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Drodzy Państwo, miłośnicy ogrodów!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog naszych produktów. Oprócz
znanych już nawozów granulowanych, bazujących na surowcach dostarczanych

przez

światowego

lidera

w

produkcji

nawozów

mine-

ralnych - norweski koncern YARA, po raz pierwszy znalazły się w nim także
nawozy naturalne. Najwyższej klasy oborniki granulowane posiadają europejskie certyﬁkaty jakości, zezwalające na ich stosowanie w uprawach
ekologicznych.
Kolejnymi nowościami naszej oferty są zdobywające co raz większą popularność wśród właścicieli ogrodów, keramzyt i perlit ogrodniczy. Wszystkie
wspomniane nowości wprowadzamy pod marką NOVA MINERALS.
Osobną propozycję, uzupełniającą gamę nawozów, stanowią kruszywa
ozdobne. Ich bogaty asortyment znajdziecie Państwo w drugiej części katalogu:
NOVA MINERALS – Kamienie Świata.
Wierzymy, że oferowane przez nas produkty staną się dla Państwa inspiracją
do stworzenia ogrodu marzeń.
Garden inspired by

POLECANY

PRO COMPLEX

NAWOZY DO TRAWNIKÓW

PRZEZ
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ
FILM

Oryginalny granulowany nawóz skandynawski
przeznaczony do nawożenia trawników o charakterze sportowym, reprezentacyjnym oraz
intensywnie użytkowym. Odpowiedni dobór
azotu, fosforu i potasu gwarantuje gęstą darń
oraz intensywną zieloną barwę trawnika.
Do nawożenia wszystkich gatunków traw.
Regularne stosowanie stymuluje rozwój systemu
korzeniowego, przez co wpływa korzystnie na
kondycję roślin w trakcie upalnego i suchego lata.
WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 m². Nawóz wieloskładnikowy NPK 16+16+16.

Waga:

3 KG

5 KG

10 KG

12 KG

25 KG

5901549174700

5907747651012

5901549174328

5901549174366

5901549174847
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Kody EAN:

3

1 KG

SZYBKI WZROST

ANTYMECH

Nawóz przeznaczony do nawożenia trawników o charakterze sportowym,
reprezentacyjnym oraz intensywnie użytkowanych. Zawiera szybko działające
formy azotu i wapnia, gwarantując szybki i bujny wzrost oraz intensywną barwę
trawnika. Przeznaczony do wszystkich gatunków traw. Daje znakomite efekty przy
zakładaniu nowego trawnika oraz regeneracji zniszczonego. Regularne stosowanie
nawozu wpływa korzystnie na strukturę gleby, która nie ulega zakwaszeniu, a pH
utrzymuje się na poziomie optymalnym. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 m². Azotan
amonowo-wapniowy 34 N (CaO) (+10,5).

3 KG

5 KG

10 KG

5901549174977

5901549174601

5901549174144

5901549174151

5901549174168
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Waga:

Kody EAN:

1 KG

25 KG

Su
skutecpzer
ny!

Vila antyMech - Nawóz do trawników pokrytych mchem. Nawóz granulowany
z żelazem (Fe) w szybko przyswajalnej formie chelatowej - szybko i skutecznie
zabezpiecza trawnik przed nadmiernym rozwojem mchów. Wzmacnia trawę,
zapewniając jej intensywny wzrost w miejscach, gdzie wcześniej dominował mech. Do
stosowania posypowego na wszystkich rodzajach trawników wieloletnich. Wysoka
wydajność: aż do 1250 m² trawnika z opakowania 25kg. Azotan amonowo-wapniowy
oraz kompleks żelazowo-potasowy i 15N (CaO) (+26) z żelazem schelatowanym przez
HBED.

Waga:

1 KG

3 KG

5 KG

10 KG

12 KG

25 KG

5901549174762

5907747651005

5901549174267

5901549174274

5901549174786

5901549174793
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NAWOZY DO TRAWNIKÓW

Fe
Z CHELATEM ŻELAZA

DO RODODENDRONÓW
HORTENSJI I ROŚLIN
WRZOSOWATYCH

DO KWIATÓW OGRODOWYCH
I BALKONOWYCH

NAWOZY DO KWIATÓW

Nawóz przeznaczony do pielęgnacji rododendronów,
azalii i roślin wrzosowatych. Bogaty skład nawozu
zapewnia bujny wzrost, obﬁte kwitnienie oraz piękne
wybarwienie kwiatów. Regularne stosowanie nawozu
podnosi odporność roślin na choroby i przemarzanie.
Prosty w użyciu - nie wymaga wymieszania z glebą.
WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 25 m². Nawóz wieloskładnikowy
NPK 9+11+25 (MgO, S).

Waga:

ZOBACZ
FILM

5

3 KG

Waga:

ZOBACZ
FILM

1 KG

5901549174458

5901549174045
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Kody EAN:

Kody EAN:

5901549174663

DO ROŚLIN CEBULOWYCH I BYLIN

DO RÓŻ

Nawóz przeznaczony do pielęgnacji roślin cebulowych
i bylin. Bogaty skład nawozu zapewnia obﬁte i długotrwałe kwitnienie oraz soczysty i zdrowy wygląd liści.
Regularne stosowanie nawozu przyspiesza wzrost
roślin oraz sprawia, że cebule są dorodne i bardziej
odporne na choroby. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 25 m².
Nawóz wieloskładnikowy NPK 12+11+21+mikro.

Norweski nawóz przeznaczony do pielęgnacji wszystkich
gatunków róż. Wspomaga szybszy wzrost roślin. Duża
zawartość potasu oraz obecność magnezu, zwiększa
odporność na wymarzanie oraz nadaje różanym
krzewom piękny wygląd. Do stosowania posypowego,
w większości zastosowań nie wymaga mieszania
z glebą. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 roślin. Nawóz
wieloskładnikowy NPK 14+13+21 z dodatkiem mikroelementów: magnezu i boru.

Waga:

ZOBACZ
FILM

1 KG

Najwyższej jakości nawóz granulowany przeznaczony
do pielęgnacji wszystkich gatunków kwiatów jednorocznych i wieloletnich w uprawach ogrodowych oraz
balkonowych. Wspomaga szybszy wzrost roślin. Duża
zawartość potasu oraz obecność magnezu, zapewnia
dłuższe i bardziej obﬁte kwitnienie oraz intensywną
barwę kwiatów. Podnosi odporność roślin na choroby.
WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 m². Nawóz wieloskładnikowy
z magnezem i borem NPK 13+13+20.

Kody EAN:

1 KG
5901549174649

Waga:

ZOBACZ
FILM

Kody EAN:

1 KG

3 KG

5901549174557

5901549174083
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DO DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH

DO TRUSKAWEK I POZIOMEK

Waga:

ZOBACZ
FILM

Kody EAN:

5901549174410

Waga:

ZOBACZ
FILM

Kody EAN:

1 KG

3 KG

5901549174434

5901549174236
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DO WINOROŚLI, PORZECZEK
I MALIN

DO BORÓWEK I ROŚLIN
KWAŚNOLUBNYCH

Nawóz przeznaczony do nawożenia malin, jeżyn,
winorośli i porzeczek. Zapewnia obﬁte owocowanie,
gwarantując dostarczenie w krótkim czasie wszystkich
niezbędnych składników pokarmowych i mikroelementów. Regularne stosowanie nawozu podnosi odporność roślin na choroby. W większości zastosowań nie
wymaga mieszania z glebą. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50
m². Nawóz wieloskładnikowy NPK 15+8+9 (Na, S)+ mikro.

Najwyższej jakości granulowany nawóz przeznaczony
do nawożenia borówek, żurawin i innych roślin
kwasolubnych. Dzięki silnemu działaniu zakwaszającemu glebę, gwarantuje roślinom kwasolubnym
prawidłowe warunki do wzrostu, poprawia walory
smakowe owoców oraz podnosi zimotrwałość roślin.
Odpowiednio dobrany skład nawozu sprawia, że krzaki
są bujne i obﬁcie owocują, rodząc dorodne i smaczne
owoce. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 roślin. NAWÓZ WE
9+10+24 (MgO, S).

Waga:

ZOBACZ
FILM

1 KG

Kody EAN:

1 KG
5901549174533

ZOBACZ
FILM

Waga:

Kody EAN:

1 KG

3 KG

5901549174496

5901549174243
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NAWOZY DO ROŚLIN OWOCOWYCH

Oryginalnej jakości nawóz przeznaczony do nawożenia
wszystkich odmian truskawek i poziomek. Dostarczenie w krótkim czasie wszystkich niezbędnych
składników pokarmowych i mikroelementów sprawia,
że krzaki są bujne i obﬁcie owocują, rodząc dorodne
i smaczne owoce. Specjalnie dobrana formuła
zapobiega efektowi przenawożenia i nadmiernemu
gromadzeniu się azotanów w roślinach. WYDAJNOŚĆ
z 1kg: do 250 roślin. Nawóz wieloskładnikowy 15+8+10
(Na, S)+ mikro.

Nawóz przeznaczony do pielęgnacji drzew i krzewów
owocowych. Bogaty skład nawozu zapewnia, że rośliny
zaopatrzone we wszystkie niezbędne składniki
pokarmowe oraz liczne mikroelementy owocują obﬁcie,
rodząc dorodne i smaczne owoce. Specjalnie dobrana
formuła zapobiega efektowi przenawożenia i nadmiernemu gromadzeniu się azotanów w roślinach. Regularne
stosowanie nawozu podnosi odporność roślin na choroby. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 25 m². Nawóz wieloskładnikowy NPK 14+7+10 + mikro (MgO, Na, S, B, Mn).

NAWOZY DO WARZYW I ROŚLIN OZDOBNYCH

DO OGÓRKÓW,
ROŚLIN DYNIOWATYCH

DO ROŚLIN KWITNĄCYCH
Granulowany nawóz przeznaczony do pielęgnacji roślin
kwitnących w uprawach doniczkowych, ogrodowych
oraz balkonowych. Zapewnia dłuższe i bardziej obﬁte
kwitnienie oraz intensywne wybarwienie liści i kwiatów.
Wspomaga szybszy wzrost roślin. Regularne stosowanie nawozu podnosi odporność roślin na choroby
i przemarzanie. Do stosowania posypowego – nie
wymaga mieszania z glebą. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do
50 m². Nawóz wieloskładnikowy NPK 11+14+20+mikro.
Waga:

ZOBACZ
FILM

Kody EAN:

Granulowany nawóz przeznaczony do nawożenia
ogórków i wszelkich odmian roślin dyniowatych: cukinii,
melonów, dyni, patisonów. Do upraw w glebie jak
i pod osłonami (tunele, folie). Specjalnie dobrana
formuła zapewnia uzyskanie obﬁtych plonów oraz
zapobiega efektowi przenawożenia i nadmiernemu
gromadzeniu się azotanów w roślinach. Regularne
stosowanie nawozu podnosi odporność roślin na choroby. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 30 roślin. Nawóz wieloskładnikowy NPK 14+14+19 z dodatkiem mikroelementów:
magnezu i boru.

1 KG
5901549174687

Op. zbiorcze
package

9
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Pallets [pcs]
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ZOBACZ
FILM

Waga:
Kody EAN:

1 KG
5901549174519
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1 KG

ZOBACZ
FILM

DO POMIDORÓW I PAPRYKI

DO MAGNOLII

Nawóz przeznaczony do pielęgnacji wszelkich odmian
pomidorów i papryki uprawianych w glebie jak
i podłożach torfowych czy kokosowych. Dostarczenie w
krótkim czasie wszystkich niezbędnych składników
pokarmowych i mikroelementów sprawia, że krzaki są
bujne, obﬁcie owocują rodząc dorodne i smaczne
owoce. Specjalna formuła zapobiega nadmiernemu
gromadzeniu się azotanów w roślinach. Regularne
stosowanie nawozu podnosi odporność roślin na choroby. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 250 roślin. Nawóz
wieloskładnikowy NPK 12+14+21 z dodatkiem mikroelementów.

Nawóz przeznaczony do pielęgnacji drzew i krzewów
magnolii. Bogaty skład oraz dodatek magnezu i boru
zapewnią bujny wzrosti zawiązywanie mocnych
i zdrowych pąków. Nawóz wpływa też na intensywną
barwę kwiatów oraz przedłuża okres ich kwitnienia.
Regularne stosowanie podnosi odporność roślin na
choroby i przemarzanie. Prosty w użyciu - nie wymaga
wymieszania z glebą. Nawóz wieloskładnikowy NPK
13+8+18 z mikroelementami. WYDAJNOŚĆ z 1kg:
do 25m².

Waga:
Kody EAN:

5
7

1 KG
5901549174472
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Waga:

ZOBACZ
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1 KG
5901549174823
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UNIWERSALNY NAWÓW
OGRODNICZY - NORDIC SUPREME

Bogaty w mikroelementy!

ZOBACZ
FILM

Waga:

1 KG

3 KG

5 KG

10 KG

12 KG

25 KG

5901549174748

5901549174595

5901549174281

5901549174298

5901549174120

5901549174250
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Kody EAN:

DO ROŚLIN IGLASTYCH - SUPER SCANDIC
Wysokiej jakości nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami
przeznaczony do pielęgnacji drzew i krzewów iglastych. Bogaty
w składniki pokarmowe, zapewnia piękny wygląd roślin przez cały rok.
Stopniowe uwalniane składników zaspokaja zapotrzebowanie roślin
iglastych w poszczególnych fazach wzrostu. Dodatek magnezu
ogranicza ryzyko przebarwienia igieł. Prosty w użyciu - nie wymaga
wymieszania z glebą. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 30 m². Nawóz wieloskładnikowy NPK 9+12+25 (Mg, S).

ZOBACZ
FILM

DO TUI (ŻYWOTNIKÓW)
Nawóz specjalistyczny
przeznaczony
do
pielęgnacji wszystkich gatunków tui (żywotników). Odpowiednio dobrany skład oraz
dodatek mikroelementów zapewnią roślinom
bujny wzrost i gęsty pokrój. Nawóz wpływa też
na intensywną zieloną barwę ograniczając
ryzyko brązowienia końcówek. Regularne stosowanie podnosi odporność roślin na choroby
przemarzanie. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 30 m².
Nawóz wieloskładnikowy NPK 6+12+20(MgO)(S)
z dodatkiem mikroelementów.

Waga:

3 KG

5 KG

10 KG

5901549174724

5901549174137

5901549174304

5901549174311

5901549174113

5901549174212
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package

9

-

-

-

-

-

Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

504

126

90

44

78

40

Waga:

ZOBACZ
FILM

Kody EAN:

1 KG

12 KG

25 KG

1 KG

3 KG

5901549174809

5901549174106
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package

9

-
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Pallets [pcs]
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126

Kody EAN:

8

NAWOZY DO IGLAKÓW

Najwyższej jakości granulowany nawóz o szerokim zastosowaniu. Dzięki odpowiednio dobranej ilości podstawowych pierwiastków azotu, fosforu i potasu - nadaje się do nawożenia
większości roślin w ogrodzie: warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych a także trawników i kwiatów. Jest
najlepszym rozwiązaniem na pierwsze wiosenne nawożenia
w przypadku nie stosowania nawozów jesiennych zawierających fosfor i potas. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 30 m². Nawóz
wieloskła- dnikowy z dodatkiem makro- i mikroelementów NPK
(MgO, B) 14+14+21 (+0,7 +0,02).

NAZWOZY

O PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU
ZOBACZ
FILM

3-MCE DO TRAWY
Najwyższej jakości, profesjonalny nawóz o przedłużonym
działaniu, przeznaczony do pielęgnacji wszystkich
gatunków traw. Bogaty w łatwo i szybko przyswajalne
przez rośliny składniki pokarmowe, zapewnia szybki
wzrost i bardziej intensywny kolor trawnika. Jedna dawka
zapewnia stopniowe uwalnianie składników odżywczych
nawet do 3 miesięcy. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 m². Nawóz
wieloskładnikowy z mikroskładnikami pokarmowymi:
borem, cynkiem, manganem i żelazem NPK 12+11+18
(MgO, S).

Waga:

3 KG

5 KG

Kody EAN:

5901549174007

5901549174014

126

90

Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

BEZAZOTOWY

3-MCE DO ROŚLIN IGLASTYCH
Najwyższej jakości nawóz o przedłużonym działaniu,
przeznaczony do pielęgnacji drzew i krzewów iglastych.
Bogaty w składniki pokarmowe, zapewnia szybki wzrost
i bardziej intensywne kolory roślin. Dodatek magnezu
ogranicza ryzyko przebarwienia igieł. Zwiększa odporność
roślin na mróz. Wygodna forma posypowa - nie wymaga
mieszania z glebą. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 40 m². Nawóz
wieloskładnikowy z mikroskładnikami pokarmowymi NPK
12+10+18 (MgO, S) (+2,7)(+8).

Waga:

5 KG

Kody EAN:

5901549174038

Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

9
5

90

JESIENNY DO TRAWNIKA
Najwyższej jakości granulowany nawóz przeznaczony do pielęgnacji trawników w okresie
jesiennym i wczesnowiosennym. Dużą zawartość fosforu i potasu poprawia kondycję trawy przed
zimą oraz zwiększa jej odporność na przemarzanie. Brak azotu nie pobudza trawy do wzrostu
i ogranicza rozwój chwastów. Zaleca się stosowanie nawozu wczesną wiosną dla wzmocnienia
systemu korzeniowego roślin. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 m². Nawóz PK 12+27 (S) (+2).

Waga:

1 KG

5 KG

10 KG

5901549174380

5901549174229

Op. zbiorcze
package
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-
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Pallets [pcs]

504

126

90

44

Kody EAN:

5901549174182

25 KG
5901549174052

BEZAZOTOWY

BEZAZOTOWY

BEZAZOTOWY

NAWOZY JESIENNE

ZOBACZ
FILM

JESIENNY DO DRZEW
I KRZEWÓW LIŚCIASTYCH
Wysokiej jakości nawóz przeznaczony do
pielęgnacji krzewów i drzew liściastych
w okresie jesiennym. Wysoka zawartość
fosforu i potasu w nawozie, uzupełnia wyczerpane po całym sezonie wegetacyjnym zapasy
tych składników pokarmowych, co warunkuje
roślinom przetrwanie zimy. Potas istotnie
zwiększa odporność roślin na choroby oraz
wymarzanie. Fosfor stymuluje wzrost systemu
korzeniowego a brak azotu nie pobudza roślin
do wzrostu. Stosowanie nawozu wczesną
wiosną wzmacnia system korzeniowy roślin.
WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 30 m². Nawóz PK 18+27
(S) (+2).

Waga:

Kody EAN:
Op. zbiorcze
package
Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

1 KG
5901549174403

126

JESIENNY DO IGLAKÓW

JESIENNY UNIWERSALNY

Najwyższej
jakości
granulowany
nawóz
przeznaczony do pielęgnacji krzewów i drzew
iglastych w okresie jesiennym i wczesnowiosennym. Wysoka zawartość fosforu i potasu
w nawozie, uzupełnia ubytek tych składników
pokarmowych po całym sezonie letnim, dzięki
czemu istotnie zwiększa odporność iglaków na
choroby oraz wymarzanie. Brak azotu nie pobudza roślin do wzrostu. Stosowanie nawozu
wczesną wiosną wzmacnia system korzeniowy
roślin. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 30 m². Nawóz PK
15+28 (S) (+5,1).

Najwyższej jakości granulowany nawóz
przeznaczony do jesiennej pielęgnacji wszystkich roślin w ogrodzie: trawników, warzyw,
drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.
Zwiększa odporność roślin na mróz i ułatwia im
przetrwanie w okresie zimowym. Dzięki wysokiej zawartości fosforu i potasu uzupełnia
wyczerpane po całym sezonie wegetacyjnym
zapasy tych składników pokarmowych. Brak
azotu nie pobudza roślin do wzrostu i przygotowuje glebę pod uprawy w następnym sezonie
wegetacyjnym. WYDAJNOŚĆ z 1kg: do 50 m².
Nawóz PK 20+30 (S) (+4).

5 KG

Waga:

5901549174359

Kody EAN:

1 KG
5901549174397

5 KG
5901549174335

ZOBACZ
FILM

10 KG

25 KG

5901549174342

5901549174571

Waga:

Kody EAN:

-

Op. zbiorcze
package

9

-

-

-

Op. zbiorcze
package

90

Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

504

126

90

44

Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

1 KG

5 KG

ZOBACZ
FILM

10 KG

25 KG

5901549174373

5901549174199

5901549174205 5901549174588

9

-

-

-

504

126

90

44

10

PODWÓJNA
FUNKCJA
VILA SPRINT
DO PELARGONII

VILA SPRINT
DO STORCZYKÓW

VILA SPRINT
DO ROŚLIN KWITNĄCYCH

Przeznaczony do dokarmiania dolistnego wszystkich rodzajów pelargonii oraz
innych roślin balkonowych (np. fuksje,
werbeny, aksamitki, złocienie). Nawóz
NPK
(MgO,
S)
0,028-0,018-0,05
z zestawem mikroelementów MICRO
POWER
+:
żelazem,
manganem,
cynkiem, miedzią, borem, molibdenem
(schelatowane przez EDTA lub DTPA).

Przeznaczony
do
dokarmiania
dolistnego wszystkich gatunków
storczyków. Nawóz NPK (MgO) O,018 0,018 - 0,018 z zestawem mikroelementów MICRO POWER+ : żelazem,
manganem, cynkiem, miedzią, borem,
molibdenem (schelatowane przez
EDTA lub DTPA).

Przeznaczony
do
dokarmiania
dolistnego
wszystkich roślin kwitnących. Nawóz NPK (MgO, S)
0,026 - 0,016 - 0,045 z zestawem mikroelementów
MICRO POWER+ : żelazem, manganem, cynkiem,
miedzią, borem, molibdenem (schelatowane przez
EDTA lub DTPA).

NAWOZY PŁYNNE

Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

500 ml
5901549174632

14

VILA SPRINT
DO ROŚLIN ZIELONYCH
Przeznaczony do dokarmiania dolistnego wszystkich gatunków roślin zielonych o ozdobnych liściach. Nawóz NPK
(MgO) O,012-0,012-0,036 z zestawem
mikroelementów
MICRO
POWER+:
żelazem, manganem, cynkiem, miedzią,
borem, molibdenem (schelatowane
przez EDTA lub DTPA).
Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

500 ml
5901549174922

14

Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

5901549174908

14

VILA SPRINT
DO SURFINII I PETUNII
Przeznaczony
do
dokarmiania
dolistnego surﬁnii i petunii oraz
innych roślin intensywnie kwitnących
o zwisających, kaskadowych pędach.
Nawóz NPK (MgO) O,016-0,022-0,07
z zestawem mikroelementów MICRO
POWER+:
żelazem,
manganem,
cynkiem, miedzią, borem, molibdenem
(schelatowane przez EDTA lub DTPA).
Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

151

500 ml

500 ml
5901549174939

14

Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

500 ml
5901549174915

14

VILA SPRINT
UNIWERSALNY DO ROŚLIN
BALKONOWYCH I DOMOWYCH
Przeznaczony do dolistnego dokarmiania wszystkich gatunków roślin domowych i balkonowych.
Polecany zarówno dla roślin kwitnących takich jak:
pelargonie, surﬁnie, begonie, fuksje, clematisy,
werbeny, jak i o ozdobnych liściach: bluszcz, palmy,
paprocie, juka, bonsai. Nawóz NPK (MgO)
0,034-0,01-0,04 z zestawem mikroelementów
MICRO POWER+: żelazem, manganem, cynkiem,
miedzią, borem, molibdenem (schelatowane przez
EDTA lub DTPA).
Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

500 ml
5901549174946

14

NAWOZY PŁYNNE Z DOZOWNIKIEM

szybki efekt nawożenia

Bezpośrednio podłączane do węża z wodą - nawożenie i podlewanie w jednym

Podwójną funkcją 2w1 SPRAY SHOWER:
najszybszy efekt - działa równocześnie
dolistnie i doglebowo

SPRINT SHOWER

wygodny w użyciu - wystarczy
podłączyć do węża

SPRINT SHOWER

DO TRAWNIKOW

DO ROŚLIN IGLASTYCH

Z zestawem mikroelementów
MICRO POWER

Z zestawem mikroelementów
MICRO POWER

Kompleksowy skoncentrowany nawóz płynny przeznaczony do dolistno-glebowego nawożenia wszystkich gatunków trawników. Zalecany szczególnie w przypadku pojawienia się przebarwień np. „na skutek
suszy” lub śladów intensywnego użytkowania na trawnikach. Błyskawicznie poprawia ich kondycję.
Wysokie stężenie zawartego w nawozie azotu (N) pobudza trawę do wzrostu gwarantując gęstą darń.
Potas (K) wraz z zestawem licznych makro i mikro-elementów wpływa korzystnie na kondycję całego
trawnika, zapewniając mu soczystą zieloną barwę. Obecność fosforu (P) stymuluje dobre ukorzenienie,
przez co zwiększa odporność traw na suszę w trakcie upalnego i suchego lata. Nawóz NPK 0,45-0,15-0,5
(MgO, S) z zestawem mikroelementów MICRO POWER schelatowane przez EDTA lub DTPA: żelazem,
manganem, cynkiem, miedzią, borem.

Wieloskładnikowy, skoncentrowany nawóz płynny przeznaczony do dolistnego i glebowego nawożenia iglaków: tui (żywotników), świerków, sosen,
jodeł, cisów, modrzewi, cyprysów. Bogaty zestaw składników mineralnych
zapewnia szybkie działanie wzmacniające, poprawiając wygląd roślin, ich
wybarwienie oraz zapobiega brązowieniu igieł i pędów. Nawóz NPK
0,33-0,11-0,35 (MgO, S) z zestawem mikroelementów MICRO POWER schelatowane przez EDTA lub DTPA: żelazem, manganem, cynkiem, miedzią,
borem.
WYDAJNOŚĆ z opakownia: do 150 roślin. Do bezpośredniego użycia.

WYDAJNOŚĆ z opakowania: ok. 500 m². Do bezpośredniego użycia.
Pojemność:
Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

1000 ml
5901549174953

Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

1000 ml
5901549174960

6

6

12

NAWOZY PŁYNNE

INNOWACYJNY DOZOWNIK

100% rozpuszczalne w wodzie
NAWÓZ NA
KWITNIENIE

NAWÓZ NA
WZROST

z mikroskładnikami

NAWOZY KRYSTALICZNE

Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

z mikroskładnikami

200 gr

Pojemność:

5901549174885

Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

40

Do roślin kwitnących w uprawach doniczkowych, ogrodowych
i balkonowych. Zawiera szybko przyswajalne schelatowane
formy mikroelementów, zabezpieczające potrzeby roślin
o wysokich wymaganiach pokarmowych. Duża zawartość potasu
zapewnia zawiązywanie mocnych i zdrowych pąków oraz obﬁte
kwitnienie. Nawóz wpływa też na intensywną barwę kwiatów
oraz przedłuża okres ich kwitnienia. WYDAJNOŚĆ z opakowania:
200 l roztworu. Nawóz NPK 7-9-25 (MgO, S) z dodatkiem
mikroelementów: cynku, miedzi, boru, żelaza, manganu
i molibdenu. NAWÓZ WE / EC FERTILIZER.

NAWÓZ
ZAKWASZAJĄCY
z mikroskładnikami

NAWÓZ
UNIWERSALNY

200 gr

Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

200 gr
5901549174861

40

Do roślin kwasolubnych i wrzosowatych: azalii, borówek, żurawin,
hortensji, różaneczników, wrzosów i wrzośców. Dzięki silnemu działaniu
zakwaszającemu
glebę
gwarantuje
roślinom
kwasolubnym
prawidłowe warunki do wzrostu. Zawiera szybko przyswajalne schelatowane formy mikroelementów zapewniając bujny i zdrowy rozwój
roślin oraz wpływa korzystnie na walory smakowe owoców. WYDAJNOŚĆ z opakowania: 200 l roztworu. Nawóz NPK 12-12-14 (MgO, S)
z dodatkiem mikroelementów: cynku, miedzi, boru, żelaza, manganu
i molibdenu. NAWÓZ WE / EC FERTILIZER.

Pojemność:

5901549174854

Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

40

Do
roślin
w
uprawach
doniczkowych,
ogrodowych
i balkonowych. Występowanie azotu w trzech formach
przyśpiesza wzrost, a wysoka zawartość schelatownych
mikroelementów zabezpiecza wzmożone w tym okresie potrzeby pokarmowe roślin. Doskonała rozpuszczalność oraz brak
metali ciężkich i chlorków pozwalają na bezpieczne stosowanie
nawozu. WYDAJNOŚĆ z opakowania: 200 l roztworu. Nawóz
NPK 15-12-14 (MgO, S) z dodatkiem mikroelementów: cynku,
boru, żelaza, manganu, miedzi i molibdenu. NAWÓZ WE / EC
FERTILIZER.

Pojemność:

z mikroskładnikami

5901549174878

40

Do roślin domowych i ogrodowych: kwiatów, warzyw, drzew
i krzewów ozdobnych oraz owocowych. Wysoka zawartość
schelatownych mikroelementów, zabezpiecza potrzeby roślin
uprawianych w różnych podłożach i technikach, zapewniając ich
intensywny wzrost, prawidłowy rozwój systemu korzeniowego
oraz obﬁte owocowanie. Brak metali ciężkich oraz chlorków
sprawia, że owoce są smaczne i zdrowe. WYDAJNOŚĆ
z opakowania: 200 l roztworu. Nawóz NPK 15-15-15 (MgO, S)
z dodatkiem mikroelementów: cynku, boru, żelaza, manganu,
miedzi i molibdenu. NAWÓZ WE / EC FERTILIZER.

NAWÓZ
ANTYMECH

z chelatem żelaza

Pojemność:
Kody EAN:
Op. zbiorcze
package

200 gr
5901549174892

40

Specjalistyczny nawóz krystaliczny, przeznaczony do nawożenia
trawników, na których występuje mech. Zawiera żelazo w formie
schelatowanej, dzięki czemu szybko i skutecznie zabezpiecza trawnik
przed nadmiernym rozwojem mchów. Odpowiednio dobrany zestaw
makro- i mikroelementów zapewnia gęstą darń oraz intensywną,
zieloną barwę trawnika. Doskonała rozpuszczalność, brak metali
ciężkich i chlorków pozwalają na bezpieczne stosowanie nawozu.
WYDAJNOŚĆ z opakowania: 200 l roztworu. Może być stosowany
również posypowo. Nawóz NPK 5-5-7 (MgO, S) z żelazem (Fe). NAWÓZ
WE / EC FERTILIZER.

Wydajność z opakowania: 100 m²

13
5

200 gr

Do zastosowania
w rolnictwie

Do zastosowania
w rolnictwie

ekologicznym!

ekologicznym!

OBORNIK GRANULOWANY

KURZY

GRANULOWANY

OBORNIK NATURALNY BYDLĘCY jest skoncentrowanym naturalnym nawozem organicznym pochodzenia zwierzęcego
o szerokim zastosowaniu zarówno w uprawach ogrodniczych
jak i w rolnictwie ekologicznym. Granulowana forma obornika
została pozbawiona wszelkich niepożądanych składników,
takich jak patogeny czy nasiona chwastów. Ze względu na swoją
ekologiczną czystość i wysoką zawartość substancji
humusowych, składników odżywczych i mineralnych, nawóz
przynosi znakomite rezultaty we wszelkiego rodzaju uprawach
warzywnych, zielarskich, działkowych i sadowniczych, w tym
także roślin ozdobnych i doniczkowych oraz pielęgnacji
trawników.

OBORNIK NATURALNY KURZY jest silnie skoncentrowanym naturalnym nawozem organicznym pochodzenia zwierzęcego o szerokim
zastosowaniu
zarówno
w
uprawach
ogrodniczych
jak
i w rolnictwie ekologicznym. Granulowana forma obornika została
pozbawiona wszelkich niepożądanych składników, takich jak
patogeny czy nasiona chwastów. Ze względu na swoją ekologiczną
czystość i wysoką zawartość substancji humusowych, oraz
bogactwo składników mineralnych i mikroelementów, nawóz
szczególnie zalecany jest na glebach wyjałowionych, ubogich
w składniki pokarmowe. Przynosi znakomite rezultaty we wszelkiego rodzaju uprawach warzywnych, zielarskich, działkowych
i sadowniczych, w tym także roślin ozdobnych i doniczkowych
oraz pielęgnacji trawników.

OBORNIK NATURALNY GRANULOWANY jest silnie skoncentrowanym
naturalnym nawozem organicznym pochodzenia zwierzęcego
o szerokim zastosowaniu zarówno w uprawach ogrodniczych jak
i w rolnictwie. Granulowana forma obornika została pozbawiona
wszelkich niepożądanych składników, takich jak patogeny czy nasiona
chwastów. Ze względu na wysoką zawartość potasu oraz substancji
humusowych nawóz szczególnie polecany jest na gleby piaszczyste,
ubogie w składniki pokarmowe. Silnie stymuluje wzrost pędów
i korzeni dzięki wysokiemu poziomowi cynku, regulującego poziomem
auksyn (hormonów pobudzających wzrost roślin). Stosowany głównie
na początku sezonu wegetacyjnego przynosi znakomite rezultaty
w uprawach warzyw, drzew i krzewów owocowych a także roślin
ozdobnych i doniczkowych oraz przy pielęgnacji trawników.

BYDLĘCY

CHARAKTERYSTYKA
NAWOZU
Gęstość: 750 kg/m³
Sucha masa: 90%
Masa organiczna: 67%
Stosunek C/N: 18

SKŁAD NAWOZU

CHARAKTERYSTYKA
NAWOZU

Azot całkowity (N) 2,0%
- azot organiczny
- azot amonowy

1,9%
0,1%

Fosfor (P2O5)
Potas (K2O)
Magnez (MgO)
Wapń (Ca O)

3,0%
3,0%
1,5%
3,0%

Gęstość: 750 kg/m³
Sucha masa: 88%
Masa organiczna: 62%
Kwasy huminowe: 5%
Kwasy fulwowe: 15%
Stosunek C/N: 9

Zawartość mikroelementów (mg/kg):
Cynk (Zn) 450 , Miedź (Cu) 140,

pH: 7

OBORNIK NATURALNY

SKŁAD NAWOZU

CHARAKTERYSTYKA
NAWOZU

Azot całkowity (N) 4,0%
- azot organiczny
- azot amonowy

3,6%
0,4%

Fosfor (P₂O5)
Potas (K2O)
Magnez (MgO)
Wapń (Ca O)
Siarka (SO3)

3,0%
3,0%
1,3%
10%
1,5%

Gęstość: 800 kg/m³
Sucha masa: 91%
Masa organiczna: 72%
Wilgotność: 9%

SKŁAD NAWOZU
Azot całkowity (N)
Fosfor (P2O5)
Potas (K₂O)
Magnez (MgO)
Wapń (CaO)

2,6%
5,2%
1,5%
1,6%
2,9%

Zawartość mikroelementów (mg/kg):
Cynk (Zn) 950, Miedź (Cu) 280.

Zawartość mikroelementów: (mg/kg): Żelazo
(Fe) 1000, Mangan (Mn) 500, Miedź (Cu) 105,
Cynk (Zn) 420, Mangan (Mn) 500, Kobalt (Co)
2, Bor (B) 50, Molibden (Mo) 11

3 kg
Waga:

Kody EAN:
Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

~5l

6 kg
~10 l

12,5kg
~20 l

25 kg
~40l

5903754488627 5903754488634 5903754488146 5903754488061

315

160

80

40

3 kg
Waga:

Kody EAN:
Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

~5l

6 kg
~10 l

12,5kg
~20 l

25 kg
~40l

5903754488641 5903754488658 5903754488153 5903754488160

315

160

80

40

3 kg
Waga:

Kody EAN:
Paleta [szt.]
Pallets [pcs]

~5l

6 kg
~10 l

12,5kg
~20 l

25 kg
~40l

5903754488665 5903754488672 5903754488177 5903754488184

315

160

80

40
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OBORNIKI EKOLOGICZNE I NATURALNE

OBORNIK GRANULOWANY

VilaNawozy

+48 (91) 88 28 800

biuro@vila-nawozy.pl

ul. Górnośląska 4e, 70-664 Szczecin

www.vila-nawozy.pl

