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Niektóre z naszych produktów, oznaczone w katalogu znakiem
„Kupon w środku”, zawierają specjalne kupony w opakowaniach
zbiorczych. Każdy kupon to 10 punktów. Zebrane 50 punktów
można wymienić na 50 zł w bonach.

Kozielski sp. z o.o.
Dańków 52, 96-230 Biała Rawska
tel.: 46 815-95-18
fax: 46 815-84-52
kontakt@zielonydom.pl

Nasi przedstawiciele:
•

•

•

•

Żaneta Wałkowska
telefon:

603 112 305

e-mail:

zaneta.walkowska@zielonydom.pl

Krzysztof Wiszniewski
telefon:

601 308 548

e-mail:

krzysztof.wiszniewski@zielonydom.pl

Krzysztof Biedrzycki
telefon:

601 167 166

e-mail:

krzysztof.biedrzycki@zielonydom.pl

Joanna Napiórkowska
telefon:

695 320 488

e-mail:

joanna.napiorkowska@zielonydom.pl
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DLA DOMU

• Pałeczki nawozowe
Najwygodniejszy nawóz dla roślin doniczkowych

Składniki pałeczek sklejone są specjalnym lepiszczem, dzięki czemu
uwalniane są powoli i zależnie od ilości wody, którą podlewamy.
Zapewnia to regularne i bezpieczne zaopatrywanie roślin w pokarm.

www.zielonydom.pl
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Pałeczki nawozowe

Pałeczki uniwersalne do roślin doniczkowych
Pałeczki nawozowe uniwersalne to najwygodniejszy nawóz dla roślin
doniczkowych. Składniki nawozowe są sklejone w całej swojej masie
specjalnym lepiszczem. To sprawia, że są one uwalniane powoli
i zależnie od ilości wody którą podlewamy. Dzięki zastosowaniu
pałeczek nawozowych rośliny otrzymują pokarm regularnie. Znikome
ryzyko przenawożenia.
Działają przez 2 miesiące
Opakowanie: 30 szt. pałeczek
Zbiorcze: 10 szt. zgrzewka

Opakowanie: 50 szt. pałeczek
Zbiorcze: 10 szt. zgrzewka

NAWÓZ WE, NPK 10-5-6

Pałeczki nawozowe dla roślin kwitnących
Pałeczki nawozowe dla roślin kwitnących (w szczególności dla pelargonii,
begonii i bratków). Niezbędne dla roślin balkonowych w okresie kwitnienia. Oryginalne GUANO z Ameryki Południowej wykorzystano jako spoiwo
nieorganicznych substancji odżywczych. To sprawia, że są one uwalniane
powoli i zależnie od ilości wody którą podlewamy. Dzięki zastosowaniu
pałeczek nawozowych rośliny otrzymują pokarm regularnie. Znikome
ryzyko przenawożenia.
Działają przez 2 miesiące
Opakowanie: 30 szt. pałeczek
Zbiorcze: 10 szt. zgrzewka

NAWÓZ WE, NPK 9,2-7-7,8

Pałeczki nawozowe QuickStart
Pałeczki dla wszystkich roślin doniczkowych oraz balkonowych.
Zawarte w nich aktywne żelazo i mikoryza to znajdująca się na
zewnątrz, szybkodziałająca warstwa substancji odżywczych,
wewnętrzny rdzeń uwalnia nawóz przez około 60 dni. MIKORYZA to
bardziej przyjazne środowisko dla Waszych roślin. Zarodniki grzybni
mikoryzowej w symbiozie z rośliną sprawiają, że powierzchnia chłonna
korzeni zwiększa się o ponad 1000 razy.
Działają przez 2 miesiące
Opakowanie: 30 szt. pałeczek

Zbiorcze: 20 szt display
NAWÓZ WE, NPK 10-5-4
3
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Pałeczki nawozowe

Storczyk pałeczki nawozowe
Pałeczki nawozowe dla storczyków mają skład zapewniający racjonalny wzrost, wzmocnienie, a przede wszystkim piękne kwitnienie
roślin ozdabiających mieszkania.
Specjalna budowa pałeczki powoduje wyjątkowo powolne i długie
działanie, odpowiednie dla roślin storczykowatych.
Działają przez 3 miesiące
Opakowanie: 12 szt. pałeczek
Zbiorcze: 25 szt. display
NAWÓZ WE, NPK 9-7-7,2

Pałeczki specjalne O
Pałeczki specjalne przeznaczone dla roślin osłabionych przez szkodniki glebowe lub owady żerujące na częściach nadziemnych roślin
ozdobnych. Grzybnia mikoryzowa oraz bakterie helperowe umieszczone są na odżywiającym rdzeniu biodegradowalnym.
Działają przez 2 miesiące
Opakowanie: 20 szt. pałeczek
Zbiorcze: 10 szt. zgrzewka

Pałeczki specjalne G
Pałeczki specjalne przeznaczone dla roślin osłabionych przez choroby
grzybowe atakujące części podziemne roślin ozdobnych. Pomagają
roślinie wzmocnić system odpornościowy.
Grzybnia mikoryzowa oraz bekterie helperowe umieszczone są na
odżywiającym rdzeniu biodegradowalnym.
Działają przez 2 miesiące
Opakowanie: 20 szt. pałeczek
Zbiorcze: 10 szt. zgrzewka

www.zielonydom.pl
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Pałeczki nawozowe

Storczyk pałeczki nawozowe - mini opakowanie
Pałeczki nawozowe dla storczyków w wygodnym, małym opakowaniu z 6 sztukami pałeczek.
Mają skład zapewniający racjonalny wzrost, wzmocnienie, a przede wszystkim piękne kwitnienie roślin ozdabiających mieszkania. Specjalna budowa pałeczki powoduje wyjątkowo
powolne i długie działanie, odpowiednie dla roślin storczykowatych.
Działają przez 3 miesiące
Opakowanie: 6 szt. pałeczek
Zbiorcze: 50 szt. display
NAWÓZ WE, NPK 9-7-7,2
5
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DLA DOMU

• Nawozy płynne
Koncentraty - nie należy nosić zbędnej wody ze sklepu do domu

Seria nawozów płynnych ZIELONY DOM to wysokoskoncentrowane odżywki (16% składników pokarmowych) z łatwo przyswajalnym kompletem mikroelementów. Z jednej butelki 300 ml uzyskuje
się do 50 litrów nawozu do podlewania. Dzięki odpowiedniej technologii wytworzenia i połączenia
makro i mikroelementów nie następuje zjawisko przechodzenia mikroelementów w formy nieprzyswajalne przez rośliny.
www.zielonydom.pl

358 katalog2020_210x297mm_CMYK_spad5mm.indd 6

6

2019-09-06 12:26:35

Nawozy płynne

Nawóz dla roślin kwitnących
Mineralny nawóz płynny dla roślin kwitnących. Nawóz idealnie
nadaje się do stosowania dla roślin kwitnących, dzięki optymalnemu
składowi substancji odżywczych. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego pełnego zestawu makro i mikroelementów w łatwo
przyswajalnych, skompleksowanych formach, nawóz idealnie nadaje
się do stosowania dla roślin kwitnących.
Wydajność: 40 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. display

Opakowanie: butelka 750 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

NAWÓZ WE, NPK 5,8-4,2-5,8

Nawóz dla roślin zielonych
Mineralny nawóz płynny dla roślin zielonych. Dzięki zastosowaniu
odpowiednio dobranego pełnego zestawu makro i mikroelementów
w łatwo przyswajalnych, skompleksowanych formach, nawóz idealnie nadaje się do stosowania z roślinami zielonymi.
Wydajność: 40 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. display

Opakowanie: butelka 750 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

NAWÓZ WE, NPK 7,7-3-5,1

Nawóz naturalny dla storczyków
Naturalny nawóz płynny Guano o składzie odpowiednim dla wszystkich storczyków. Zawiera pełny zestaw składników odżywczych oraz
mikro i submikroelementy. Nie powoduje zasolenia podłoża. Nie
uszkadza organizmów mikoryzowych.
Wydajność: 40 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. display

Przybliżony skład: NPK 2-2-2
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Nawozy płynne

Nawóz naturalny GUANO
Nawóz płynny zawierający oryginalne GUANO z Ameryki Południowej. Zawiera szybko działające formy azotu, fosforu i potasu,
mikro- i submikroelementy. Pomaga w wytworzeniu odpowiedniej mikroflory bakteryjnej. Wzbogacony w żelazo odpowiedzialne
za ładne wybarwienie liści. Koncentrat do rozcieńczenia 1:200
w domu i 1:100 w ogrodzie.
Wydajność: 25 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. display

Przybliżony skład: NPK 3-3-3

Nawóz dla storczyków
Mineralny nawóz płynny dla wszystkich storczyków. Skład o dużej zawartości fosforu zapewnia przyspieszone kwitnienie i intensywne kolory kwiatów.
Nie zawiera mocznika.
Wydajność: 40 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. display

NAWÓZ WE, NPK 3,6-5,4-6

Ziołovit naturalny nawóz dla ziół
Nawóz naturalny z przefermentowanego oryginalnego Guano
pochodzącego z wysp peruwiańskich. Dzięki naturalnej kompozycji
składników pokarmowych, zioła będą intensywnie się rozwijać i nie
utracą aromatu. Zwiększa intensywność zapachu i smaku.
Wydajność: 40 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. display

Przybliżony skład: NPK 3-3-2

www.zielonydom.pl
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Nawozy płynne

Nawóz z pompką dla roślin kwitnących
Mineralny nawóz płynny dla roślin kwitnących. Nawóz idealnie
nadaje się do stosowania dla roślin kwitnących, dzięki optymalnemu
składowi substancji odżywczych. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego pełnego zestawu makro i mikroelementów w łatwo
przyswajalnych, skompleksowanych formach, nawóz idealnie nadaje
się do stosowania dla roślin kwitnących.
Nowy, wygodny w użyciu dozownik, pozwoli nam uniknąć rozlania
nawozu i odmierzyć odpowiednią dawkę nawozu.
Wydajność: 50 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

NAWÓZ WE, NPK 5,8-4,2-5,8

Nawóz z pompką dla roślin zielonych
Mineralny nawóz płynny dla roślin zielonych. Kompozycja składników
pokarmowych doskonale dopasowana jest do potrzeb roślin zielonych. Odpowiednia maksymalna dawka mikroskładników wzmacnia
rośliny a podwójna dawka żelaza gwarantuje piękną zieleń roślin.
Nowy, wygodny w użyciu dozownik, pozwoli nam uniknąć rozlania
nawozu i odmierzyć odpowiednią dawkę nawozu.
Wydajność: 50 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

NAWÓZ WE, NPK 7,7-3-5,1

Nawóz naturalny z pompką dla storczyków
Naturalny nawóz płynny dla storczyków. Kompozycja składników
pokarmowych jest doskonale dopasowana do potrzeb storczyków.
Odpowiednia dawka mikroskładników wzmacnia rośliny, powodując, że częściej i dłużej kwitną. Nie powoduje zasolenia podłoża. Nie
uszkadza organizmów mikoryzowych.
Nowy, wygodny w użyciu dozownik, pozwoli nam uniknąć rozlania
nawozu i odmierzyć odpowiednią dawkę nawozu.
Wydajność: 50 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Przybliżony skład: NPK 2-2-2
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Nawozy płynne

Nawóz z pompką dla azalii
Mineralny nawóz płynny dla roślin kwaśnolubnych (azalia, rododendron, kamelia itp.) uprawianych w domach i na balkonach. Silnie
zakwaszający - pH 3.
Nowy, wygodny w użyciu dozownik, pozwoli nam uniknąć rozlania
nawozu i odmierzyć odpowiednią dawkę nawozu.
Wydajność: 50 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

NAWÓZ WE, NPK 8-4-4

Nawóz naturalny z pompką GUANO
Kompozycja składników pokarmowych pochodzących z natury jest
doskonale dopasowana do potrzeb naszych roślin. Nawóz zawierający oryginalne GUANO z Ameryki Pd. Zawiera szybko działające
formy azotu, fosforu i potasu, mikro- i submikroelementy. Pomaga
w wytworzeniu odpowiedniej mikroflory bakteryjnej. Wzbogacony
w żelazo odpowiedzialne za ładne wybarwienie liści naszych roślin
ozdobnych. Jako nawóz naturalny doskonale nadaje się do nawożenia ziół oraz ogródków warzywnych. Odpowiednia dawka mikroskładników w ilościach homeopatycznych wzmacnia rośliny.
Nowy, wygodny w użyciu dozownik, pozwoli nam uniknąć rozlania
nawozu i odmierzyć odpowiednią dawkę nawozu.
Wydajność: 50 litrów roztworu do podlewania
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Przybliżony skład: NPK 3-3-3

www.zielonydom.pl
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Nawozy płynne
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Nawóz zawierający mineralne składniki odżywiające roślinę oraz zestaw mikroorganizmów. Zawartość
melasy daje duże stężenie cukrów, dzięki czemu zarodniki mikroorganizmów dobrze się przechowują.
Po rozcieńczeniu wodą te same cukry są doskonałą pożywką dla tych mikroorganizmów.
Mikroorganizmy te to grzyby rodzaju Trichoderma viride i asperellum.
Grzyby rodzaju Trichoderma posiadają właściwości ochronne, wpływają korzystnie na wzrost roślin
i odznaczają się intensywną kolonizacją korzeni. Grzybnia kiełkująca z zarodników tego grzyba wnika
do korzenia i osiedla się na nim, dzięki czemu:
•
pobudzane są mechanizmy odpornościowe w roślinach a przez to wspomagana jest walka
z chorobami i ograniczenie ich rozwoju,
•
wydzielane są substancje o charakterze antybiotycznym w stosunku do organizmów patogennych dla roślin,
•
następuje intensywna kolonizacja korzeni, co stwarza niedogodne warunki dla rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych oraz powoduje, że organizmy patogenne nie mają dostępu do korzeni,
•
rośliny mają lepiej rozwinięty system korzeniowy oraz efektywniej przyswajają składniki pokarmowe, co korzystnie wpływa na ich rozwój i tempo wzrostu.
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Nawozy płynne

Czarny nawóz Uniwersalny
Nawóz uniwersalny dla roślin domowych na bazie melasy.
Zawiera składniki odżywiające roślinę oraz zestaw mikroorganizmów,
grzyby rodzaju Trichoderma viride i asperellum. Grzyby rodzaju
Trichoderma posiadają właściwości ochronne i wpływają korzystnie na
wzrost roślin. Nawóz po rozcieńczeniu jest doskonałą pożywką dla tych
mikroorganizmów.
kupon_70x70mm_CMYK+wykrojik_spad3mm.indd 1
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Opakowanie: butelka 500 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

Skład: NPK 4-1-5

Czarny nawóz do Storczyków
Nawóz do storczyków na bazie melasy. Zawiera składniki odżywiające
roślinę oraz czynnik biologiczny w postaci specjalnie wyselekcjonowanych bakterii i grzybów mikoryzowych wspomagających wzrost i rozwój storczyków. Mikroorganizmy, kolonizując strefę przykorzeniową
i korzenie, polepszają warunki wzrostu roślin. Nawóz po rozcieńczeniu
jest doskonałą pożywką dla tych mikroorganizmów.
kupon_70x70mm_CMYK+wykrojik_spad3mm.indd 1

Opakowanie: butelka 500 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

Skład: NPK 4-1-5
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DLA DOMU

• Mgiełki
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Mgiełki, Dla domu

Mgiełka dla storczyków
Mgiełka dla storczyków nawilża korzenie powietrzne wodą
pozbawioną szkodliwych soli. Zawiera submikroelementy
i aminokwasy jak w naturze. Mgiełka w tym składzie stwarza
namiastkę naturalnego środowiska. Wygoda opryskiwania:
lekka mgiełka powstaje przy opryskiwaniu w każdej pozycji,
również odwróconej.
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Opakowanie: butelka 500 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

Mgiełka dla storczyków srebrna ochrona
Mgiełka dla storczyków nawilża korzenie powietrzne wodą pozbawioną szkodliwych soli. Zawiera submikroelementy i aminokwasy jak
w naturze. Mgiełka w tym składzie stwarza namiastkę naturalnego środowiska. Wygoda opryskiwania: lekka mgiełka powstaje przy opryskiwaniu w każdej pozycji, również odwróconej.
Zawiera nano-srebro.
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Mgiełka nawozowa dla paproci
Dolistny nawóz płynny o składzie dobranym odpowiednio dla
paproci. Dzięki zastosowaniu wyjątkowo wolno uwalnianej formie
azotu pozwala uzyskać:
• szybką zieleń już po kilku dniach od zastosowania;
• działanie do 30 dni ;
• bezpieczeństwo dla roślin.
Opryskuje także w pozycji odwróconej.
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

www.zielonydom.pl
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Mgiełki

Mgiełka nawozowa uniwersalna
Uniwersalny nawóz dolistny dla wszystkich roślin domowych i balkonowych. Dzięki zastosowaniu wyjątkowo wolno uwalnianej formie
azotu pozwala uzyskać:
• szybką zieleń już po kilku dniach od zastosowania;
• działanie do 30 dni;
• bezpieczeństwo dla roślin.
Opryskuje także w pozycji odwróconej.
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Ściereczka nawozowo - nabłyszczająca
Duża ściereczka nasączona sprawdzonymi w naszym
nabłyszczaczu substancjami nabłyszczającymi oraz nawożącymi, dzięki czemu otrzymujecie Państwo czyszczenie,
nabłyszczanie i nawożenie liści kwiatów w jednym.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt. display

Opakowanie: 1 sztuka

Ściereczka do liści storczyków
Czyszcząco-nawożąca ściereczka do liści storczyków. Regularne używanie ściereczki nadaje liściom głęboką i połyskliwą
zieleń.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt. display

Opakowanie:1 sztuka
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Dla domu

Nabłyszczacz z nawozem dolistnym
Nabłyszczacz do liści i nawóz dolistny. Nabłyszcza woskami
pszczelimi. Zawiera bursztyn, który ogranicza negatywne dla
człowieka zjawisko jonizacji powietrza przez niektóre rośliny.
Nawóz dolistny zapewnia mocną zieleń liści.
Opakowanie: atomizer 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Opakowanie: atomizer 500 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

Podłoże do storczyków - grzybnia mikoryzowa
Podłoże do storczyków z kory piniowej z grzybnią mikoryzową.
Storczyki to rośliny uzależnione od specyficznych grzybów mikoryzowych. Grzyby te dostarczają im wielu ważnych substancji, które
dla samej rośliny są niedostępne. Symbioza storczyków z grzybami
mikoryzowymi zapewnia lepszy rozwój tych roślin. Specjalne
zamknięcie ze struną pozwalającą na wielokrotne zamykanie.
Wydajność: 2 doniczki
Opakowanie: torba 1,5 litra
Zbiorcze: 10 szt. karton
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DLA OGRODU

• Ogród
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Trawa

Nawóz do trawnika o zapachu lawendy
Kompleksowy nawóz do trawnika o drobnoziarnistej strukturze.
Szybkie działanie: drobnoziarnista struktura sprawia, iż pierwsze
efekty działania nawozu widoczne są już po kilku dniach od zastosowania. Zapewnia piękną i głęboką zieleń.
Zapach lawendy: olejek lawendowy znajdujący się w ziarnach zeolitu
sprawia, że w ogrodzie przez wiele dni utrzymuje się przyjemny zapach
lawendy. Woń przyjemna dla ludzi jest niemiła dla kretów. Krety nie
lubią zapachu lawendy.
Wydajność: 100 m2 trawnika
Opakowanie: torba 3 kg
Zbiorcze: 6 szt. karton

Nawóz dolistny SprayGreen do trawników
SprayGreen to nowoczesny nawóz dolistny przeznaczony dla trawników. Jego skład oparty jest na
wieloletnich doświadczeniach z USA. 24% wolno działającego azotu gwarantuje zrównoważony wzrost
oraz piękny kolor trawy. 950 ml nawozu wystarcza na
400 m2 trawnika. Opryskanie takiej powierzchni
zajmuje około 10 minut. Opryskany teren jest
bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Dostępny jest także
pojemnik z uzupełnieniem.
Wydajność: 400 m2 trawnika
Opakowanie: kanister z rozpylaczem 950 ml
Zbiorcze: 6 szt. karton

Nawóz dolistny SprayGreen do trawników
z mchem
SprayGreen jest wygodnym w stosowaniu nawozem
dającym równomierną, głęboką zieleń. Szczególnie
polecamy do trawników z mchem. Zastosowanie
nowatorskiego systemu rozpylania sprawia, iż nawiezienie 200 m2 trawnika zajmuje mniej niż 10 minut.
Rozpyla dużo, szybko i na dużym terenie. Opryskany
teren jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
Dostępny jest także pojemnik z uzupełnieniem.
Wydajność: 200 m2 trawnika.
Opakowanie: kanister z rozpylaczem 950 ml
Zbiorcze: 6 szt. karton
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Trawa

Zielona Łata
Zielona Łata to gotowa mieszanka do naprawy trawnika składająca się z chłonnego podłoża, wysokiej jakości nasion, nawozu
oraz grzybni mikoryzowej. Jest to idealne rozwiązanie dla osób
chcących szybko i łatwo uzupełnić ubytki w trawniku. Nasiona:
mieszanka dobrana tak, aby trawa była mocna i ładna. Podłoże:
włókno kokosowe użyte w Zielonej Łacie znane jest z doskonałych właściwości chłonnych. Stanowi także wyśmienite podłoże dla
roślin. Nawóz dobrany tak, aby optymalnie stymulować wzrost
trawy. Mikoryza: naturalna symbioza roślin i grzybów. Prawie wszystkie rośliny potrzebują mikoryzy do prawidłowego wzrostu i rozwoju.
Wydajność: na jedną łatę do średnicy 25 cm
Zbiorcze: 10 szt. display

Urynal
Naturalna mikrobiologiczna ochrona dla trawnika
narażonego na zniszczenie moczem zwierząt domowych. Zestaw bakterii i grzybów rozkładających mocz
i wspomagających rozwój trawy. Działa przez dwa
miesiące. Opady deszczu nie skracają okresu działania. Dostępna jest saszetka z uzupełnieniem Urynalu.
Wydajność: 800 m2 trawnika
Opakowanie: kanister z rozpylaczem 950 ml
Zbiorcze: 6 szt. karton

Opakowanie zbiorcze
uzupełnienia: 15 szt. display

Nawóz dolistny SprayGreen do thui
SprayGreen jest wygodnym w stosowaniu nawozem
dającym równomierną zieleń. Nawiezienie 50 drzew
to tylko 10 minut pracy. Zapobiega brązowieniu igieł.
Rozpyla dużo, szybko i na dużym terenie. Nawożenie
należy powtarzać co 4 tygodnie. Opryskany teren jest
całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Dostępny
jest także pojemnik z uzupełnieniem.
Wydajność: 50 drzew
Opakowanie: kanister z rozpylaczem 950 ml
Zbiorcze: 6 szt. karton

NAWÓZ WE, NPK 2,4-3,6-5,7
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Iglaki

Nawóz do iglaków
Nawóz ten nie zakłóca naturalnej równowagi mikrobiologicznej. Jest
głównie pożywką dla mikroorganizmów rozkładających go do form
przyswajalnych przez roślinę. Zawiera wypełniacze w formie mączki
rogowo-kopytnej i ości będące źródłem wapnia. Duża ilość siarczanu
potasu obniża pH gleby tzn zakwasza ją (w zależności od szybkości
pobierania jonów potasowych przez roślinę) i jednocześnie zwiększa
odporność na mróz.
Opakowanie: torba 1 kg
Zbiorcze: 10 szt. karton

Opakowanie: torba 7,5 kg

Nawóz dla rododendronów, azalii,
wrzosów, borówek i hortensji
Sypki nawóz dla rododendronów, azalii, wrzosów, borówek i hortensji
z mikoryzą w wygodnej torbie ze struną. Grzybnia mikoryzowa jest
umieszczona na podłożu z naturalnego GUANO.
Skład nawozu odpowiednio dobrany dla roślin o płytkim systemie
korzeniowym. Długodziałający - nawożenie na początku i pod koniec
sezonu.
Opakowanie: torba 1 kg
Zbiorcze: 10 szt. karton

NAWÓZ WE, NPK 10-5-5

Pałeczki nawozowe dla pomidorów,
papryki i ogórków
Duże pałeczki nawozowe z mikoryzą dla pomidorów, papryki, ogórków i innych warzyw. 60 dni zbilansowanego nawożenia pałeczkami
z grzybnią mikoryzową.
Opakowanie: 20 szt. pałeczek
Zbiorcze: 5 szt. zgrzewka

Masa: 90 g
NAWÓZ WE, NPK 10,5-5-6
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Ogród

Aphisol Bio+
Środek przeznaczony dla roślin zanieczyszczonych i osłabionych
przez szkodniki żerujące na częściach naziemnych roślin ozdobnych. Uzupełnia składniki pokarmowe wyssane przez owady.
Posiada własności zmywania powierzchni roślin zasiedlonych
przez owady. Zmywa brud, kurz i padłe owady.
Opakowanie: atomizer 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Opakowanie: atomizer 500 ml
Zbiorcze: 6 szt. zgrzewka

AquaGel
Superabsorbent wody: 1 gram żelu wchłania do 250
gramów wody. Granulki AquaGel wchłaniają wodę
pochodzącą z podlewania, deszczu, mgły oraz rosy.
Następnie oddają ją roślinie kiedy ta jej potrzebuje.
Trwałość AquaGel w ziemi wynosi ok. 5 lat. Chroni
przed suszą. Pozwala na rzadsze podlewanie, chroni
przed przelaniem oraz poprawia strukturę gleby
Opakowanie: pudełko 60g
Zbiorcze: 10 szt. display

Zbiorcze: 10 szt. display
kupon_70x70mm_CMYK+wykrojik_spad3mm.indd 1
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Opakowanie: pudełko 1kg
Zbiorcze: 10 szt. karton

Opakowanie: torba 350 g
Zbiorcze: 12 szt. karton

Komposter
Nawóz kompostujący przyspieszający fermentację
kompostu i wzbogacający go o magnez oraz mikroelementy. Komposter jest pożywką dla bakterii i grzybów fermentujących znajdujących się w kompoście,
dzięki czemu przyspiesza proces naturalnej fermentacji resztek organicznych. Likwiduje nieprzyjemny
zapach. Można stosować przez cały rok.
Opakowanie: torba 1,5 kg
Zbiorcze: 10 szt. karton

Opakowanie: wiadro 4 kg
21
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DLA OGRODU

• Mikoryza

Mikoryza jest wzajemnie korzystnym współżyciem roślin i specyficznych grzybów symbiotycznych,
nawiązujących bezpośredni kontakt z korzeniami rośliny – gospodarza. Obecna dzięki mikoryzie
pozakorzeniowa sieć strzępek grzybowych zwiększa zasięg pobierania i transportu azotu, fosforu
i mikroelementów z gleby do korzeni, z których grzyb w zamian uzyskuje niezbędne asymilaty roślin
(cukry) stanowiące dla niego źródło węgla i energii. Mikoryza zwiększa odporność roślin na niesprzyjające warunki środowiskowe, np. niewystarczająca dostępność wody i składników pokarmowych
w glebie, niewłaściwy odczyn gleby, zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Mikoryza występuje u ponad 90% znanych gatunków roślin, zapewniając im optymalne warunki
wzrostu i rozwoju.
Co daje mikoryza?
• 1000 razy zwiększa powierzchnię chłonną korzeni
• Zwiększoną tolerancję na stresy związane z brakiem wody, temperaturą, niewłaściwym pH gleby
• Przyspiesza wzrost roślin
• Chroni przed chorobami korzeni
• Poprawia kondycję roślin

www.zielonydom.pl
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Mikoryza

Mikoryza VAXI-ROOT dla drzew iglastych i liściastych
Grzybnia mikoryzowa dla roślin iglastych i liściastych. Szczepionka
ta zawiera bakterie asocjacyjne korzeniowe FYTOHELP. Bakterie te
wykazują duży antagonizm wobec Phythophthora cinnamomi, która
powoduje groźną chorobę roślin fytoftorozę. Pomagają one także
roślinom wejść w symbiozę z grzybami mikoryzowymi.
Przykłady najpopularniejszych zastosowań: tuje, jałowce, cisy, jodły,
sosny.
Wydajność: do 25 roślin
Opakowanie: tuba
Zbiorcze: 6 szt. karton

Mikoryza VAXI-ROOT dla wrzosowatych
Grzybnia mikoryzowa dla roślin wrzosowatych. Szczepionka ta zawiera
bakterie asocjacyjne korzeniowe FYTOHELP. Bakterie te wykazują
duży antagonizm wobec Phythophthora cinnamomi, która powoduje
groźną chorobę roślin fytoftorozę. Pomagają one także roślinom
wejść w symbiozę z grzybami mikoryzowymi.
Przykłady najpopularniejszych zastosowań: rododendron, azalia,
wrzos, żurawina, borówka, magnolia, tulipanowiec.
Wydajność: do 25 roślin
Opakowanie: tuba
Zbiorcze: 6 szt. karton

Mikoryza VAXI-ROOT dla róż
Grzybnia mikoryzowa dla róż. Szczepionka ta zawiera bakterie asocjacyjne korzeniowe FYTOHELP. Bakterie te wykazują duży antagonizm wobec Phythophthora cinnamomi, która powoduje groźną chorobę roślin fytoftorozę. Pomagają one także roślinom wejść
w symbiozę z grzybami mikoryzowymi.
Wydajność: do 25 roślin
Opakowanie: tuba
Zbiorcze: 6 szt. karton
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Mikoryza

Mikoryza VAXI-ROOT jadalne grzyby leśne
Mieszanka trzech rodzajów grzybów jadalnych: borowik szlachetny,
maślak zwyczajny, podgrzybek brunatny. Zmieszanie akurat tych
gatunków znacznie zwiększa szanse na wyhodowanie swoich grzybów. Efekt w postaci własnych grzybów powinien pojawić się po 2 - 3
latach. Stosować można zarówno w lesie iglastym jak i mieszanym.
By zastosować szczepionkę, wybierzmy na naszej działce miejsce
najbardziej zbliżone do warunków panujących w lesie, tzn. różnorodność drzew iglastych i liściastych.
Wydajność: wystarcza na 500 do 1000 m2
Opakowanie: butelka
Zbiorcze: 6 szt. karton

Mikoryza VAXI-ROOT uniwersalna
Szczepionka mikoryzowa przeznaczona szczególnie dla roślin
sadzonych oraz przesadzanych. Nadaje się także dla już rosnących
roślin. Zastosowanie: owoce, warzywa, kwiaty, krzewy.
Wydajność: do 50 roślin
Opakowanie
Zbiorcze: 10 szt. display
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Pożyteczne mikroorganizmy

Zdrowy Pomidor spray z cynkiem
Spray z cynkiem Zdrowy Pomidor jest gotowym do użycia nawozem
dolistnym. Pozwala uzyskać wzrost kwitnienia i zdrowsze owoce.
Polecamy dla pomidorów, papryki, fasoli, truskawek.
0% pestycydów.
Wydajność: do 25 roślin
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton

Spray do przesadzania ZDROWY KORZEŃ
Spray do przesadzania ZDROWY KORZEŃ zawiera pożyteczne mikroorganizmy: grzybnie grzybów mikoryzowych, bakterie pomocowe
oraz grzybnię trichodermy. Dzięki tym pożytecznym organizmom,
roślina lepiej przyswaja składniki pokarmowe i jest bardziej odporna
na choroby grzybowe. Przeznaczone dla wszystkich roślin przesadzanych i świeżo sadzonych.
Opakowanie: butelka 300 ml
Zbiorcze: 8 szt. karton
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Repelenty

Pożegnanie z kretem
Środek w wygodnym opakowaniu z rozpylaczem, ułatwiający pozbycie się kretów występujących na trawnikach w ogrodach, parkach, na terenach rekreacyjnych, wałach przeciwpowodziowych itp. Opryskiwanie
chronionego terenu symuluje opady deszczu. Sprawia
to, że organizmy będące pokarmem kreta wychodzą
na powierzchnię. Zostają wtedy pokryte składnikiem
czynnym w roztworze oleju rycynowego i palmowego. Kompozycja ta powoduje dolegliwości żołądkowe
kreta, który ogranicza swoją aktywność na chronionym
terenie. Dostępny jest także pojemnik z uzupełnieniem.
Wydajność: wystarcza na opryskanie ok. 1000 m2
Opakowanie: kanister 950 ml z rozpylaczem
Zbiorcze: 6 szt. karton

Pożegnanie z komarem i kleszczem OGRÓD
Produkt w wygodnym opakowaniu z rozpylaczem do
odstraszania komarów i kleszczy w okolicy w okolicy
domów (np. w ogrodach). Do zastosowania na trawnikach, drzewach, krzewach i architekturze ogrodowej.
Składniki naturalne: sok cytrynowy, sok czosnkowy,
geraniol. Dostępny jest także pojemnik z uzupełnieniem. Nie zawiera DEET.
Wydajność: wystarcza na opryskanie ok. 300 m2
Opakowanie: kanister 950 ml z rozpylaczem
Zbiorcze: 6 szt. karton

Pożegnanie z komarem i kleszczem 300 ml
Produkt do odstraszania komarów i kleszczy. Do zastosowania
na wierzchnią warstwę odzieży. Zawiera wyłącznie składniki pochodzenia naturalnego. Nie zawiera DEET. Wygodny opryskiwacz, który
działa także do góry nogami.
Opakowanie: butelka 300 ml.
Zbiorcze: 8 szt. karton
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Repelenty

Pożegnanie z mrówką
Środek zwalczający mrówki w formie granulatu. Likwiduje gniazda i
królową. Wygodne opakowanie typu solniczka.
kupon_70x70mm_CMYK+wykrojik_spad3mm.indd 1
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Wydajność: do 25 gniazd
Opakowanie: tuba 250 g
Zbiorcze: 12 szt. zgrzewka

Pożegnanie ze ślimakiem
Ekologiczna bariera antyślimakowa. Bezpieczne dla ludzi i zwierząt
domowych. Pożegnanie ze ślimakiem zrobione jest z kanciastych
granulek lawy wulkanicznej (bez chemii). Rozrzucone wokół roślin,
tworzą obszar niedostępny, który nie znika po deszczu. Bariera jest
neutralna dla roślin i bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych.
Opakowanie: pudełko 2,5 kg
Zbiorcze: 10 szt. karton
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Pozostałe produkty

Wyciągacz kleszczy SafeCard
Wyciągacz kleszczy SafeCard to produkt opracowany przy współudziale naukowców, biologów oraz lekarzy – specjalistów w zakresie
chorób spowodowanych ugryzieniem tych pasożytów. Dzięki odpowiedniemu uformowaniu karty usuwanie kleszcza można wykonać
na całym ciele. Karta posiada także specjalne, mniejsze wycięcie,
które sprawia, że pomaga również pozbyć się ze skóry żądła po użądleń pszczoły i osy.
SafeCard został opracowany z myślą o tym, aby pozbyć się pasożyta bez użycia siły. Usuwanie kleszcza odbywa się niezwykle
łatwo. Powolny, płynny ruch specjalnie uformowaną kartą umożliwia
wyciągnięcie go z ciała. Pozwala to w wielu przypadkach uniknąć
zakażenia groźnymi bakteriami lub wirusami.
Karta ma takie same wymiary jak tradycyjna karta płatnicza, co umożliwia przechowywanie jej w portfelu i użycie zawsze wtedy, kiedy jest
to konieczne.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt. display

www.zielonydom.pl

358 katalog2020_210x297mm_CMYK_spad5mm.indd 28

28

2019-09-06 12:27:19

Pozostałe produkty

Grobex emulsja
Emulsja do czyszczenia i konserwacji nagrobków. Specjalistyczny
środek do usuwania brudu i plam z lastryka, marmuru i innych
powierzchni. Posiada doskonałe właściwości czyszczące. Można stosować na mokrą powierzchnię. Zapobiega powstawaniu smug.
Opakowanie: butelka 400 ml
Zbiorcze: 20 szt. karton

Grobex ściereczka
Ściereczka GROBEX jest nasączona specjalistycznym środkiem do
usuwania brudu i plam z powierzchni marmuru, granitu i innych
polerowanych powierzchni kamiennych. Środek ten równocześnie
konserwuje czyszczoną powierzchnię.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt. display

Opakowanie: 1 sztuka

Grobel
Nawóz naturalny. Sterylizowany kurzak z Belgii.
Opakowanie: worek 25 kg
Zbiorcze: 25 szt. paleta
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ocĄjCaIK
ProCZm
YKOWY K
STOR

PRODUKT

J.M. ilość

Cena
wartość Vat
netto

Pałeczki nawozowe do STORCZYKÓW

Szt. 100

2,86

286,00

8

Pałeczki nawozowe do STORCZYKÓW
(Mini opakowanie)

Szt. 100

1,05

105,00

8

Nawóz płynny naturalny STORCZYK 300 ml

Szt. 24

3,86

92,64

8

Nawóz płynny mineralny STORCZYK 300 ml

Szt. 24

3,86

92,64

8

POMPKA nawóz płynny STORCZYK 300 ml

Szt. 8

3,86

30,88

8

Czarny nawóz do storczyków 500 ml

Szt. 12

7.25

87,00

8

Mgiełka dla storczyków 300 ml

Szt. 24

5,23

125,52

8

Mgiełka dla storczyków 500 ml

Szt. 12

6,68

80,16

8

Mgiełka dla storczyków Srebrna Ochrona 300 ml Szt. 24

5,85

140,40

8

Ściereczka do liści Storczyków

Szt. 120

0,97

116,40

23

Podłoże dla storczyków z mikoryzą 1,5 l

Szt. 30

7,05

211,50

8

DISPLAY

Szt. 1

1,00

1,00

23

WARTOŚĆ NETTO 1369,14

Notatki
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• Kupon w środku
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Niektóre z naszych produktów, oznaczone w katalogu znakiem
„Kupon w środku”, zawierają specjalne kupony w opakowaniach
zbiorczych. Każdy kupon to 10 punktów. Zebrane 50 punktów
można wymienić na 50 zł w bonach.
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