATOR
DE ÎNFLORIRE
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FLORIA | MATERIALE DECORATIVE

Scoarţă decorativă de pin 
•	 se distinge prin caracteristicile decorative
•	 ideal pentru acoperirea decorativă a solului în ghivece şi în jardiniere
•	 ciclul de reînnoire, recomandat după 4 ani
•	 adecvată pentru decorarea terariilor
•	 dozare:  strat de 3 -5  cm
•	 ambalajul de 45 l pentru 3 m²

COMPOZIŢIE: 100% coaja de pin naturală importat de  lăngă Marea 
Mediterană, dimensiunea scoarţei 25 – 45 mm

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Scoarţă decorativă de pin 
•	 ideal pentru acoperirea decorativă a solului în ghivece şi în jardiniere
•	 se distinge prin caracteristicile decorative
•	 scoarţă selectată cu dimensiuni  de 5-15 mm

COMPOZIŢIE: 100% coaja de pin naturală importat de  lăngă Marea 
Mediterană, mărimea 5 – 15 mm

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0320

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

5 l ...0001-005 1 250 ...2326

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0320

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

45 l ...0002-045 1 39 ...2258
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FLORIA | MATERIALE DECORATIVE

FLORIA Scoarţă decorativ
•	 împiedică uscarea solului, eroziunea şi creşterea de buruieni
•	 ciclul de reînnoire, recomandat după 2 ani
•	 dozare:  strat de 3 -5  cm
•	 ambalajul de 70 l pentru 5 m²

COMPOZIŢIE: cips de lemn colorat  mărime 25 – 60 mm
este forte decorativ

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

Şerveţele umede pentru frunze de orchidee şi plan-
te de apartament
•	 curăţă petele de var de pe frunze
•	 creează un strat anti-static - împiedică depunerea prafului
•	 ideal pentru îngrijirea frunzelor la toate tipurile de orhidee și plante de 
apartament
•	 acţionează ca un îngrășământ - parţial dă nutriţie (nu înlocuieşte 
fertilizarea de bază)
•	 contine ceară de albine – da luciu frunzelor 
•	prevenire împotriva dăunătorilor

COMPOZIŢIE:  şerveţele umede pentru sporirea decorativităţii
frunzelor, cu conţinut de nutrienţi şi ceară de albine

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

sac 6 g  ...4001-000     40     13440     ...9059

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0330

AMBA-
LARE 

GRUPAJ
BUC/PALET EAN

859 400 500

70 l maro ...0001-070 1 36 ...7741

70 l portocaliu ...0003-070 1 36 ...7697

70 l cărămiziu ...0002-070 1 36 ...7758

70 l galben ...0004-070 1 36 ..7734

včelieho vosku
Care conține 
ceară de albine
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FLORIA | PROGRAM DE GAZON

Amestec de gazon REGELE GAZOANELOR
•	 amestec de iarbă de cea mai înaltă calitate, concepute  pentru crearea  
 de zone reprezentative în jurul caselor
•	 conţine Zeolit, care trage în sine nutrienţii şi umiditatea,
•	 elimină absorbţia nutrienţilor în sol
•	 gazon dens şi rezistent la trafic extrem
•	 gazon mediu fin, gros şi se poate cosi uşor
•	 are o culoare vibrantă permanentă si nu necesită tratament
•	intensiv
•	 dozare: 0,5kg = 25 m2

COMPOZIŢIE: soiuri selectate de gazon de calitate superioară ,
des şi rezistent la trafic intens

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

Amestec de gazon SPORT 
•	 gazon cu fir scurt de o culoare verde saturată, din punct de vedere al 
aspectului se remarcă prin frunze fine
•	  dezvoltare rapidă, o capacitate bună de a rezista la buruieni și de integra-
re bună în peluze existente
•	 se remarcă printr-o capacitate ridicată de regenerare după călcare
•	 dozare: 1kg = 40m²

COMPOZIŢIE: soiuri selectate de gazon de calitate superioară , des şi 
rezistent la trafic intens

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

Amestec de gazon PARC 
•	 gazon cu frunze late
•	 pentru folosirea pe suprafeţe decorative, cu trafic mediu – în parcuri, 
grădini şi în jurul caselor familiale
•	 destinat pentru trafic mediu 
•	 după însămănţare încolţeşte foarte repede
•	 nu necesită tratament intensiv
•	 dozare: 1kg = 40m²

COMPOZIŢIE: soiuri de înaltă calitate, gazon mediu fin, des şi rezistent la 
trafic

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0004-010 10 300 ...2722

AMBALAJ
ČÍSLO 

VÝROBKU 
FL-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg + zeolit 200 g ...0001-005 14 504      ...4207

2 kg + zeolit 800 g ...0002-020 1 144      ...4214

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0005-010 10 300 ...2746
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FLORIA | PROGRAM DE GAZON

Amestec de gazon GOLF
•	 formează un gazon des şi fin
•	 adecvat pentru utilizarea la suprafeţe reprezentative pe terenuri de golf 
sau în jurul caselor
•	 gazonul suportă un trafic mediu
•	 gazonul necesită o tundere frecventă  are cerinţe mai ridicate de întreţi-
nere
•	 dozare: 1kg = 40 m2

COMPOZIŢIE: soiuri selecţionate , gazonu cu efect de covor fin,
gros

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

Amestec de gazon UMBRĂ
•	 suportă o umiditate mai ridicată a solului şi de aceea este ideal pentru 
folosirea pe suprafeţele umbroase
•	 din punct de vedere al aspectului, se distinge prin frunze fine
•	 potrivit pentru folosirea în grădini umbroase, nu necesită lumina soarelui
•	 dozare: 1 kg = 40 m2

COMPOZIŢIE:  soiuri de înaltă calitate , gazonul creează o vegetaţie
densă şi fină

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

Amestec de gazon REGENERARE
•	 ideal pentru refacerea suprafeţelor cu gazon deteriorat, distrus sau mo-
dificat
•	 se distinge prin proprietatea de a se prinde de gazonul deja existent 
foarte repede
•	 este adecvat pentru utilizarea pe toate suprafeţele cu gazon,
•	cel mai bun ca şi completare la amestecurile de gazon
•	 dozare: 1 kg = 40 m2

COMPOZIŢIE: soiuri speciale de seminţe, încolţeşte foarte rapid
în locurile deteriorate în covorul de gazon existent

TERMEN DE VALABILITATE: 4 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0007-010 10 300 ...2784

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0006-010 10 300 ...2760

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0008-010 10 300 ...2791
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FLORIA | PROGRAM DE GAZON

Îngrășământ pentru gazon PRIMĂVARĂ VARĂ
•	 substantele nutritive sunt într-o formă ușor acceptabilă
•	 se aplică prin împrăștiere uniformă, de preferinţă înainte de ploaie
•	 susţine o creștere puternică și sănătoasă a gazonului, suprimă crește-
rea mușchiului
•	 acţionează timp de 2 luni
•	 dozare: 25g / m2

•	 pachet 2,5 kg este suficient pentru 100 m2

COMPOZIŢIE:  îngrășământ granulat cu conţinut ridicat de sulf și fier, 
raport de nutrienţi N-P-K (20-5-8) + 2,4 Mg + 12 S + 1 Fe

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

FLORIA Îngrăşămănt pentru gazon cu efect 
repelent împotriva cartitelor 
•	  hrăneşte gazonul timp de 1 lună
•	   substanţe aromatice conţinute în zeolit   resping cartitele  din gazon
•	   componenta zeolit   ajută la aerarea solului și la legarea nutrienţilor
•	   zeolitul   suprimă formarea muşchiului
•	   dozare: 25 g/m²
•	   ambalare  2,5 kg  suficient la 100 m²

COMPOZIŢIE:  îngrășământ granulat cu zeolit   cu aromă, nutrienţi 
N-P-K în raport (13-5-5)  + 2% Mg + 0,5% Fe

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...4001-025 1 240 ...7185

7,5 kg ...0007-075 1 80 ...7222

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0008-025 6 210 ...9776
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FLORIA | PROGRAM DE GAZON

Îngrăşământ de gazon pentru TOAMNĂ
•	 se aplică prin imprastiere uniformă, de preferinţă înainte de ploaie
•	 măreşte rezistenţa gazonului la îngheţ,micşorează atacul bolilor fungice 
asupra gazonului
•	 asigură iernarea  gazonului  în condiţii de siguranţă
•	 dozare: 20-30g/m2 
•	 ambalare 2,5kg suficient la 100 m2

COMPOZIŢIE: îngrășământ special cu cel mai mare conţinut de potasiu pe 
piaţă (42%), raport de nutrienţi N - K (12 - 42) +2 MgO

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

Îngrășământ pentru gazon Fertilizez 1x pe an
•	 substanţe nutritive sunt eliberate treptat în gazon în funcţie de tempera-
tura externă
•	 acţionează timp de 6 luni
•	 nu există riscul de ardere a gazonului
•	 conţinutul de magneziu și fier din îngrășământ conferă gazonului o 
culoare verde intensă
•	 dozare: 50 g / m2

•	 ambalajul de 2,5 kg este suficient pentru 50 m2

COMPOZIŢIE: îngrășământ profesional învelit într-o membrană, raport de 
nutrienţi N-P-K (25-5-8) + 3 M

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat, îngrăşământ EC

STOP muşchi
•	se amestecă  cu apă și se pulverizează pe gazon - aplicaţie simplă
•	 efect imediat al produsului - imediat după aplicare
•	 întărește gazonul și asigură efect plăcut
•	 asigură gazonului o culoare verde intensă
•	 dozare:  40g  în 10 l apă
•	 ambalare 3 l suficient la 125 m2

COMPOZIŢIE: o formula lichida, raportul de nutrienţi Fe (27%)

TERMEN DE VALABILITATE: 3  ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0004-025 6 210 ...2029

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0240

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

2,5 kg ...0009-025 6 210 ...4191

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0700

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

0,5 kg ...4002-005 16 768 ...2111

ACŢIONEAZĂ TIMP
DE 6 LUNI

MUSCHI STOP
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FLORIA | PROGRAM DE GAZON

Lichidator de iarbă uscată depusă la bază
•	 ciuperci micorhiza
•	 îngrășământ unic de gazon din ingrediente pur naturale 
•	 elimină în mod eficient resturile vechi  de iarbă (iarba uscată) - înlocuiește 
aerisirea gazonului
•	 îmbogăţit cu bacterii din sol
•	 activează procesul de descompunere
•	 ciuperci micorhiza – încurajează asimilarea de substanţe nutritive şi de 
apă de către plantă (simbioză)
•	 fier – pentru o culoare verde intensă
•	 conţinut ridicat de potasiu pentru a creşte rezistenţa gazonului la secetă 
•	 limitează creșterea mușchiul și a buruienilo

COMPOZIŢIE: diferite tipuri de germeni de malţ, vinasă,adaos de fier, 
microorganisme (Bacillus)

TERMEN DE VALABILITATE: nelimitat

Plasture gazon 3 în 1
•	 înnoirea  gazonului deteriorat în 3 pași cu un singur produs
•	 conţine seminţe de iarbă cu creștere rapidă - seminţele germineaza 
repede până la 14 zile
•	 îngrăşământul dă patului nou de gazon energie-accelerează creşterea 
•	 turbă specială imbogatita cu substrat de nuca de cocos , împreună cu 
Hidrogel este un rezervor de   apă - deţine apa  în apropierea seminţelor 
germinate
•	 ambalare 1 kg suficient pentru înnoirea a 2 m2  teren

COMPOZIŢIE: substrat special, seminţe de iarbă,îngrăşăminte şi AQUA Cell

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

7,5 kg ...0002-075 1 80 ...9325

AMBALAJ NR.PRODUS 
FL-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

859 400 500

1 kg ...0017-010 1 150 ...7239

MUSCHI STOP
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CULTIVARE FĂRĂ CHIMICALECULTIVARE FĂRĂ CHIMICALE

Produsele  seriei NATURA sunt destinate consumatorilor care doresc 

un stil de viață sănătos și conservarea naturii. Ei doresc pentru sine 

şi pentru familia lor să cultiveze fără chimicale legume şi fructe BIO. 

Toate produsele sunt fabricate din ingrediente naturale.
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ORGANICĂ pentru întreaga grădină

•	îngrășământ	natural	tradițional	pentru	fertilizarea	de	bază	înainte	de	plantare

•	se	folosește	pentru	toată	grădina,	inclusiv	în	sere	și	răsadnițe

•	pentru	orice	tip	de	legume	în	special	pentru	legume	cu	fructe	,	varza,	legume	

radacinoase etc.

•	contribuie	la	fertilitatea	ridicată	a	solului	

•	crește	capacitatea	solului	de	reținere	a	apei

•	nu	conține	semințe	de	buruieni	germinative

•	aplicare	prin	împrăștiere	și	prelucrare	în	sol	arat	

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Bălegar de vacă

•	îngrășământ	natural	tradițional	pentru	fertilizarea	de	bază	înainte	de	plantare

•	utilizare	în	toată	grădina,	inclusiv	în	sere	și	răsadnițe

•	pentru	legume	și	fructe

•	contribuie	la	o	fertilitate	mai	ridicată	a	solului

•	crește	capacitatea	solului	de	a	reține	apa

•	nu	conține	semințe	de	buruieni	germinate

•	aplicare	prin	împrăștiere	și	încorporare	în	sol	(prin	săpare	sau	arat)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

8 kg  ...0010-080 1 80 8592542008481

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

6 kg ... 4004-060 1 80 8594005001336
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Îngrăşămănt lichid organic pentru plante 
medicinale
•	 îngrășământ natural organic de înaltă calitate
•	  sprijină dezvoltarea sistemului radicular bogat
•	  nutrienţii sunt uşor disponibili
•	  formula unică pentru aromă și un gust distinctiv magic
•	  fertilizarea și refertilizarea a tuturor tipurilor de plante medicinale, 
legume cu rădăcini (maghiran, salvie, cimbru, lamaie balsam, etc), mi-
rodenii și alte plante aromatice cultivate  în containere sau în aer liber
•	  potrivit pentru agricultura ecologică
•	  aplicare  la zona de rădăcină a plantei 1 x la 14 zile
•	 dozare: aprox. 1 capac (15 ml) la  1 - 3 l de apă și se amestecă bine

COMPOZIŢIE: melasă și melasă din fosfat măcinat :raport de nutrienţi 
N-P-K (6,4-1,7-9)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Substrat  pentru plante medicinale 
•	  substrat unic fin
•	  potrivit pentru însămănţare şi plantarea plantelor medicinale în con-
tainere şi în aer liber
•	  structura unică asigură aerisire optimă pentru a accelera creşterea rădă-
cinilor
•	  conţine îngrășământ organic – ajută la startul creșterii 
•	  capacitatea de absorbţie ridicată și, prin urmare, plantele sunt alimentate 
cu apă, retenţia apei in plus foarte ridicata
•	  potrivit pentru agricultura ecologică
•	 nu este potrivit pentru cultivarea plantelor acidofile

COMPOZIŢIE: turbă,fibre de  nucă de cocos , argilă și calcar natural, în-
grășăminte organice

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

10 l ..4003-010 - 240 8594005007925

Bare de fertilizant 
•	 batoane unice de îngrășămint cu funcţie dublă: ALIMENTAŢIE + PROTECŢIE
•	 dimensiune triplă a batonului faţă de cel  normal
•	 ingredient unic în reţetă pentru reducerea incidenţei dăunătorilor
•	 menţine numărul dăunătorilor sub pragurile de avarie
•	 pentru toate speciile de plante (cu flori și fără), ierburi, fructe și legume
•	 1 pachet - 12 batoane (înlocuind unul de 36 de batoane)
•	funcţionează fiabil de pănă la trei luni
•	 barele după perioada de acţionare se degradează în substanţe naturale 
inofensive ce sunt întălnite frecvent în natură

COMPOZIŢIE: raport de nutrienţi N-P-K(9,0-0,1-0,5) + 0,5% Mg, resturi de 
plante, zeolit, bentonită

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

 0,5 l ...4003-005 12 1 200 8594005004160

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0250

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

12 buc 
batoane

...4001-000 10 3 040 8594005004399

NATURA | PLANTE MEDICINALE
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Îngrășământ lichid natural pentru întreaga  
grădină  
•	 îngrășământ natural organic de înaltă calitate  
•	  sprijină dezvoltarea sistemului radicular bogat
•	  aproximativ 50% din azot este luat în primele două săptămâni, restul 
în următoarele 2-4 săptămâni
•	  acceptabilitatea ușoară a oligoelementelor
•	  aplicare universală - fertilizarea de legume, fructe, ierburi, viţă de 
vie, arbuști fructiferi, arbori și plante ornamentale de apartament și 
grădină
•	  potrivit pentru agricultura ecologică
•	  aplicare  la zona de rădăcină a plantei și prin pulverizare pe frunze 
fără  deteriorarea lor (rezistenţă crescută la boli), 1 in 14 zile
•	  posibilitatea de irigare prin picurare
•	  dozare: aprox. 1 capac (15 ml)  la 1 l de apă

COMPOZIŢIE: melasă și melasă din fosfat măcinat: raport de nutrienţi 
N-P-K (6,4-1,7-9), conţine germeni de malţ

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrășământ natural pentru legume cu fructe 
•	 conţinut ridicat de potasiu și oligoelemente contribuie la creșterea și 
coacerea fructelor
•	 îmbunătăţește structura solului
•	 pentru fertilizarea legumelor cu fructe, în special roșii, castraveţi, 
dovlecei, dovleci, ardei etc.
•	 pentru cultivare în solul liber și în containere
•	 aplicarea prin udare în zona rădăcinii plantelor fără ameninţare la 
deteriorarea frunzelor 1 x în 14 zile
•	 dozare: 1 capac (10 - 15 ml) în 1 l de apă

COMPOZIŢIE: melasă, epuizări din melasă și fosfaţi măcinaţi, N-P-K 
6,4-1,7 -9)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru întreaga grădină  
•	  substrat unic fin
•	  conceput pentru fructe şi legume BIO- ecologice  în containere și în aer 
liber
•	  potrivit pentru transplantare de răsaduri de legume și flori și plantare 
pomi fructiferi și arbuști
•	  structura unică asigură aerisire optimă pentru a accelera creşterea rădă-
cinilor
•	  conţine îngrășământ organic – ajută la startul creșterii 
•	  capacitatea de absorbţie ridicată și, prin urmare, plantele sunt foarte 
bine alimentate cu apă
•	  potrivit pentru agricultura ecologică

COMPOZIŢIE:  turbă, fibre de nucă de cocos , argilă și calcar natural, 
îngrășăminte organice

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

20 l   ...4001-020 - 120 8586009640840

50 l  ...4002-050  - 51 8586009641489
AMBALAJ NR.PRODUS 

NA-0210
AMBALARE 

GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...4001-010 12 576 8594005004153

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...4004-010 12 576 8592542009648
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Îngrășământ natural pentru roșii și ardei
•	 îngrășământ organic de înaltă calitate sub formă de pelete
•	 germenii de malţ ca sursã bogatã de fitohormoni pentru susţinerea 
sistemului radicular
•	 acţionează pe termen lung – azotul este eliberat treptat
•	 materii prime stimulează activitatea biologică a solului, astfel îm-
bunătăţește structura solului
•	 pentru toate tipurile de roșii,ardei (inclusiv soiuriu de ardei iute)
•	 aplicare prin împrăștiere și prelucrare în sol  

COMPOZIŢIE:  muguri de malţ, făină din pene și oase, melasă: raport de 
nutrienţi N-P-K (7,5-0,4-2,5) 

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Substrat pentru roșii, castraveți și ardei
•	 pentru cultivarea legumelor BIO  în containere și solul liber
•	 substrat natural fin
•	 aerarea optimă necesară pentru accelerarea creșterii rădăcinilor
•	 doză de îngrășământ organic de bază pentru 3-4 săptămâni
•	 absorbţie ridicată de apă și ulterior capacitatea de aprovizionare exce-
lentă a plantelor cu apa 
•	 pentru toate tipurile de roșii, ardei (inclusiv ardei iute ) și castraveţi 

COMPOZIŢIE: turbă, fibre de nucă de cocos , argilă și calcar natural,
îngrășăminte organice

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

50 l ...4008-050 1 51 8586009641885

Îngrășământ natural pentru castraveți, dovlecei, 
dovleci 
•	 îngrășământ organic de înaltă calitate sub formă de pelete
•	 germenii de malţ ca sursã bogatã de fitohormoni pentru susţinerea 
sistemului radicular
•	 acţionează pe termen lung azotul este eliberat treptat materiile prime 
stimulează activitatea biologică a solului, astfel îmbunătăţește structura 
solului
•	pentru legume : dovleac , castraveti , dovlecei , pepeni , cultivati in gradini, 
sere sau gradini inalte 
•	 aplicarea prin împrăștiere și prelucrare în sol 

COMPOZIŢIE: muguri de malţ făină din pene și oase, melasă: raport de 
nutrienţi N-P-K (7,5-0,4-2,5) 

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1,5 kg ...4008-015 8 240 8592542009686 AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1,5 kg ...4007-015 8 240 8592542009662
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Substrat pentru căpșuni și fructe mici
•	 pentru cultivarea fructelor BIO
•	 substrat natural fin
•	 aerare optimă necesară pentru creșterea accelerată a rădăcinilor
•	 doză iniţială de îngrășământ organic timp de 3-4 săptămâni
•	 absorbţie ridicată a apei și ulterior capacitatea de aprovizionare excelentă a 
plantelor cu apa
•	 pentru tot feluri de căpșuni, inclusiv cele căzătoare și alte fructe mici cum ar 
fi agrișe, coacăze, josta sau zmeură cultivate în containere și în solul liber

COMPOZIŢIE:  turbă, turbă de cocos, argilă și calcar natural, îngrășământ 
organic

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

50 l ...0010-050  - 51 8592542008436

Îngrăşământ organic pentru căpşuni şi fructe mici  
•	  îngrăşământ organic natural de înaltă calitate, sub formă de granule
•	 germeni de malţ ajuta sistemul de rădăcini bogat şi o absorbţie mai 
rapidă a nutrienţilor de către plantă
•	 acţiune îndelungată – oxigenul se eliberează liber
•	 substanţele organice stimulează activitatea biologică a solului
•	 utilizare: pentru căpşuni, coacăze, agrişe, zmeură, mură, viţă de vie, etc.
•	 adecvat pentru agricultura ecologică
•	 se aplică prin împrăştiere şi prin prelucrare în sol (fără a depinde de 
vreme)x1 pe lună
•	 ambalaj: 1,5 kg pentru cca 15-150 m2 

COMPOZIŢIE:  muguri de malţ, făină de pene, melasă: raport de nutrienţi 
N-P-K (5-1-5), conţinut redus de cloride 

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

Îngrășământ natural pentru căpșuni și fructe mici
•	 îngrășământ natural cu conţinut echilibrat de nutrienţi
•	 conţinut ridicat de potasiu și oligoelemente contribuie la creșterea și 
coacerea fructelor
•	 îmbunătăţește structura solului
•	 pentru fertilizarea tuturor tipurilor de căpșuni și fructe mici în solul 
liber și în containere
•	 aplicare prin udare la zona de rădăcină a plantelor 1x la 14 zile
•	 dozare: 1 capac (15 ml) la 1l de apă
•	 îngrășământul aplicat nu dăunează animalelor de casă sau orga-
nismelor benefice

COMPOZIŢIE: melasă, epuizări din melasă și fosfaţi măcinaţi, N-P-K 
6,4-1,7-9)

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1,5 kg ...0001-015 8 240 8594005007949

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0210

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

1 l ...0005-010 12 576 8592542008559
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Stratul de Drenare  
•	 stratul Inferior
•	 Pe parte de jos a cutiei material textil  neţesut (reduce pierderea apei 
si a materialului ) sau plasă (protecţie împotriva dăunătorilor) 
•	 pe pereţii interiori material textil neţesut sau folie antiburuieni, pentru 
a prelungi durata de viaţă a sistemului și reduce pierderile
•	stratul de drenaj = reziduri de plante / masa de lemn zdrobită (se 
poate combina cu reziduri din grădină- frunze uscate, ramuri zdrobite) 
•	descompunerea în mod natural eliberează caldura, care accelerează 
creșterea plantelor, florilor plantate și coacerea fructelor 

COMPOZIŢIE: lemn natural  

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0330

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

70 l ...4001-070 - 36 8586009641878

Compost pentru grădină la înaltime
•	 stratul Mijlociu 
•	 îngrășământ organic, 100% natural
•	 sursă rapidă de nutrienţi și humus
•	 substanţele nutritive se eliberează treptat
•	 descompunerea în mod natural eliberează caldura, care accelerează 
creșterea plantelor, florilor plantate și coacerea fructelo

COMPOZIŢIE: îngrășământ organic cu un conţinut ridicat de materie orga-
nică de origine vegetală

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

50 l ...4006-050 1 51 8586009641908

Substrat pentru grădină la înaltime
•	 stratul Superior 
•	substrat special pentru cultivare ecologică ,inclusiv îngrășământ ecologic,  
pentru a începe creșterea
•	 compus din ingrediente pur naturale, fără adaos chimic
•	 reușește să gestioneze bine apa, datorită conţinutului de fibre de cocos 
structura unică garantează o aerare optimă a sistemului radicular / accele-
rează creșterea rădăcinilor
•	 ideal pentru plante medicinale, căpșuni, legume (ceapă, roșii, ardei, 
salată, legume rădăcinoase etc.)

COMPOZIŢIE: turbă, fibră de cocos, argilă, calcar de reglare a pH-ului, 
îngrășământ organic 

TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0100

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

50 l ...4005-050 1 51 8586009641892

NATURA | GRĂDINĂ LA ÎNALTIME
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Rock Effect
•	 concentrat unicat pe bază de substanţe naturale pentru creşterea rezistenţei şi 
capacităţii de apărare a plantelor împotriva dăunătorilor
•	 are efect asupra păduchilor de plantă şi musca albă, puricele de nisip, tripsul, 
păduchele lânos
•	 efect de contact cu efectul anti-insecte
•	 împotriva dăunătorilor la plantele decorative, inclusiv albituri, ardei, roşii, 
castraveţi, bostani, boabe, sâmburi, agrişe, coacăze, viţă de vie, conifere, fructe 
sâmburoase şi hamei
•	 funcţionează bine şi în stadiul îngheţat a dăunătorilor - aplicat cu un spray 
primăvara (aplicaţie februarie, martie)
•	 nu dăunează organismelor
•	 adecvat pentru agricultura ecologică
•	 fără termen de protecţie 
•	 aplicare prin pulverizare (măsurătoare pentru o dozare uşoară)  împotriva  
făinării americane  (martie-septembrie)
•	 100 ml  ambalaj la  aprox. 3,3 – 10 l lichid de aplicaţie în funcţie de tipul plantei

COMPOZIŢIE: ulei de pongaman

TERMEN DE VALABILITATE: 2 ani de la data de fabricaţie

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0601

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

100 ml ...4001-001 15 2 070 8594028315052

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0601

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

500 ml ...4002-005 10 840 8594005004382

Simfonie 3 in 1
•	 spray preparat unicat pe bază de substanţe naturale împotriva 
dăunătorilor, preparat cu efect de fertilizare
•	 3 în 1 – hrănire, protecţie – aspect
•	 îngrășământ -  combaterea dăunătorilor - luciu
•	 este activ asupra păduchilor de plantă şi musca albă, puricele de 
nisip, tripsul, păduchele lânos
•	 efect de contact cu efectul anti-insecte
•	 pentru plantele decorative (de cameră şi exterioare)
•	 pentru utilizare în gospodării şi în grădinării
•	 nu dăunează organismelor
•	 aplicaţie simplă - soluţie pregătit pentru uz direct

COMPOZIŢIE: ulei de pongaman, ulei de seminţe de in, îngrășământ

TERMEN DE VALABILITATE: 2 ani de la data de fabricaţie
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AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0500

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

0,9 kg  ...0001-009 8 240 8594005004054

Amestec seminţe gazon pajişte înflorită – NOUTATE
•	 amestec de iarbă pentru întoarcere la natură
•	 cultivat în jurul caselor de la ţară
•	 potrivit pentru toate felurilor de sol
•	 habitat de insecte și fluturi
•	 nu are nevoie de cosit regulat
•	 adecvate agriculturii ecologice
•	 doza recomandată de 5-8 g / m2

•	 conţinutul ambalajului aprox. pentru  180 m2

COMPOZIŢIE: amestec divers de aproximativ 40 de tipuri de seminţe 
de iarbă și plante de pajişte
 
TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la daat fabricaţiei 

AMBALAJ NR.PRODUS 
NA-0260

AMBALARE 
GRUPAJ BUC/PALET EAN

8 kg ...4003-080 1 80 8594005007987

Îngrăşământ organic pentru gazon
•	 îngrăşământ organic natural unicat, sub formă de granule – efect înde-
lungat
•	 sprijină crearea unui gazon des şi verde şi limitează creşterea buruienilor 
şi muşchilor
•	îmbunatateste activitatea biologică a solului
•	pentru toate tipurile de gazoane
•	 nu dăunează animalelor de casă şi organismelor 
•	 aplicaţie uşoară prin împrăştiere (1 x pe lună) – manual sau cu ajutorul 
răspânditorului
•	 ambalaj: 8 kg pentru 800 m2

COMPOZIŢIE: gunoi de pasăre îmbogăţit cu germeni de malţ,raport de 
nutrienţi N-P-K (5-3-8) ˝

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ani de la data fabricaţiei

NATURA | GAZON
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A lua legatura
AGRO CS ROMANIA S.R.L.

Sat Mandra , Com. Mândra 57B

507125 Mandra

judet Brasov

www.agrocs.ro

Central, Comenzi, Facturare, Logistica:

Tel.: +40 31 78 00 116

 +40 31 78 00 117

Fax: +40 31 78 00 081

e-mail:  agrocs@agrocs.ro 

Agent vanzari:

mobil: +40 721 349 205
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