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Anghinare - Green Globe

Ardei gras - Galben Superior

Ardei iute - De Cayenne

Ardei lung - Corno Di Toro Giallo

Ardei boia dulce - Szegedi 80

Ardei gras - Soroksari

Ardei iute tip măr - Roundel

Ardei lung - Corno Di Toro Rosso

Ardei - Sigaretta Biondo

Ardei gras - Asti Yellow

Ardei gras – Sweet Chocolate

Ardei iute-Hungarian Yellow Wax

Ardei - Sigaretta di Bergamo

Ardei gras - California Wonder

Ardei iute - Red Cherry Small

Ardei gogoşar - Cornel

Ardei gras -Etiuda

Ardei iute ornamental-Little Wonder

Ardei gogoşar - Topepo Rosso

Ardei gras - Fehérözön

Ardei iute decorativ - Lampion

Ardei gras - Asti RedArdei gras - Mix 

Ardei gras mov - OdaArdei gras - ZorzaArdei gras -Yolo Wonder

Ardei dulce tip măr-TopepoYellow Ardei iute - Anaheim Ardei iute – Corno di Capra Ardei iute mexican - Jalapeno
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Ardei lung – Dulce de Espana

Castraveţi lungi - Long China

Conopidă timpurie - Snowball X

Ardei lung – Dulce Italiano

Ceapă arpagic - Stuttgart Giant

Conopidă semitimpurie - Igloo

Ceapă albă - Rijnsburger

Conopidă de toamnă-Giant of Naples

Alune de pământ – With Shell

Ceapă roşie - Brunswick

Conopidă - Sicily Purple

Bame roşii – Burgundy

Ceapă roşie-Rossa lunga di Firenze Cicoare alungită-Red Treviso Early

Ardei lung - Marconi Red Bame - Clemson Spineless

Bob - Superaguadulce Broccoli - Calabrese Căpşuni Castraveţi - Cornichon

Castraveţi - Delikatess Castraveţ semilungi - 
Marketmore

Castraveţi semilungi - Beth Alpha

Castraveţi lungi - Long Anglais

Castraveţi amari

Castraveţi albi – 
Paris Small White

Castraveţi – Libelle F1 Castraveţi semilungi –
 Gemini 7 F1

Castraveţi africani – Kiwano

Castrveţi lungi – 
Telegraph Improved
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Dovlecel Zucchini - Black Beauty

Fasole pitică - Processor

Dovleac de copt-
Rouge Vif D’Etampes

Dovlecel Patison - Custard White

Dovlecel - Golden Zucchini F1

Fasole pitică - Roma II

Dovleac de copt - Big Max

Dovlecel plăcintar-
Waltham Butternut

Dovlecel - Spaghetti - pizza

Fasole pitică - Purple Queen

Dovleac de copt-
Muscade de Provence

Dovlecel - White Bush

Endivia - Saint Laurent

Dovleac de copt - Tudor

Dovlecel - Italian Light Green

Fasole pitică - Berggold

Conopidă - Romanesco Early

Dovleac furajer - Gele Reuzen 

Dovlecel - Striato d’Italia

Fasole pitică - Supernano Giallo 

Conopidă - Macerata Green

Dovlecel la metru-Sicillian Snake

Dovlecel - Tondo Chiaro di Nizza

Dovleac de copt – Atlantic Giant

Dovleac Halloween – Howden

Dovlecel – Radu

Dovlecel - President F1 Dovleac pentru ulei  - Olga Dovleac pentru seminţe – 
Danka Polka

Fasole pitică - Maxidor
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Morcov - Mercado de Paris 

Frăguţe - Rügen

 Mazăre de grădină timpurie - 
Meteor

Gulie - Gigant

 Morcov - Amsterdam

Gulie - Purple Vienna

Morcov - Berlicum

Gulioare - White Vienna

 Morcov - Chantenay Red Cored

Gulie furajeră

 Morcov - Flakkee

 Mazăre de grădină - 
Kelvedon Wonder

 Morcov - Nantes

Fasole urcătoare - Kentucky 
Wonder Wax

Fasole urcătoare - Meraviglia 
di Venezia

Fasole urcătoare - Blue Lake Fasole urcătoare - Marconi

Fasole urcătoare - Albenghino

Fasole urcătoare la metru - 
Metro a Seme

Fasole urcătoare - 
Borlotto Lamon

Morcov – Touchon

Fasole urcătoare – 
Trionfo Violetto

Morcov – Danvers

Morcov mix – Rainbow F1Morcov – Lobbericher

Fasole urcătoare – Golden Mary

Morcov – Kuroda

Napi comestibili – Golden Ball

Fasole pitică - 
Borlotto lingua di Fuoco

Fasole urcătoare - 
Auria Bacăului
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Pepene galben - Charentais

Pepene verde - Crimson Sweet

Pepino

Pepene galben - 
Hale’s Best Jumbo

Păstârnac – White Gem

Pepene galben - 
Honey Dew Green

Pepene verde – Janosik

Ridichi de lună – Datil Escarlata

Pătrunjel rădăcină - Bardowicker

Pepene galben - 
Retato degli Ortolani

Porumb super dulce – Gucio F1

Pătrunjel rădăcină - Berliner

Pepene galben - Yellow Canary

Pătrunjel rădăcină – Alba

Pepene verde – Zloto Wolicy F1

Praz – Bulgarian Giant

Praz - Carentan

Napi comestibili - Purple Top 
White Globe

Pepene verde - 
Klondike Blue Ribbon

Ridichi de lună - Mix

Păstârnac - Guernesay

Pepene verde - Sugar Baby

Ridichi de lună - Icicle

Porumb zaharat - Golden Bantam

Ridichi de lună - Cherry Belle

Porumb zaharat F1

Ridichi de lună -
French Breakfast

Pepene galben - Ananas

Pepene verde - Charleston Grey

Porumb floricele
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Ridichi de lună – Sniezka

Salată creaţă - Gentilina

Ridichi de iarnă –
 Black Spanish Long

Ridichi de lună – Jutrzenka

Ridichi de iarnă – White Round

Ridichi de lună - Malaga

Salată de gheaţă - Great Lakes 

Salată - Four Seasons Wonder

Spanac - Matador

Salată - Lollo Bionda

Salată de iarnă - Imperial Winter

Spanac - De Noua Zeelanda 

Salată - Lollo Rossa

Sfeclă roşie - Cylindra

Ştevia

Salată - Attraction

Sfeclă roşie - Detroit

Ţelină rădăcină - Anita

Salată - May Queen

Sfeclă roşie - Crosby Egyptian

Ţelină rădăcină - 
Gigante di Praga

Salată - White Boston

Sfeclă de zahăr

Ridichi de lună - Riesenbutter Ridichi de lună - Zlata

Ridichi de vară - München Bier Ridichi de vară - Ostergruss Rosa Ridichi de iarnă - 
Black Spanish Round

Ridichi de lună - National 3

Ridichi albe lungi - Minowase
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Tomate pentru balcon 
-Balkonzauber

 Tomate - Inimă de Bou

 Tomate Galbene - 
Golden Konigin

 Tomate - Pearson

 Tomate - Yellow Pearshaped

 Tomate - Costoluto Fiorentino

 Tomate - Ace 55 VF

 Tomate - Roma VF

 Tomate - Buzău 22 

 Tomate - Rio Grande

Tomate - Red Cherry

 Tomate - Marmande

 Tomate - San Marzano 2

Tomate de bulion - 
San Marzano 3

Varză chinezească - Granaat

Tomate - Piramide

 Varză creaţă – Vertus

Tomate - Roz

 Varză extratimpurie - Express

Tomate negre - Russian Black

Tomate soi seră solar - St. Pierre Varză de Bruxelles

Tomate – Yellow Cherry Tomate – Black Cherry Tomate – Radana

Tomate - Tigerella Tomate – Buzău 47 Tomate – Buzău 1600

Tomate – Zloty Ozarowski

Varză de Bruxelles Red
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 Varză de vară - Glory of 
Enkhuizen

 Vinete - White Egg

 Varză de toamnă - Amager

 Vinete - Black Beauty

 Varză de toamnă - Brunswick

 Vinete - Long Purple

 Varză timpurie - Ditmarscher

 Varză de toamnă - Buzoiana

 Vinete - Lagada

 Varză timpurie - Golden Acre

 Varză de toamnă -Langedijker 
Dauer

 Vinete - Violetta di Firenze

 Varză de vară - Copenhagen 
Market 2

 Varză roşie - Tete Noir Varză roşie –
 Langedijker Bewaar

Vinete  - Luiza Vinete – Pana Corbului

Salată – May Queen Plante aromatice - mixtură
cimbru, mărar, pătrunjel frunză 

neted

Morcov – Flakkee Morcov  - Nantes Pătrunjel rădăcină – Berliner Ridichi de lună – Cherry Belle

PLICURI - SEMINŢE CU BANDĂ
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Anason

Cimbrişor

Busuioc - Genovese

Cimbru

Busuioc lemon

Coriandru

Goji - Goji Berry

Creson de grădină

Iarbă lemon

Echinacea

Mentă dulce

  Fetica - Salata mielului

 Limba mielului

Mentă

  Isop de grădină

Lobodă roşie

Muşeţel

Busuioc mic - Greco a Palla

Lămâiţă

Măcriş

Busuioc roşu - Red Basil

 Leurdă - Usturoi sălbatic

Măgheran

Ceapă  de tuns

Leuştean

  Mangold  Mix

Chimion

 Fenicul - Summer Early

Levănţică

Mărar
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Pătrunjel frunză neted

Schinduf

Ţelină  de frunze - Cutting Celery

Revent

Scorţonera

Ţelină  de peţiol - Elne

Rozmarin

Serlai

 Usturoi de frunze - Chinense

Rucola

Şofrănaş

Valeriana

Ruta

Sparanghel - Mary Washington

Salvia

Tarhon

 Nalbă mare Nepeta   Oregano Pătrunjel frunză creţMuştar alb

Pătrunjel frunză neted – 
Italian Giant

Sunătoare
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Albăstrele

Aubrieta

Căldăruşă

 Cipru de grădină

Alyssum alb

Azalee - Godeţia

 Cârciumărese mari

 Ciuboţica cucului

Alyssum violet

Balsamină

  Cârciumărese mari roşii

Clarkia

Amestec de flori anuale

  Bănuţei  australieni

 Cârciumărese - Liliput

Clopoţei

Amestec flori jardiniere

Bănuţei

 Cârciumărese marmorate

 Coada şoricelului

Amestec flori urcătoare

Begonia

Cineraria

Cobea

Bănuţei albi

Bănuţei  - Pomponette roz Bănuţei roşii Cactus

Cleome – Floarea păianjen  Condurul doamnei
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Crăiţe pitice-portocalii

Dimorfoteca

 Floarea soarelui decorativă

Creasta cocoşului bătută

 Dovlecel  ornamental

Creasta cocoşului plumosa

 Floare de cristal

 Flori  de pai

Creasta cocoşului plumosa mică

 Floare de măcăleandru

 Flori  de pai albe

Dalia

 Floarea miresei albă

Degeţel

 Floarea miresei perenă albă

 Crăiţe înalte  Crăiţe pitice  Crăiţe pitice cu flori mari 
portocalii

 Crăiţe pitice cu flori mari 
galbene

 Crăiţe pitice - Carmen

Crăiţe  - Fantastic

Dalia – Pompon mixDalia – Collarette mix

Dovlecel ornamental – 
Crown of Thorns

Dovlecel ornamental – Cobra

Euphorbia

Floarea soarelui roşie Flori de pai galbene

Condurul doamnei - roşu

Floarea soarelui mix
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 Floarea pasiunii

 Garoafe Chabaud galbene

Fluturaşi

 Garoafe Chabaud roşii

 Fluturei-dubli

 Garoafe chinezeşti

Gălbenele

 Garofiţe chinezeşti black-white

 Flori  de pai roşii

 Garoafe Chabaud

 Garoafe Grenadin

 Flori  de piatră

 Garoafe Chabaud albe

 Garofiţe de grădină

Flori de pai portocalii Flori de piatră galbene Flori de piatră roşii Flori de piatră portocalii

In decorativ Liatris Lilicele Lipscănoaie Lobelia curgătoareImpatiens - Sporul casei

Garofiţe de stânci Gazania Gilia Gomfrena Gura leului curgătoare F1 Gura leului



16

Muşcate curgătoare F1

Noptiţe

Muşcata dracului

Nu mă uita

Nalbă de grădină dublă

Ochiul boului bicolor

Nalbă Lavatera

Negrilică Nemţişori

Lufă

Mixandre

Lupin

Mărăriţe

Mixandre albe

Mac Californian

Mentă decorativă

Mixandre roşii

Mac roşu

Micşunele

Molucela

Malope

Mimulus

Moţul curcanului

Lobelia pitică albastră

Margarete

Mina

Muşcate

Margarete roşii

Ochiul boului Contraster

Margarete mix



17

Ochiul boului Harz albastru

Ochiul boului Princess

Pana zburătorului

Ochiul boului Harz galben

Ochiul boului Princess alb

Panseluţe mixtură

Ochiul boului Harz  roşu

Ochiul boului Princess albastru

Ochiul boului mic

Ochiul boului Paeonia

Ochiul boului Princess mov Panseluţe - albe

Ochiul boului Harz

Ochiul boului Pompon 
albastru - alb

Ochiul boului Princess roşu

Panseluţe - galbene

Ochiul boului Harz alb

Ochiul boului Pompon roşu - alb

Ochiul boului Princess roz

Panseluţe - negre Panseluţe - portocalii Panseluţe - roşii Panseluţe Rococo

Păpălău Petunia Petunia curgătoare Petunia – mov Petunia stelată Star mix Petunia grandiflora F2

Panseluţe - albastre
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Petunia pendula F2-Polka

Regina nopţii albă

Sărăturică albastră

Tremurici

Petunia pendula tip surfinia F2 -
Rubina

Rudbeckia

Sărăturică roz

Tufănică

Petunia superbissima  F1

Salvia

Sărăturică perenă

Urzicuţă decorativă

Porumb decorativ

Sângele voinicului

Scânteiuţă - Brumărea

Varză ornamentală

Pufuleţi

Sărăturică mix

Tithonia

Verbena

Regina nopţii

Sărăturică albă

Thunbergia

Vinca Vineţică Parfumată Zorele pitice mix

Pufuleţi mix

Ricin

Sărăturică galbenă

Salvia – Mix
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Zorele pitice albastre Zorele urcătoare albastreZorele urcătoare mix
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SEMINŢE PLICURI MARI

Castraveţi - Ira F1 Castraveţi – Restina F1

Fasole pitică -  Maxidor Fasole pitică - Borlotto Lingua Di Fuoco Fasole urcătoare – Albenghino

Fasole urcătoare – Golden Mary Fasole pitică pentru boabe – Eureka

Morcov - Berlicum

Vinete - Bonica F1 Amestec iarbă pentru pisici Fasole pitică - Berggold

Fasole pitică - Supernano  Giallo Fasole pitică - Processor

Fasole urcătoare rotundă - 
Kentucky Wonder Wax

Fasole urcătoare - 
Meraviglia di Venezia

Mazăre de grădină - Kelvedon Wonder Mazăre de grădină timpurie - Meteor Morcov - Flakkeer Morcov - Nantes

Fasole pitică pentru boabe - Canellino
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Pătrunjel rădăcină – Bardowicker Porumb zaharat F1 Ridichi de lună - Cherry Belle

Sfeclă roşie - Cylindra Sfeclă roşie - Detroit

Pătrunjel rădăcină Ridichi de iarnă - Black Spanish Round

Sfeclă de zahăr Spanac - Matador Gazon Ornamental

Trifoi   alb

ARPAGIC

Stuttgarter Riessen Sturon Red Karmen White  Snowball

Nr.
crt

Arpagic Calibru Mod 
ambalare

1 GALBEN    STUTTGARTER 8-16 mm 1 kg
2 GALBEN    STUTTGARTER 8-16 mm 10 kg
3 GALBEN    STUTTGARTER 14-18 mm 1 kg
4 GALBEN    STUTTGARTER 14-18 mm 10 kg
5 GALBEN    STURON 8-16 mm 1 kg
6 GALBEN    STURON 8-16 mm 10 kg

Nr.
crt

Arpagic Calibru Mod 
ambalare

7 GALBEN    STUFAT 22-28 mm 1 kg
8 GALBEN    STUFAT 22-28 mm 10 kg
9 ROŞU   RED  KARMEN 8-16 mm 1 kg
10 ROŞU   RED  KARMEN 8-16 mm 10 kg
11 ALB  WHITE SNOWBALL 8-16 mm 0,50 kg

  12 ALB  WHITE SNOWBALL 8-16 mm 10 kg

Preţul la  ARPAGIC  poate suferi  modificări in funcţie de evoluţia  pieţei.     Marfa  ramasă pe stoc la clienţi nu se returnează.

OFERTĂ APRAGIC

USTUROI DE SĂMÂNŢĂ

Usturoi de sămânţă - primăvară Usturoi de sămânţă - toamnă
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CARTOFI  DE SĂMÂNŢĂ -  IMPORT   OLANDA

CARTOFI  DE SĂMÂNŢĂ GALBENI

CARTOFI  DE SĂMÂNŢĂ ROŞII

NOTIUNI GENERALE 

Soi  : Extratimpuriu
Forma tubercului : Rotund 
– ovala;
Culoarea la exterior : 
galbena;
Culoarea pulpei : galben-pal;
Dimensiunea : tuberculi mari, 
frumosi;
Gust : bun ;
Destinat :  consum in stare 
proaspata;
Soi : productiv.

Sac:    5 kg
          25 kg

NOTIUNI GENERALE 

Soi  : Semitimpuriu;
Forma tubercului : lung – 
ovala;
Culoarea la exterior : 
galbena;
Culoarea pulpei : galben-pal;
Dimensiunea : tuberculi mari, 
aspect comercial;
Gust : bun ;
Destinat :  consum in stare 
proaspata;
Soi : productiv

Sac:    5 kg
          25 kg

NOTIUNI GENERALE 

Soi  : Semitardiv;
Forma tubercului : Lung – 
ovala;
Culoarea la exterior : 
galbena;
Culoarea pulpei : galben-pal;
Dimensiunea : tuberculi mari, 
uniformi;
Gust : bun ;
Destinat :  consum in stare 
proaspata si pentru pastrare;
Soi : productiv.

Sac:    5 kg
          25 kg

NOTIUNI GENERALE 

Soi  : Semitardiv;
Forma tubercului : Lung – 
ovala;
Culoarea la exterior : rosie;
Culoarea pulpei : galben-pal;
Dimensiunea : tuberculi mari, 
frumosi;
Gust : bun ;
Destinat :  consum in stare 
proaspata;
Soi : productiv.

Sac:    5 kg
          25 kg

NOTIUNI GENERALE 

Soi  : Semitardiv;
Forma tubercului : Ovala;
Culoarea la exterior : rosie;
Culoarea pulpei : galben-pal;
Dimensiunea : tuberculi mari, 
frumosi;
Gust : bun ;
Destinat :  consum in stare 
proaspata si pentru pastrare;
Soi : productiv.

Sac:    5 kg
          25 kg

NOTIUNI GENERALE 

Soi  : Semitimpuriu;
Forma tubercului :Lung;
Culoarea la exterior : 
galbena;
Culoarea pulpei : galben-pal;
Dimensiunea : tuberculi mari, 
frumosi;
Gust : bun ;
Destinat :  consum in stare 
proaspata;
Soi : productiv;

Sac:    5 kg
          25 kg
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SEMINŢE HIBRIDE

- Belladonna F1 ;                               

- Daciana F1 ;                                   

- Madonna F1 ;

- Barbara soi ;   

- Hungarian Sweet Wax ;  

Ardei gras

- Gogomax  F1 ;                                         

- Traian F1 ;  

Ardei gogoşar

- Kaptur F1 ;    

- Flexum F1 ; 

- Napoca F1 ;  

- Potaisa F1 ;   

- Ureche de elefant ; 

Ardei lung

- Iancu      F1 ;    

- Rush      F1 ;   

- Yanka      F1 ;                                 

- Chorbadjiiski  soi ;   

Ardei iute

- Ira          F1; 

- Levina          F1 ;

- Mirabelle          F1 ; 

- Regal          F1 ; 

- Cross Country    F1 ;

- Raider          F1 ; 

- Advance          F1 ; 

- Atlantis          F1 ;

Castraveţi

- Cozia F1 ; 

- Nautilus  F1 ; 

Conopidă

- Golden Zucchini   F1;  

- Ambassador         F1; 

- Esckenderani        F1; 

- Opal                        F1;                                  

Dovlecel

- Cindy  F1 ;     

- Neiss F1 ;    

Gulioare

- Fruidor               soi ;   

Fasole pitică

- Selectie mazăre ;  

- Compoziţie :  

- Kelvedon Wonder ;                                           

- Gloriossa ;                                        

- Zsuzsi ;      

- Rajnai Torpe ; 

Mazăre

- Marion F1 ; 

- Monanta  soi ;  

- Samson soi ;     

Morcov

- Bubka                  soi ;   

- Eagle                   soi ;  

Pătrunjel rădăcină

- Comoara Ungariei  soi ;                                              

- Rio Gold                    F1 ;   

Pepene galben

- Peace        F1 ;         

- Royal Fantasy   F1 ;  

Pepene verde

- Alibi F1 ; 

- Asterix F1 ;

- Amour  F1 ; 

- Artist  F1 ;  

- Mohican   F1 ;  

- Perez  F1 ; 

- Geroy  F1 ;    
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- Royalty F1 ; 

- Sheba F1 ;    

- Landmark  F1 ;

- Legend F1 ;  

Porumb zaharat

- Irene    F1 ;

- Rondel     soi ;    

- Jolly soi ;   

- Sora  soi ; 

- Rolex F1 ;

- Roxanne F1 ;

- Rudolf  soi ;

  Ridichi de lună

- Alanis soi ;  

- Touareg soi ; 

- Justine   soi ;  

- Sandrine    soi ; 

Salată

- Bonica   F1 ;    

- Classic  F1 ; 

- Galine  F1 ; 

- Aragon F1 ;  

Vinete

- Morcov ; 

- Pătrunjel rădăcină ; 

- Ridichi ;   

- Salată ;

- Ţelină rădăcină ;   

Seminţe  drajate

- Pablo F1 ;   

Sfeclă roşie

- Dolphin     F1 ; 

- Space     F1 ;        

- Bikini    F1 ;  

- Samos F1 ; 

- Lagos  F1 ;                                

Spanac 

- Mentor  soi ;   

- Neon soi ; 

- Apollo     soi ;  

Ţelină rădăcină

- Klass       F1 ;  

- Kiveli       F1 ;  

- Marissa    F1 ;

- Yigido   F1 ; 

- Arletta    F1 ; 

- Big Beef  F1; 

- Optima   F1 ;   

- Venezia      F1 ; 

- Sunshine    F1;

- Tamaris     F1 ;    

- Hector      F1 ;

- Alvaro      F1 ; 

- Ronda       F1 ; 

- Mahitos      F1 ; 

- Rila           F1 ; 

- Prekos F1 ;

Tomate

- Admiral                   F1 ;

- Pandion                  F1 ;  

- Hermes                   F1 ; 

- Tucana                    F1 ;

- Champ                     F1 ; 

- Rinda                       F1 ;  

- Vestri                       F1 ;

- Bucharest              F1 ; 

- Galaxy                     F1 ;   

- Fieldwinner            F1 ;

- Ramada                   F1 ;

- Beverly Hills           F1 ; 

- Hollywood              F1 ; 

- Multima                  F1 ;

- Ancoma             F1 ;  

- Varză de Buzău     soi;   

Varză

- Rexoma        F1 ;  

- Red Wizard    F1 ;  

Varză roşie
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DISTRIBUITOR AL FIRMEI DIN UNGARIA “SZENTESIMAG”
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SEMINŢE  PLANTE  FURAJERE
MEDICAGO SATIVA
SĂMÂNŢĂ DE LUCERNĂ – INOCULATĂ  CU  RHIZOBIUM ŞI MICORIZE
SOIUL   GEA  /  EMILIANA

Mod de ambalare :

      1 kg ;

      Sac 10 kg ;

      Sac 25 kg ;

Norma de sămânţă la hectar : 20 – 22 kg

TRIFOLIUM  PRATENSE
SĂMÂNŢĂ DE  TRIFOI  ROŞU  
SOIUL  ALTASWEDE

TRIFOLIUM   REPENS
SĂMÂNŢĂ DE  TRIFOI  ALB  
SOIUL    RIVENDEL / HUIA / AVALON

Mod de ambalare :

                   40 g ;

                  500 g ;
 
 1 kg

                Sac 25 kg ;

TRIFOLIUM ALEXANDRINUM
TRIFOI  DE  ALEXANDRIA - ALEX

Mod de ambalare :    
Sac 25 kg ;
Norma de sămânţă la hectar : 18 – 20 kg

TRIFOLIUM INCARNATUM
TRIFOI  INCARNAT  CONTEA

Mod de ambalare :
 Sac 25 kg ;
Norma de sămânţă la hectar : 25 – 30 kg

TRIFOLIUM RESUPINATUM
TRIFOI  PERSAN LASER

Mod de ambalare :    
Sac 25 kg ;
Norma de sămânţă la hectar : 15 – 18 kg

Norma de sămânţă la hectar : 25 kg

MEDICAGO SATIVA
SĂMÂNŢĂ DE LUCERNĂ
SOIUL   POMPOSA / GEA / EZZELINA

Norma de sămânţă la hectar : 18 – 20 kg Norma de sămânţă la hectar : 12 – 14 kg
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TRIFOLIUM HYBRIDUM
TRIFOI HIBRID AURORA

Mod de ambalare :   
Sac 25 kg ;
Norma de sămânţă la hectar :8 – 10 kg

TRIFOLIUM  MICHELIANUM SSP. BALANSA
TRIFOI MICHELIANUM

Mod de ambalare :     
Sac 25 kg ;
Norma de sămânţă la hectar : 3 – 5 kg

MEDICAGO LUPULINA
TRIFOI MĂRUNT

Mod de ambalare :                                                 
Sac 25 kg ;

TRIFOLIUM SUBTERRANEUM
TRIFOI SUBTERAN

Mod de ambalare :   
Sac 25 kg ;

BORCEAG 

Mod de ambalare : 
Sac 20 kg ;
Sămânţă la hectar : 100 – 180 kg

PISUM SATIVUM
MAZĂRE FURAJERĂ

Mod de ambalare :   
 Sac 25 kg ;
Sămânţă la hectar : 200 – 220 kg

Compoziţie:
Măzăriche  35%
Mazăre  furajeră 45%
Ovăz 20%

VICIA SATIVA
MĂZĂRICHE DE PRIMĂVARĂ

Mod de ambalare :                                                     
Sac 40 kg ;
Sămânţă la hectar : 100 – 120 kg

VICIA  VILLOSA
MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ

Mod de ambalare :                                              
Sac 40 kg ;
Sămânţă la hectar : 100 – 120 kg

ONOBRYCHIS  VICIIFOLIA
SPARCETĂ

Mod de ambalare :                                              
Sac 25 kg ;
Sămânţă la hectar : 80 – 90 kg
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LOTUS CORNICULATUS GHIZDEI

Mod de ambalare : 
500 g ;  
Sac 25 kg ;
Sămânţă la hectar : 15 – 18 kg

AMESTEC PAJIŞTI ŞI  PĂŞUNI

Mod de ambalare :                                                   
Sac 25 kg ;
Sămânţă la hectar : 40 – 50 kg

Compoziţie :
1. Lolium Perenne           Maja        30%;
2. Festuca Pratensis         Arita        20%;    
3. Phleum Pratensis         Jumis       10%
4. Lolium Multiflorum     Hellen     20%;
5. Trifolium Pratensis      Rozeta     10%;
6. Festuca Arundinacea   Alix         10 %; 

Mod de ambalare :                     
500 g ;                                                
Sac 10 kg ;
Sămânţă la hectar : 30 – 40 kg

Compoziţie :
1. Lolium Perenne            Maja         15%;
2. Lolium Multiflorum     Hellen       25%;  
3. Festuca Pratensis          Arita         10%;
4. Phleum Pratensis          Jumis        10%;
5. Dactylis Glomerata      Amba        10%;
6. Festuca Arundinacea    Fawn         30%;  

AMESTEC  IARBĂ  DE  COASĂ

BETA  VULGARIS           
SFECLĂ  FURAJERĂ  - URSUS  POLY

Mod de ambalare :
        100 g ;
        400 g;
   Sac 20 kg ;
Sămânţă la hectar : 9 – 12 kg

BETA  VULGARIS    
SFECLĂ  DE  ZAHĂR

Mod de ambalare :                                               
    Plic 20  g ;

BRASSICA  NAPUS
GULIE  FURAJERĂ

Mod de ambalare :                                                    
   Plic 40  g ;
   Norma de sămânţă la hectar : 4 – 5 kg

MELILOTUS OFFICINALIS
SULFINA GALBENĂ

Mod de ambalare :                                                 
       Sac 25 kg
Norma de sămânţă la hectar : 14 – 16 kg

SINAPIS   ALBA   
MUŞTAR DE SĂMÂNŢĂ

Mod de ambalare :                                                 
       Sac 25 kg ;
Norma de sămânţă la hectar : 12  kg

PHACELIA  TANACETIFOLIA 
 PHACELIA

Mod de ambalare :                                                     
             1 Kg ;                                                                 
   Sac   10 Kg;
Sămânţă la hectar : 8 – 10 kg

SORGUM    SUDANENSE     
 IARBĂ  DE  SUDAN

Mod de ambalare :                                               
Sac 25 kg ;
Sămânţă la hectar : 30-40 kg
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AMESTECURI   DE    PLANTE    FURAJERE

Valda - 9 Specii

Cantitate / Ha: 50-65 Kg./Ha
1. Lolium perenne T      13 %
2. Lolium perenne D    13 %
3. Lolium multiflorum  15 %
4. Trifoi roşu                 13 %
5. Dactylis glomerata    11 %
6. Festuca arundinacea  11 %
7. Phleum pratense        10 %
8. Ghizdei                      7 %
9. Trifoi alb                  7 %

Cai - 7 Specii

Cantitate / Ha: 40-60 Kg./Ha 
1. Festuca arundinacea 25 %
2. Lolium perenne T 12.5%
3. Lolium perenne D     12.5%
4. Phleum pratense        20 %
5. Dactylis glomerata     15 %
6. Trifoi alb                      10 %
7. Ghizdei                       5 %

Serma - 7 Specii
1. Lolium perenne          25 %
2. Lolium multiflorum     17 %
3. Phleum pratense          16 %
4. Festuca arundinacea 16 %
5. Trifoi roşu         14 %
6.Trifoi hibrid            8 %
7. Ghizdei                          5 %

Efeoga - 4 Specii

Cantitate / Ha: 30-45 Kg./Ha

1. Festuca arundinacea  30 %

2. Dactylis glomerata     15 %

3. Ghizdei                      10 %

4. Trifoi alb              45 %

Asc - 8 Specii

Cantitate / Ha: 55-70 Kg./Ha

1. Festuca arundinacea 24 %

2. Lolium perenne D    16 %

3. Dactylis glomerata      13 %

4. Sparcetă    13 %

5. Lolium multiflorum 11 %

6. Trifoi roşu  10 %

7. Ghizdei  8 %

8. Medicago lupulina  5 %

Ir - 6 Specii 

Cantitate / Ha: 40-55 Kg./Ha 

1. Festuca arundinacea   24 %

2. Lolium perenne D    25 %

3. Dactylis glomerata      12 %

4. Trifoi alb                    6 %

5. Lolium multiflorum     15 %

6. Trifoi roşu                   18 %

Sottofrutteto - 5 Specii

Cantitate / Ha: 50-70 Kg./Ha

1. Festuca rubra rubra 35 %

2. Festuca ovina            30 %

3. Lolium perenne T       15 %

4. Lolium perenne D        15 %

5. Poa pratensis    5 %

Sottovigneto - 5 Specii

Cantitate / Ha: 45-65 Kg./Ha 

1. Festuca rubra  35 %

2. Festuca ovina  30 %

3. Raigras peren  25 %

4. Ghizdei                      5 %

5. Trifoi alb                5 %

NR SPECIA DENUMIRE LATINĂ SOI
CAT.
BIO.

MOD.
AMB. GRAMAJ

1 Raigras   peren Lolium  perenne BELIDA/MATHILDE/CALIBRA C1 Sac 25  Kg

2 Raigras   italian Lolium  multiflorum TEANNA/STAR C1 Sac 25  Kg

3 Raigras   anual Lolium westerwoldicum HELLEN C1 Sac 25  Kg

4 Raigras   hybrid Lolium  X boucheanum kunth SOLID/GOSIA C1 Sac 25  Kg

5 Păiuş de livadă Festuca pratensis SENU/OTAVA C1 Sac 25  Kg

6 Păiuş  înalt Festuca  arundinacea FAWN/SEGRIA C1 Sac 25  Kg

7 Păiuş  roşu Festuca  rubra  rubra GONDOLIN/ANISET C1 Sac 25  Kg

8 Păiuş  roşu subţire Festuca  rubra   fallax CASANOVA/WILMA C1 Sac 25  Kg

9 Păiuş  roşu fin Festuca  rubra   tricophylla SAMANTA/ SIMONE C1 Sac 25  Kg

10 Păiuşul oilor Festuca ovina RIDU/BORVINA C1 Sac 25  Kg

11 Golomăţ Dactylis  Glomerata PADANIA/AMBA C1 Sac 25  Kg

12 Timoftica Phleum  pratense JUMIS/CANTO C1 Sac 25  Kg

13 Firuţă Poa  Pratensis BALIN/BARON C1 Sac 25  Kg

14 Sovăr de munte-Firuţă de luncă Poa  trivialis DASAS C1 Sac 25  Kg

15 Firuţă de pădure Poa  nemoralis ENHARY C1 Sac 25  Kg

16 Iarba câmpului Agrostis capillaris HIGHLAND C1 Sac 25  Kg

17 Stolonifera Agrostis stolonifera KROMI/PENNCROSS C1 Sac 25  Kg

18 Ovascior Arrenatherum  elatius ROZNOVSKY/MEDIAN C1 Sac 25  Kg

19 Obsiga nearistata Bromus inermis BROMO INERME C1 Sac 25  Kg

20 Pir gros Cynodon  dactylon SAVANNAH C1 Sac 25  Kg
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SUBSTRATURIGAZON

Compoziţie :
1. Festuca rubra           55 %;    
2. Loietto perenne        30 %;
3. Poa pratensis            10 %;
4. Agrostide tenue          5 %;

Mod de ambalare :                   
              70 g ;                              
           500 g ;                                
            1 kg ;                               
  Sac    5 kg ;                                                  
  Sac  10 kg ;
Norma  1 kg / 30 m2

GAZON   ORNAMENTAL

GAZON   SPORT

GAZON   UNIVERSAL

GAZON   UMBRĂ

GAZON    SOARE

GAZON   EXTRAFIN

Mod de ambalare :                    
               1 kg ;                                
      Sac    5 kg ;                                                 
     Sac  10 kg ;
Norma  1 kg / 30 m2

Compoziţie :
1. Festuca arundinacea    60 %;    
2. Lolium perenne            25 %;
3. Poa pratensis                10 %;
4. Festuca rubra                 5 %;

Mod de ambalare :                       
              1 kg ;                               
    Sac    5 kg ; 
 Norma  1 kg / 30 m2

     Compoziţie :
1. Festuca rubra               45 %;    
2. Loietto perenne            25 %;
3. Lolium perenne            25 %;
4. Poa pratensis                  3 %;
5. Agrostide tenue              2 %;

      Mod de ambalare :                       
             1 kg ;                                
  Sac    5 kg ; 
      Norma  1 kg / 30 m2 
                                            
         Compoziţie :
1. Festuca rubra               50 %;    
2. Poa pratensis                15 %;
3. Festuca ovina                15 %;
4. Agrostide tenue            10 %;
5. Festuca trichophylla    10 %; 

Mod de ambalare :                     
              1 kg ;                                
Sac    5 kg ; 
 Norma  1 kg / 30 m2

                                                  
Compoziţie :
1. Festuca rubra               30 %;    
2. Poa trivialis                  30 %;
3. Festuca ovina                20 %;
4. Agrostide tenue            10 %;
5. Festuca trichophylla    10 %; 

Mod de ambalare :              
          1 kg ;    
Sac    5 kg ;  
 Norma  1 kg / 30 m2 

Compoziţie :
1. Festuca rubra               55 %;    
2. Poa pratensis                40 %;
3. Agrostide stolonifera      5 %;
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SUBSTRATURI

Substrat de grădină 
Ambalare: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 75l
COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă 
matură, pH modificat
• conţine Vitality komplex – pentru vitalitatea 
plantelor dvs.

• conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 
săptămâni

• cu humus activ (cel mai fertil tip de sol)

• pentru plantarea în grădini (arbuşti decorativi, 
fructiferi şi pomi fructiferi)

• pentru verdeaţa mobilă din containere

• pentru cultivarea florilor şi legumelor în ghivece sau 
în solare

Substrat pentru plante de cameră
Ambalare: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 
COMPOZIŢIE: turbă de calitate cu conţinut ridicat 
de soiuri fibroase, humus fin de scoarţă, conţinut 
echilibrat de nutrienţi şi oligoelemente
• conţine Vitality Komplex– pentru vitalitatea plantelor 
dvs. 
• conţine ingrăşămant KRISTALON pentru 6 
săptămani 
•  pentru înfloritoare şi non-înfloritoare (Cyclamens, 
mini trandafir, Gloxinia, violete africane, şefler şi 
altele)

Substrat pentru muşcate
Ambalare:  10 l, 20 l, 50 l, 
COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă 
matură, pH modificat, conţinut de nutrienţi şi de 
microelemente
• conţine Vitality Komplex –  pentru vitalitatea 
plantelor dvs.  
• conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 
săptămâni 
• 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

Turbă
Ambalare:   10 l, 20 l, 50 l, 75l
COMPOZIŢIE: materie organică naturală de înaltă 
calitate, fără aditivi, modificate doar prin sortare la 
dimensiuni medii a particulelor
• pentru utilizare universală în agricultură, silvicultură 
(în pepiniere) şi horticultură                 
• adecvat pentru prepararea substraturilor de 
cultivare 
• adecvat pentru plante acidofile

Substrat pentru bonsai
Ambalare:   2 l
COMPOZIŢIE: turbă, particule de argilă, nisip şi 
cheranzit concasat, îmbogăţit cu nutrienţi de bază
• cu conţinut de oligoelemente 
• pentru cultivarea tuturor tipurilor de bonsai 
(conifere şi foioase, de cameră şi de exterior)

Substrat pentru orhidee
Ambalare:   5 l
COMPOZIŢIE: raport ridicat de turbă fibroasă albă 
pentru aerare maximă, conţinut echilibrat de nutrienţi 
de bază şi oligoelemente
• structură mai brută aerată 
• pentru cultivarea plantelor cu nevoie redusă de 
nutrienţi – de ex. majoritatea orhideelor (Cattleya, 
Cymbidium, Phalaemopsis), anturium, bromelia 
(Tillandsia, Vriesea, Aechmea, Guzmania etc.) şi 
celelalte plante epifite.

Substrat pentru semănare şi înmulţire
Ambalare:  5l, 10 l, 20 l,  
COMPOZIŢIE: turbă, nisip, agent cu reacţie 
modificată, structură fină, conţinut redus de nutrienţi 
pentru însămănţare egală a seminţelor şi pentru ca 
butaşii să prindă rădăcină.
• conţine activator de înrădăcinare, este ideal pentru 
creşterea sănătoasă a plantelor 
• destinat pentru germinarea seminţelor, altoirea 
plantelor tinere
•  pentru prinderea de rădăcini a butaşilor pentru 
recultivarea culturii de flori şi de legume 
• pentru înmulţirea vegetală a plantelor

Compost de grădină
Ambalare:   50 l
COMPOZIŢIE: materii prime compostate, de origine 
vegetală, cu adaos de calcar dolomitic
• îngrăşământ organic ce asigură solului nutrienţi şi 
substanţă organică  
• pentru fertilizarea de bază a parţelelor din grădină 
pentru solari şi pentru plantarea pomilor decorativi 
şi fructiferi 
• 100% natural 
• conţinut ridicat de humus pentru fertilitatea solului

Scoarţă  pentru orhidee
Ambalare:   3 l
COMPOZIŢIE: amestec de scoartă de pin şi chipsuri 
de cocos
 • menţine o proporţie mare de aer în apropierea 
rădăcinilor  
 • bază ideală pentru o înflorire bogată
 • previne împotriva scurgerii apei
 • amestec: - 50 % scoartă de pin, 50 % chipsuri de 
cocos

Substrat pentru cactuşi şi suculente
Ambalare:   5 l
COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, nisip silicat, 
granulat expandat de argilă, conţinut echilibrat de 
nutrienţi şi oligoelemente
• 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, coroană de spini)



32

Substrat pentru citrice
Ambalare: 10 l
COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, humus de 
scoarţă matură fină de calitate şi nisip, pH modificat, 
nutrienţi de bază şi oligoelemente
• conţine Vitality Komplex – pentru vitalitatea 
plantelor dvs.
• conţine îngrăşământ KRISTALON pentru 6 
săptămâni 
• conţine adaos de fier în legătură de chelat – 
împiedică apariţia clorozei (îngălbenirea frunzelor) 
• asigură o creştere sănătoasă şi o inflorescenţă 
bogată a florilor şi fructelor citricelor

Substrat pentru palmieri şi plante verzi
Ambalare: 20 l
COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, humus fin 
de scoarţă matură de calitate, reacţie modificată, 
nutrienţi şi oligoelemente
• pentru replantarea plantelor de cameră cu frunze 
decorative (palmieri, ficus, filodendron, monster, 
ferigă, peperomia, yucca, tradescantia, draţenia, 
asparagus etc.       
• conţine humus activ şi îngrăşământ pentru 6 
săptămâni

Substrat pentru azalee şi rododendroni
Ambalare: 20 l
COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă 
matură, valoare redusă a pH-ului, nutrienţi de bază şi 
microelemente
 •  conţinut scăzut de nutrienţi 
 •  valoare scăzută a pH-ului 
 • pentru cultivarea tuturor plantelor acidolactice – 
rododendron, azalee, afine, agrişe etc.

Substrat pentru morminte, plante de 
vară şi plante perene
Ambalare: 20 l
COMPOZIŢIE: soiuri selectate de turbă, humus de 
calitate, reacţie modificată, conţinut adecvat de 
nutrienţi, oligoelemente
• pentru plantarea florilor de vară,flori bienale şi 
perene (viola, salvia, begonii, crăiţe etc.)
 • are o culoare naturală, decentă, neagră – de 
aceea este adecvată pentru amenajarea locurilor 
de reculegere

Substrat pentru afine şi afine roşii
Ambalare: 45 l
COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă 
matură, valoare redusă a pH-ului, nutrienţi de bază şi 
microelemente
• conţine îngrăşământ pentru 6 săptămâni 
• conţinutul de azot al cornului măcinat este eliberat 
treptat în sol şi este persistentă 
• adecvat pentru cultivarea afinelor, afine roşii şi alte 
plante acidofile (de exemplu, azalee, rododendroni., 
Heathers, etc.)

Substrat pentru trandafiri
Ambalare: 50 l
COMPOZIŢIE: amestec de soiuri selectate de turbă, 
humus de calitate de scoarţă matură, a pH modificat
• conţinut mai mare de nutrienţi
• asigură o creştere sănătoasă a trandafirilor 
• inflorescenţă bogată, influenţează mărimea şi 
fertilitatea acesteia

Substrat pentru plante de apă
Ambalare: 20 l
COMPOZIŢIE: compost de calitate, nisip, argilă, 
reacţie modificată
• substrat de tip mai greu 
• conţinut ridicat de particule de argilă ce ajută la o 
hrănire mai bună cu nutrienţi a plantei 
• special pentru cultivarea plantelor de apă şi de 
mlaştină

Substrat pentru surfinii
Ambalare: 20 l, 45 l
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.
• cu adaos de fier – împiedică apariţia clorozei 
(îngălbenirea frunzelor) 
• pentru o creştere sănătoasă şi bogată a florilor de 
sulfinii şi petunii

Substrat pentru căpşuni
Ambalare: 45 l
COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de 
scoarţă matură, substanţe nutritive esenţiale şi 
oligoelemente, îngrăşământ Kristalon
• potrivit pentru căpşuni şi alte fructe mici 
• poate fi folosit pentru cultivare în parţele sau în 
containere 
• conţine îngrăşământ Kristalon pentru 6 săptămâni 
• un conţinut ridicat de humus
• nu este adecvat pentru plante acidofile (de exem. 
pl. afinele)

Substrat pentru gazon
Ambalare: 50 l
COMPOZIŢIE: turbă fină cernută, compost de 
calitate, nisip silicat special
• pentru îmbunătăţirea calităţii solului înainte de 
aşezarea gazonului
• pentru acoperirea gazonului în timpul vegetaţiei
• este de asemenea excepţional pentru regenerare 
locurilor deteriorate
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Substrat pentru arbuşti ornamentali
Ambalare: 20 l, 50 l
COMPOZIŢIE: turbă, humus de calitate de scoarţă 
matură, valoare redusă a pH-ului, nutrienţi de bază 
şi microelemente
• 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.)

Substrat însămânţare Trays  -75 L

Substrat însămânţare -70 l

Substrat repicare cu conţinut de bentonit -75 L

Substrat pentru muşcate standard -75 L

Substrat pentru plante decorative
Ambalare: 75 l
COMPOZIŢIE: îngrediente selectate de turbă albă 
şi neagră, nucă de cocos şi perlit
• 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 şi în aer liber 
• conţine doza de nutrienţi suficientă pentru o 
perioadă de 6 săptămâni

Materie primă Structură Caracteristici

- tipul cel mai calitativ de turbă 
albă şi neagră
- cu nicip silicios spălat şi 
sortat
- cu conţinut fin de cristale  ale 
îngrăsământului NPK
- cu dolomită calcaroasă 

- echilibrată, foarte fină
- până la 10 mm fără fibre
- permeabilitate bună de 
absorbire a apei

- specific mare al mesei de greutate a volumului
- raportul foarte bun dintre porii capilari şi necapilari
- structură nefluidă
- nu este sărată, nu are proprietăţi de îmburuienare
- fără conţinut de boli dăunătoare şi elemente nocive 
- pH 5,5-6,5

Materie primă Structură Caracteristici

- cel mai calitativ tip de turbă 
albă extrasă în blocuri
- cu un conţinut fin de cristale  
ale îngrăsământului NPK
- cu dolomită calcaroasă 

- echilibrată, foarte fină
- până la 10 mm fără fibre

- substrat folosit pentru însămânţările în răsadniţele sau lădiţele 
zarzavaturilor, legumelor  şi florilor, pentru repicare, pentru înmulţirea 
vegetativă a plantelor prin butăşire( a butaşilor de plante medicinale şi 
lemnoase)
- volumul mesei de greutate mic
- proprietate mare de absorţie a apei
- structură nefluidă
- nu este sărată, nu are proprietăţi de îmburuienare
- fără conţinut de boli dăunătoare şi elemente nocive 
- pH 5,5-6,5

Materie primă Structură Caracteristici

- cel mai calitativ tip de turbă 
albă extrasă în blocuri
- cu un conţinut fin de cristale  
ale îngrăsământului NPK
- cu dolomită calcaroasă
- conţine bentonit (mineral 
argilos)

- echilibrată
- fină, fără fibre lungi

- volumul foarte mic al mesei de greutate
- permeabilitate de absorbţie a apei mare
- structură nefluidă
- permeabilitate de aerisire
- nu este sărată, nu are proprietăţi de îmburuienare
- pH 5,5-6,5

Materie primă Structură Caracteristici

- tipul cel mai calitativ de turbă 
albă şi neagră
- cu conţinut de bentonit 
(mineral de argilă)
- cu conţinut fin de cristale ale 
îngrăsământului NPK
- cu dolomită calcaroasă

 - echilibrată, cu proprietăţi de 
aerisire 
 - mărimea particulelor de 20 mm

- substrat de tip greu
- este suficient de aerisit
- nu are proprietăţi de îmburuienare
- nu este fluid
- pH 5,5-6,5



34

Substrat  pentru însămânţare şi repicare -250 L

Substrat pentru crizanteme -70 L

Turbă albă -250 l

Turbă maronie -200 l

Turbă neagră - 250 l

Materie primă Structură Caracteristici

- substrat folosit pentru 
însămânţările în răsadniţele 
sau lădiţele zarzavaturilor, 
legumelor  şi florilor, pentru 
repicare, pentru înmulţirea 
vegetativă a plantelor prin 
butăşire( a butaşilor de plante 
medicinale şi lemnoase)
- tipul cel mai calitativ de 
turbă albă
- cu conţinut fin de cristale ale 
îngrăsământului NPK
- cu dolomită calcaroasă

- echilibrată, foarte fină
- până la 10 mm fără fibre

- greutate mică a volumului masei
- permeabilitate de absorbţie a apei mare
- nu este fluid
- nu este sărată, nu are proprietăţi de îmburuienare
- fără conţinut de boli dăunătoare şi elemente nocive 
- pH 5,5-6,5

Materie primă Structură Caracteristici

 - tipul cel mai calitativ de 
turbă albă şi neagră
- cu conţinut de bentonit 
(mineral de argilă)
- cu conţinut fin de cristale ale 
îngrăsământului NPK
- cu dolomită calcaroasă 

- echilibrată, amestec bine 
omogenizat
 - mărimea particulelor de 20 mm

- substrat de tip greu
- este suficient de aerisit
- nu are proprietăţi de îmburuienare
- nu este fluid
-stabil faţă de oscilaţiile pH-ului
- pH 5,5-6,5

Structură Caracteristici Utilizări

- mărimea elementelor de 
particule 0-30 mm
- este fibrilă
- are proprietatea de aerisire

 - greutate mică a masei
 - grad mic de descompunere 
(H 2-4) 
 - permeabilitate mare de 
absorbire a apei
 -  permeabilitate de absorbire 
a aerului 
 - nu este sărată
- fără proprietăţi de îmburuienare

- se foloseste la pregătirea tuturor substraturilor pentru însămânţare, 
cultivare şi a altor multiplicări de derivate ale substraturilor, fiind 
necesară pentru rectificările de pH şi ca adaosuri de substanţe nutritive 
- se foloseşte la rectificarea structurilor de sol 
- se foloseşte la îmbunătăţirea proprietăţilor fizice ale solului
- pH 5,5-6,5

Structură Caracteristici Utilizări

- mărimea elementelor de 
particule 0-30 mm

 - masa de greutate a volumului 
mică şi mijlocie  
 - grad mijlociu de descompunere 
(H 4-6) 
 - permeabilitate mijlocie de 
absorbire a apei
 -  permeabilitate de absorbire 
a aerului 
 - fără conţinut de boli 
dăunătoare
 - nu este sărată

- se foloseşte pentru pregătirea substraturilor calitative de cultivare, fiind 
necesară pentru rectificările de pH şi ca adaosuri de substanţe nutritive 
- se foloseşte la rectificarea structurilor de sol 
- se foloseşte la îmbunătăţirea proprietăţilor fizice ale solului
- pH 5,5-6,5

Structură Caracteristici Utilizări

- mărimea elementelor de 
particule 0-30 mm

- masă de greutate a volumului 
mijlocie până la mare 
- grad de descompunere mare 
(H 5-7) 
- permeabilitate de absorbire a 
apei joasă până la mijlocie 
- fără conţinut de boli dăunătoare 
şi elemente nocive
- nu este sărată

 - se foloşeste pentru pregătirea substraturilor calitative de cultivare, fiind 
necesară pentru rectificările de pH şi ca adaosuri de substaţe nutritive 
- se foloseşte la rectificarea structurilor de sol 
- se foloseşte la îmbunătăţirea proprietăţilor fizice ale solului
- pH 5,5-6,5
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NUCĂ DE COCOS

HYDROGEL

GUANO

MYCORRHIZA

PERLIT

MICROELEMENTE

BENTONIT

Se importă din străinătate (India, Filipine). Efect benefic acţionează la prescurgerea apei în substrat şi prelungeşte viaţa ei. Substraturi FLORIA 
conţin 10-20% din fibră de nucă de cocos.

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 transplantare HYDROGELUL contribuie la o bună aerisire a 
rădăcinilor plantei şi la un contact bun cu solul .

Îngrăşământ 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.

Ciuperca mycorrhizal ajunge în sol şi în cazul în care rădăcina nu este atins, ajută la utilizarea maximă şi consumul tuturor nutrienţilor disponibile 
din sol. Prezenţa lor în substrat oferă o serie de beneficii pentru plante, de exemplu creştere mai bună şi mai echilibrată, sistem radicular mai bogat 
si mai sănătos, mai multe flori, înflorescenţă extinsă, nu necesită o udare sau fertilizare desă, suportă seceta, rezistenţă mai mare la transplantare  
şi protecţie a solului împotriva anumitor boli.

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 absorbţie, volumul este stabil şi are o greutate proprie foarte scăzut. Este rezistent la umezeală, 
ingheţ, microorganisme şi ciuperci. Perlitul este utilizat pentru aerisirea majorităţii substratelor. Stabilizează umiditatea în sol, îmbunătăţeşte 
utilizarea îngrăşă- mintelor şi contribuie la o bună sănătate a plantelor cultivate.

Microelementele în îngrăşăminte sprijină folosirea nutrienţilor principali şi secundari pentru creşterea corectă şi dezvoltarea plantelor. Majoritatea 
microelementelor influenţează chiar însăşi creşterea. De exemplu, manganul, fierul şi cuprul influenţează fotosinteza, procesul prin care plantele 
utilizează razele soarelui pentru creşterea lor.

Bentonitul este una dintre variantele de argilă. Se remarcă prin faptul că are posibilitatea 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.
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SECRETUL CULTIVĂRII CU SUCCES

Pasul 1
Dacă ştiţi cum să faceţi, solul vă 

dăruieşte comorile lui.

AGRO Substraturi
Substraturile AGRO sunt unice cu un 
conţinut de humus activ de calitate, 
care este sursă organică esenţială 
pentru plante, cu nutrienţi naturali. 
Împreună cu tipurile selectate de 

turbă, creează un mediu ideal pentru 
creşterea rădăcinii şi apoi pentru 

întreaga plantă. Substraturile AGRO 
conţin, de asemenea o doză de 

pornire de îngrăşământ Kristalon la 
6 săptămâni şi o componenţă unică 

Vitality Komplex.

Replantare în aprilie-mai

Pasul 3
AGRO Vitality Komplex 

Receptura inconfundabilă Vitality 
Komplex consolidează vitalitatea 

plantelor. Conţine un complex unic 
de substanţe naturale, la bază 

sunt enzimele naturale a rămelor 
californiane-componente humice-

accelerează transportul direct între 
sol şi plantă, procesele vegetale. 
După aplicare începe creşterea 

rapidă a părţii verzi şi a sistemului de 
rădăcină. 

Se foloseşte 1xla 14 zile împreună cu 
Kristalon.

Apa vie nu este o poveste 
magică a copilăriei.

Pasul 4
Când plantele sunt atacate de 

dăunători, din nou ajută natura.
AGRO NATURA Symfonie/Rock Effect 
Reţetă Unică Cehă pe bază naturală. 

NATURA Symfonie şi Rock Effect 
au la bază ulei de arbore indian 
Pongamia Pinnata. Prin urmare, 
aceste produse se pot folosi cu 
siguranţă şi fără risc nu numai 
în grădină dar şi în gospodărie. 
Acţionează împotriva afidelor, 

molice albe, trips,viermi şi împotriva 
mucegaiului american imediat după 
apariţie. Symfonia se poate folosi şi 

ca luciu pentru frunze. 

Aplicaţie la prima apariţie a 
dăunătorilor.

Pasul 2
Kristalon

Nu este o coincidenţă faptul că 
Kristalonul se bucură de o mare 

reputaţie intre grădinari şi cultivatori 
profesionişti. Acesta este un 

cristalin, solubil în apă, îngrăşământ 
care conţine toate substanţele 

nutritive esenţiale, cum ar fi azot, 
fosfor şi potasiu, micronutrienţi, 

„vitamine“ pentru plante într-o formă 
rapid acceptabilă. 

Fertilizare 1x săptămănal - combinat 
cu Vitality Komplex.

Dăruiţi plantelor toate de ce 
au nevoie şi ele îndeplinesc 

dorinţele dumneavoastră.

ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Gazonplast 3 în 1
Ambalare: 1 kg
Compoziţie: substrat special, seminţe de iarbă, 
îngrăşăminte şi AQUA Cell
• înnoirea gazonului deteriorat în 3 paşi cu un singur produs
•conţine seminţe de iarbă cu creştere rapidă- seminţele 
germină repede, până în 14 zile
• îngrăşământul dă patului nou de gazon energie- 
accelerează creşterea
• turba specială îmbogaţită cu substrat de nucă de cocos, 
împreună cu un hidrogel este un rezervor de apă- deţine 
apă în apropierea seminţelor germinate
• ambalare 1 kg suficient pentru înnoirea a 2 m2 de teren.

Îngrăşământ pentru gazon cu efect reperent 
împotriva cârtiţelor
Ambalare: 2,5 kg, 7,5 kg
Compoziţie:  îngrăşământ granulat cu zeolit cu aromă, 
nutrienţi N-P-K în raport (13-5-5)+ 2% Mg + 0,05% Fe.
• hrăneşte gazonul timp de o lună
• substanţele aromatice conţinute în zeolit resping 
aluniţele de gazon
• componenta zeolit ajută la aerarea solului şi la legarea 
nutrienţilor
• zeolitul suprimă formarea muşchiului
• dozare: 25g/m²
• ambalare- 2,5 kg suficient la 100 m2.
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SECRETUL CULTIVĂRII CU SUCCES ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE

Îngrăşământ lichid Universal
Ambalare: 0.5 l , 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (4-2-3)
• 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 vegetaţie, 1x în restul lunilor
• dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi 
amestecaţi

Îngrăşământ lichid muşcate, begonia şi flori 
de balcon
Ambalare: 0.5 l , 1 l
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (7-4-5)
• promovează creşterea sănătoasă şi flori bogate
• pentru fertilizarea muşcatelor, begoniilor şi a altor plante 
de balcon(petunia, 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

Îngrăşământ lichid pentru citrice
Ambalare: 0.25 l
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (5-6-6), Fe (0,02)
• cu conţinut de fier – împiedică apariţia clorozei 
(îngălbenirea frunzelor
• 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

Îngrăşământ lichid pentru cactuşi şi plante 
suculente
Ambalare: 0.25 l
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (4-7-6)
• conţinut ridicat de fosfor pentru înflorire abundentă şi 
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 vegetaţie
• dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 2 L de apă şi 
amestecaţi

Îngrăşământ lichid pentru surfinii
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (8-4-4)
• 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

Îngrăşământ lichid plante de cameră
Ambalare: 0.5 l , 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (6-5-5)
• raport echilibrat de nutrienţi, promovează creşterea şi 
înflorirea 
• pentru plante de interior cu flori şi fără flori (mini 
trandafiri,flori cu ceapă, Gloxinia, Africa violet, şeflerii,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

Îngrăşământ lichid pentru orhidee
Ambalare: 0.25 l
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (6-5-6)
• 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.

Îngrăşământ lichid pentru bonsai
Ambalare: 0.25 l
 COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (4-3-9)
• conţinut redus de azot ce limitează o creştere excesivă 
şi sprijină crearea 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

Îngrăşământ lichid pentru palmieri şi plante 
verzi
Ambalare: 0.5 l
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (9-4-5)
• 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, draţenia, ficuşi, monster, difenbachia)
• 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

Îngrăşământ lichid pentru trandafiri
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (4-6-7)
• pentru dezvoltarea sănătoasă a plantelor şi formarea 
mugurilor bogaţ
• fertilizarea optimă a tuturor soiurilor de trandafir
• 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
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Îngrăşământ lichid pentru lemnoase 
decorative
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (5-4-7)
• cu un conţinut ridicat de magneziu
• promovează maturizarea ţesuturilor vegetale
• îngrăşământul 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

Îngrăşământ lichid toamnă
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (3-4-10)
• cu conţinut scăzut de azot şi conţinut ridicat de potasiu, 
ajută în reducerea creşterii plantelor şi 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.) cât 
şi 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 şi 
se fertilizează o suprafaţă de 1 m², pentru plante de 
apartament - 15 ml (capacul de sticlă), se toarnă în 2 litri 
de apă şi se amestecă bine

Sare amară lichidă
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: îngrăşământ dolomitic lichid cu conţinut de 
magneziu 5% (Mg) şi sulf 10% 10%
• adecvat pentru eliminarea rapidă a insuficienţei vizibile 
şi ascunse de magneziu
• insuficienţa de magneziu se manifestă prin maronirea, 
căderea accentuată a frunzelor aciculare sau 
îngălbenirea acestora
• se foloseşte prin pulverizare sau udare la rădăcini, doza 
variază în funcţie de tipul plante

Îngrăşământ lichid pentru plante cu bulb
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (5-3-8) + 2% sulf
• sulful sprijină crearea aromei mai puternice şi picante
• înflorire bogată a plantelor cu bulb
• oferă plantelor cu bulbi o creştere sănătoasă şi puternică
• potrivit pentru plante cu bulbi (cum ar fi ceapa, usturoi, 
etc), plante ornamentale şi plante (cum ar fi gladiole, lalele, 
narcise, crini, ornamentale, zambile, brânduşe, dalii, etc).
• Dozare: 15 ml (capacul de sticlă), se toarnă în 2 litri de apă 
şi se amestecă

Îngrăşământ lichid Cererit Hobby cu guano şi 
alge marine
Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (5-5-5)
• îngrăşământ fără clorizi
• componentele naturale guano şi algele marine furnizează 
nutrienţii necesari, pentru a îmbunătăţi aportul şi 
uzabilitatea nutrienţilor
• pentru o creştere bogată şi sănătoasă, fructe suculente 
şi gustoase 
• conţinut echilibrat de nutrienţi sub formă imediat 
acceptabilă=plantele reacţionează imediat
• potrivit pentru întreaga grădină –fructe, legume, plante de 
cameră, de balcon şi plante decorative
• îngrăşământul îmbunătăţeşte activitatea biologică şi 
structura solului
• dozare: 15 ml (1 capac de sticlă) turnaţi în 4 L de apă şi 
amestecaţi 

Vitality Komplex - Plante apartament

Vitality Komplex - Muşcate şi surfinii

VITALITY KOMPLEX

Ambalare: 0.5L, 1 l
COMPOZIŢIE: agent auxiliar lichid pentru udare şi pulverizare pe frunze
• a se utiliza pe toate tipurile de plante de interior, plante balcon, plante ornamentale
• conţine un accelerator de creştere - un extract special de compost digestiv
• creste rezistenţa plantelor la stres (secetă, udare extensivă, etc.)
• accelerează regenerarea plantelor deteriorate la boli şi dăunători
• stimulează dezvoltarea plantelor slăbite, neglijate- dă energie pentru creştere, înflorire şi formarea fructelor
• conţinut echilibrat de substanţe nutritive şi oligoelemente-înlocuieşte fertilizarea
• aplicaţi soluţia mixtă de 1X la 14 zile, alternând cu aplicarea îngrăşămîntului Kristalon
• dozare: 15 ml/1 capac al flaconului/ la 1 litru de apă pentru udare /15 ml /1 capac al flaconului /la 1,5 litri de apă pentru aplicarea prin pulverizare pe frunze
• ambalare 1 l pentru un amestec de 166 l soluţie specială

Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: agent auxiliar lichid pentru udare şi pulverizare pe frunze
• a se utiliza pe toate tipurile de plante balcon, ca şi muşcate, surfinii, begonii, fuchsie, petunii
• conţine un accelerator de creştere - un extract special de compost digestiv
• creste rezistenţa plantelor la stres (secetă, udare extensivă, etc.)
• accelerează regenerarea plantelor deteriorate la boli şi dăunători
• stimulează dezvoltarea plantelor slăbite, neglijate- dă energie pentru creştere, înflorire şi formarea fructelor
• conţinut echilibrat de substanţe nutritive şi oligoelemente-înlocuieşte fertilizarea
• aplicaţi soluţia mixtă de 1X la 14 zile, alternând cu aplicarea îngrăşămîntului Kristalon
• dozare: 30 ml/2 capac al flaconului/ la 5 litru de apă pentru udare /15 ml /1 capac al flaconului /la 3 litri de apă pentru aplicarea prin pulverizare pe frunze
• ambalare 1 l pentru un amestec de 166 l soluţie specială

Îngrăşământ pentru frunze de orhidee
Ambalare: 0,3l , 0,5 l

Compoziţie: conţine nutienţi esenţiali, oligoelemente şi 
agent de umezire.
• conţine substanţe nutritive într-o formă uşor 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 1*saptămânal
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Vitality Komplex – Roşii şi ardei

Vitality Komplex – Orhidee

Vitality Komplex – Spray

VITALITY KOMPLEX

KRISTALON

Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: agent auxiliar lichid pentru udare şi pulverizare pe frunze
• a se utiliza pe toate tipurile de roşii şi ardei cultivaţi în aer liber sau în sere
• conţine un accelerator de creştere - un extract special de compost digestiv
• creste rezistenţa plantelor la stres (secetă, udare extensivă, etc.)
• accelerează regenerarea plantelor deteriorate la boli şi dăunători
• stimulează dezvoltarea plantelor slăbite, neglijate- dă energie pentru creştere, înflorire şi formarea fructelor
• conţinut echilibrat de substanţe nutritive şi oligoelemente-înlocuieşte fertilizarea
• aplicaţi soluţia mixtă de 1X la 14 zile, alternând cu aplicarea îngrăşămîntului Kristalon
• dozare: 30 ml/2 capac al flaconului/ la 5 litru de apă pentru udare /15 ml /1 capac al flaconului /la 3 litri de apă pentru aplicarea prin pulverizare pe frunze
• ambalare 1 l pentru un amestec de 166 l soluţie specială

Ambalare: 0.5 l
COMPOZIŢIE: agent auxiliar lichid pentru udare şi pulverizare pe frunze
• a se utiliza pe toate tipurile de orhidee cultivate
• conţine un accelerator de creştere - un extract special de compost digestiv
• creste rezistenţa plantelor la stres (secetă, udare extensivă, etc.)
• accelerează regenerarea plantelor deteriorate la boli şi dăunători
• stimulează dezvoltarea plantelor slăbite, neglijate- dă energie pentru creştere, înflorire şi formarea fructelor
• conţinut echilibrat de substanţe nutritive şi oligoelemente-înlocuieşte fertilizarea
• aplicaţi soluţia mixtă de 1X la 14 zile, alternând cu aplicarea îngrăşămîntului Kristalon
• dozare: 15 ml/1 capac al flaconului/ la 2 litru de apă pentru udare /4 ml /1/4 capac al flaconului /la 1 litri de apă pentru aplicarea prin pulverizare pe frunze
• ambalare 0,5 l pentru un amestec de 133 l soluţie specială

Ambalare: 0.5 l
COMPOZIŢIE: agent auxiliar lichid pentru udare şi pulverizare pe frunze
• este ideal pentru un nr. mic cantitativ de plante
• a se utiliza pe toate tipurile de plante de interior, plante balcon, plante ornamentale
• cu efect imediat-prin pulverizare pe frunză
• conţine un accelerator de creştere - un extract special de compost digestiv
• creste rezistenţa plantelor la stres (secetă, udare extensivă, etc.)
• accelerează regenerarea plantelor deteriorate la boli şi dăunători
• stimulează dezvoltarea plantelor slăbite, neglijate- dă energie pentru creştere, înflorire şi formarea fructelor
• conţinut echilibrat de substanţe nutritive şi oligoelemente-înlocuieşte fertilizarea
• aplicaţi soluţia mixtă de 1X la 14 zile, alternând cu aplicarea îngrăşămîntului Kristalon
• aplicare simplă - soluţie mixată pentru utilizare imediată

KRISTALON - Flori de balcon

KRISTALON – Plante de cameră

Ambalare: 20*10g
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (17-6-25) + 15% S + microelemente B, 
Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• 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 condiţie
• roduri puternice şi lungi, cu înflorire bogată
• asigură culori saturate ale florilor şi sistem bogat de rădăcini
• efect rapid şi vizibil
• limitează îngălbenirea frunzelor
• ambalaj practic – pliculeţe individuale
• aplicare prin udare şi pulverizare 1 x la 14 zile
• dozare: 1 pliculeţ (10g) de îngrăşământ la 5L apă
• ambalaj: 25 x 10 g pentru 125L soluţie

Ambalare: 25*5g
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (19-6-20) + 3% Mg + 3% S + 
microelemente B ,Mo ,Fe ,Cu ,Mn, Zn
• 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 vegetaţiei) 1x lunar(în timpul iernii)
• dozare: 1 pliculeţ (5g) sau ½ măsură (5g) de îngrăşământ la 2,5L apă
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KRISTALON – Gold

KRISTALON – Start

KRISTALON – Fruct şi floare

KRISTALON – Muşcate

KRISTALON – Roşii şi ardei

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ special concentrat EC, eficient,100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (19-6-20) + microelemente B, Mo, Fe, Cu, 
Mn, Zn
• 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 creştere intensivă
• sistem de rădăcină puternică ,sănătoasă ,stare generală bună a plantei
• înflorire bogată şi fructe mari
• previne îngălbenirea frunzelor
• utilizare universală pe soiuri diferite de plante - legume, toate tipurile de plante de interior şi exterior, inclusiv pomi fructiferi şi arbuşti, viţă de vie 
etc.
• aplicarea prin udare şi pulverizare 1x săptămânal
• dozare: 1 măsură (10 g) de îngrăşământ la 10 l de apă
• conţinut de 0,5 kg pentru obţinerea 500 l soluţie

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (19-6-20) + 3% Mg + 3 %S + 
microelemente B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• start rapid al creşterii şi al perioadei de rod al plantelor
• microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună condiţie
• limitează îngălbenirea frunzelor
• aplicare universală - pentru legume, plante decorative, plante cu bulb, fructe mici, pomi fructiferi etc
• aplicare cu stropitoarea şi cu şpriţuitorul 1 x săptămână.
• dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10L apă
• ambalaj: 0,5 kg pentru 500L soluţie

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (15-5-30) + 3% Mg + 5 S + microelemente 
B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• sprijină startul rapid al creşterii şi al perioadei de rod al plantelor 
• microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună condiţie
• sprijină un rod mai mare şi coloritul florilor şi fructelor
• limitează îngălbenirea frunzelor
• utilizare universală – fructe, legume, plante decorative, inclusiv cele de balcon, pomi fructiferi, arbuşti etc.
• aplicare prin stropire şi pulverizare 1 x săptămânal
• dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10L apă
• ambalaj: 0,5 kg pentru 500L soluţie

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (17-6-25) + 6%S + microelemente B, Mo, 
Fe, Cu, Mn, Zn
• 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 condiţie
• menţine planta în creştere intensivă (lăstari puternici şi lungi)
• asigură o creştere mai bună, culori saturate ale florilor şi sistem bogat de rădăcini
• efect rapid şi vizibil
• limitează îngălbenirea frunzelor
• folosire şi pentru alte plante de balcon – surfinii, begonii, fuchsie, lobelia, gazanii, flori evantai, fulgi de nea, gură de leu etc.
• aplicare prin udare şi pulverizare cca. 1 x săptămânal
• dozare: 1 măsură (10g) de îngrăşământ la 10 l apă
• ambalaj: 0,5 kg pentru 500 l soluţie

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, 2 componenţi într-o cutie, raportul nutrienţilor N- -P-K (7,5-12-36 + 
4,5 MgO + 10 SO3) + microelemente şi calciu
• Kristalon special, conţine două componente - îngrăşământ 300 g + 200 g de calciu
• îngrăşământ bogat in substanţe nutritive esenţiale si oligoelemente
• componentul de calciu – ajută în prevenirea eficientă de înnegrire a roşiilor şi putrezirii ardeiului
• calciu - rapid acceptabil (prin rădăcini)
• o sursă bogată de calciu 26,5% CaO
• aplicarea de îngrăşământ este alternat cu aplicarea de calciu la intervale de o săptămână (soluţie)
• ambalare (0.2 kg + 0.3 kg) pentru 400 l soluţie
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KRISTALON – Căpşuni

KRISTALON – Arbuşti decorativi

KRISTALON – Afine şi rododendroni

KRISTALON – Gazon

KRISTALON – Toamnă

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (12-12-36) + microelemente B, Mo, Fe, 
Cu, Mn, Zn
• începere mai rapidă a creşterii, datorită absorbţiei directe a fosforului
• microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună condiţie
• creştere mai rapidă a perioadei de rod
• 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 de teren)
• ambalaj: 0,5 kg pentru 500L soluţie

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (17-6-18) + 2% Mg + microelemente B, 
Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• un raport excelent între cantitatea de nutrienţi furnizaţi şi nevoile plantei
• microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună condiţie
• limitează îngălbenirea frunzelor
• pentru suplimentarea fertilizării arbuştilor decorativi, trandafirilor, pomişorilor decorativi în termen de vegetaţie până la finalul lunii august
• aplicare prin udare sau pulverizare 1 x la 14 zile
• dozare: 2 măsuri (2x10g) de îngrăşământ la 10L apă
• ambalaj: 0,5 kg pentru 250L soluţie

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (20-5-10) + 2% Mg + 25% S + 
microelemente B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• în special pentru plante acidofile
• prindere mai bună a florilor, datorită absorbţiei directe a fosforulu
• microelementele sunt vitamine pentru plante, asigură o bună condiţie
• 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

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (20-8-8) + 2% Mg + 25% S + 
microelemente B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• nutrienţi şi microelemente într-o formulă adecvată – absorbţie imediată 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 suportă 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

Ambalare: 0.5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cristalin EC, cu acţiune rapidă, 100% solubil în apă, raportul nutrienţilor N-P-K (6-12-36) + 3% Mg + 8% S + 
microelemente B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn
• 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 fructiferi 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
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Substrat pentru întreaga grădină

Îngrăşământ lichid organic pentru întreaga grădină

Îngrăşământ organic pentru legumele cu fruct

Substrat pentru plante medicinale

Îngrăşământ lichid organic pentru plante medicinale

Ambalare: 20 l, 50 l
COMPOZIŢIE: turbă, fibre de nucă de cocos , argilă şi calcar natural, îngrăşăminte organice (NPK: 10-4-4)
• substrat unic fin
• conceput pentru fructe şi legume BIO- ecologice în containere şi în aer liber
• potrivit pentru transplantare de răsaduri de legume şi flori şi plantare pomi fructiferi şi arbuşti
• structura unică asigură aerisire optimă pentru a accelera creşterea rădăcinilor
• conţine îngrăşământ organic – ajută la startul creşterii
• capacitatea de absorbţie ridicată şi, prin urmare, plantele sunt excelente alimentate cu apă
• potrivit pentru agricultura ecologică

Ambalare: 1 l
COMPOZIŢIE: melasă şi melasă din fosfat măcinat: raport de nutrienţi N-P-K (6,4-1,7-9), conţine germeni de malţ
• îngrăşământ natural organic de înaltă calitate
• sprijină dezvoltarea sistemului radicular bogat
• aproximativ 50% din azot este luată în primele două săptămâni, restul în următoarele 2-4 săptămâni
• acceptabilitatea uşoară a oligoelementelor
• aplicare universală - fertilizarea de legume, fructe, ierburi, viţă de vie, arbuşti fructiferi, arbori şi plante ornamentale de apartament şi grădină
• potrivit pentru agricultura ecologică
• aplicare la zona de rădăcină a plantei şi 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

Ambalare: 1.5 kg
COMPOZIŢIE: varză de malţ, făină din pene şi oase, melasă: raport de nutrienţi N-P-K (9-1-4), conţinut redus de cloride.
• îngrăşământ organic natural de înaltă calitate, sub formă de granule
• germeni de malţ pentru un sistem 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: roşii, ardei gras, cartofi, castraveţi, morcovi, gulii, salată,etc
• adecvat pentru agricultura ecologică
• se aplică prin împrăştiere şi prin prelucrare în sol (fără a depinde de vreme)
• ambalaj: 1,5 kg pentru aprox. 15-150 m2

Ambalare: 10 l
COMPOZIŢIE: turbă,fibre de nucă de cocos , argilă şi calcar natural, îngrăşăminte organice (NPK: 10-4-4)
• substrat unic fin
• potrivit pentru însămănţare şi plantarea plantelor medicinale în containere şi în aer liber
• structura unică asigură aerisire optimă pentru a accelera creşterea rădăcinilor
• conţine îngrăşământ organic – ajută la startul creşterii
• capacitatea de absorbţie ridicată şi, prin urmare, plantele sunt excelente alimentate cu apă, retenţia apei
• potrivit pentru agricultura ecologică
• nu este potrivit pentru cultivarea plantelor acidofile

Ambalare: 0.5 l
COMPOZIŢIE: melasă şi melasă din fosfat măcinat :raport de nutrienţi N-P-K (6,4-1,7-9)
• îngrăşământ natural organic de înaltă calitate
• sprijină dezvoltarea sistemului radicular bogat
• nutrienţii sunt uşor disponibile
• formula unică pentru aromă şi un gust distinctiv magic
• fertilizarea şi refertilizarea a tuturor tipurilor de plante medicinale, legume cu rădăcini (maghiran, salvie, cimbru, lamaie balsam, etc), mirodenii şi 
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 şi se amestecă bine 

ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANICE PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME BIO
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Îngrăşământ organic pentru căpşuni şi fructe mici

Îngrăşământ organic pentru gazon 

Gunoi de grajd

Bălegar de vacă

Bălegar de cal

Ambalare: 1.5 kg
COMPOZIŢIE: varză de malţ, făină de pene, melasă: raport de nutrienţi N-P-K (5-1-5), conţinut redus de cloride.
• îngrăşământ organic natural de înaltă calitate, sub formă de granule
• germeni de malţ pentru un sistem 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 aprox. 15-150 m²

Ambalare: 8 kg
COMPOZIŢIE: amestec de îngrăşământ de pasăre îmbogăţit cu germeni de malţ,raport de nutrienţi N-P-K (5-3-8)
• îngrăşământ organic natural unicat, sub formă de granule – efect îndelungat
• sprijină crearea unui gazon des şi verde şi limitează creşterea buruienilor şi muşchilor
• îmbunatateste activitatea biologică a solulu
• pentru toate tipurile de gazoane
• nu dăunează animalelor de casă şi organismelor
• aplicaţie uşoară prin împrăştiere (1 x pe lună) – manual sau cu ajutorul răspânditorulu
• ambalaj: 8 kg pentru 160-800 m²

Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: amestec de îngrăşământ de grajd şi gunoi de pasăre, raport de nutrienţi azot-fosfor-potasiu (4-7-6)
• îngrăşământ organic natural tradiţional
• utilizare universală, în întreaga grădină, inclusiv sere şi solarii – pentru toate legumele, pomii fructiferi şi tufele de fructe, plantele decorative, 
flori (inclusiv de balcon) etc.
• măreşte raportul de humus şi astfel fertilitatea solului
• nu conţine seminţe germinante de buruieni
• se aplică prin împrăştiere şi prin prelucrarea în sol (fără a depinde de vreme)
• ambalaj: 3 kg pentru cca. 9-25 m²

Ambalare: 2.5 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ organic produs din bălegar de vacă cu ajutorul procesului de uscare şi presare
• îngrăşământ sub formă pelete – pentru o manipulare mai uşoară (peleţi uscaţi)
• 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 însămânţarea pomilor şi arbuştilor
• dozare: 10 kg îngrăşămănt pentru aprox. 26 m² în funcţie de tipul plantei

Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ organic produs din bălegar de cal cu conţinut 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)
• 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 mare
• 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 însămânţarea pomilor şi arbuştilor
• dozare: 3kg îngrăşămănt pentru aprox. 2 – 10 m² în funcţie de tipul plantei

ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANICE PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME BIO



44

Bălegar de găină

Rock Effect

Simfonie 3 în 1

Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ organic produs din gunoi de pasăre cu adaos de melasă şi reziduuri arse de melasă
• conţine nutrienţii necesari, inclusiv conţinutul de oligoelemente
• 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

Ambalare: 100 ml
COMPOZIŢIE: ulei de pongaman
• 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 - potrivit ca un spray preventiv în 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

Ambalare: 500 ml
COMPOZIŢIE: ulei de pongaman, ulei de seminţe de in, îngrăşământ
• spray preparat unicat pe bază de substanţe naturale împotriva dăunătorilor, preparat cu efect de fertilizare
• 3 în 1 – hrănire, protecţie – aspect – îngrăşământ - combatere a 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

ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

Îngrăşământ de grădină
Ambalare: 2.5 kg, 5 kg, 10 kg
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (10 - 9 - 15) + 
magneziu,guano şi alge marine
• îngrăşământ granulat fără clorizi
• conţinut ridicat de nutrienţi formă, imediat 
acceptabilă pentru plante, sunt eliberate în sol 
treptat
• componentele naturale guano furnizează nutrienţii 
necesari pentru calitatea fructelor şi o creştere 
sănătoasă
• algele marine furnizează substanţe minerale şi 
hormoni de creştere pentru a stimula germinarea, 
înrădăcinarea şi densitatea plantelor
• magneziu pentru o culoare verde intensă
• potrivit pentru întreaga grădină
• dozare : îngrăşarea de bază înainte de sădire: 25-60 
g /m² , suplimentarea fertilizării în timpul vegetaţiei: 
10-20 g/ m² , în funcţie de tipul plantei

Îngrăşământ universal CERERIT
Ambalare: 1 kg, 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ tradiţional granulat azot-
fosfor-potasiu (8-13-11) + 2% magneziu
• îngrăşământ fără clorizi
• cu conţinut de magneziu – asigură o fertilitate 
ridicată şi un colorare mai bună a fructelor
• utilizare universală – ideal pentru fertilizarea de 
bază şi suplimentarea fertilizării în perioada de 
vegetaţie
• adecvat pentru plantele sensibile la clor (legumele 
cu fruct, flori)
• dozare : 1 kg de îngrăşămănt pentru aprox. 10 – 100 
m² în funcţie de tipul plantei

Îngrăşământ universal NPK
Ambalare: 1 kg, 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat azot-fosfor-
potasiu (11-7-7)
• îngrăşământ cu utilizare pe întreaga durată a anului
• conţinut echilibrat de substanţe nutritive esenţiale 
pentru dezvoltarea sănătoasă a plantelor şi a 
fructelor
• conţine zeolit pentru optimalitzarea plantelor cu 
apă şi nutrienţi în so
• utilizare universală –pentru fertilizarea de bază 
înainte de însămânţarea sau plantarea plantelor 
primăvara şi pentru suplimentarea fertilizării în 
perioada de vegetaţie
• dozare : 1 kg de îngrăşământ pentru aprox. 8 – 30 
m² în funcţie de tipul plantei

Cererit Hobby cu guano şi algele marine
Ambalare: 2.5 kg
COMPOZIŢIE: azot-fosfor-potasiu (10 - 9 - 15) + 
magneziu,guano şi alge marine
• Îngrăşământ granulat fără cloride
• conţinut ridicat de nutrienţi sub formă imediat 
acceptabilă pentru plante,cu eliberare treptată în sol
• conţinutul de guano asigură plantelor nutrienţi 
naturali pentru o creştere sănătoasă,fructe de mare 
calitate
• algele marine asigură nutrienţi minerali şi 
hormoni de creştere pentru a stimula germinarea, 
înrădăcinarea şi densitatea plantelor
• magneziu pentru o culoare verde intensă
• se poate utiliza în întreaga grădină
• dozare: fertilizare de bază înainte de plantare: 25-60 
g / m² , fertilizare
• în timpul sezonului de creştere, la 10-20 g / m² , în 
funcţie de tipul plantei
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE

YaraMila Complex (HydroComplex)
Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat combinat, azot, 
fosfor, potasiu (12-11-18) + 2,7% magneziu
• îngrăşământ fără clorizi
• conţine microelemente B, Fe, Mn, Zn
• pentru fertilizarea de bază şi suplimentarea 
fertilizării tuturor tipurilor de legume, florilor şi 
fructelor
• dozare: 1 kg de îngrăşământ pentru aprox. 13 – 125 
m² în funcţie de tipul plantei

Îngrăşământ pentru arbuşti decorativi
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat, azot - fosfor - 
potasiu (7 - 10 - 16.5) + magneziu
• conţinut ridicat de potasiu şi magneziu
• potasiu - promovează maturizarea ţesuturilor 
vegetale
• magneziu - îmbunătăţeşte colorizarea plantelor
• pentru fertilizarea arbuşti ornamentali, pomi, 
garduri vii - foioase şi conifere
• se poate utiliza înainte de plantare plantelor în 
timpul cultivării perioadei vegetale
• ambalare 3 kg - maner de transport
• dozare: 10 kg îngrăşământ aproximativ 200-500 m² 
în funcţie de tipul plantei

Îngrăşământ pentru conifere şi arbuşti 
decorativi
Ambalare: 2.5 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat azot-fosfor-
potasiu (30-12)
• asigură rezistenţă împotriva îngheţulu
• 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)
• uşor de aplicat prin împrăştiere în jurul plantei
• dozare: 2.5 kg de îngrăşământ pentru aprox. 125 m²

Îngrăşământ pentru cartofi
Ambalare: 5 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat combinat, azot, 
fosfor, potasiu (12-6-20) + 3% magneziu +8% sulf
• asigură o recoltă mai bogată
• reduce putrezirea cartofilor şi îmbunătăţeşte 
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

Salpetru de calciu
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ azotic, cu conţinut de 
azot (N) 15%
• îngrăşământul azotic cu cea mai rapidă acţiune
• conţinut calcaros – reduce aciditatea solului
• creşte semnificativ randamentul recoltei şi 
îmbunătăţeşte înmagazinarea
• regenerarea rapidă a plantelor cu frunze 
deteriorate
• pentru completarea fertilizării tuturor plantelor şi 
culturilor, cu excepţia plantelor acidofile (azalee, 
rododendroni, afine)
• dozare : 3kg îngrăşământ la aprox. 2 – 10 m² în 
funcţie de tipul plantei

Uree
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ azotic universal, cu 
conţinut de azot (N) 46%
• 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 plantei

Îngrăşământ pentru pomi fructiferi şi 
fructe mici
Ambalare: 5 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat combinat, azot, 
fosfor, potasiu (9-6-6) + 6% magneziu
• îngrăşământ fără clorizi
• conţinut echilibrat de nutrienţi
• cu conţinut ridicat de magneziu – sprijină o 
creştere egală şi o fertilitate 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

Îngrăşământ pentru viţă de vie
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ mixt, azot-fosfor-potasiu 
(12-6-18) + 4% MgO
• 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

Sulfat de amoniu
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ azotic, cu conţinut de 
azot (N) 20% şi 23% sulfaţi în formă solubilă în apă
• pentru fertilizarea de bază, în special primăvara
• sprijină crearea de uleiuri la plantele cu ceapă şi le 
dă un gust mai picant
• îngrăşământ cu reacţie acidă, de aceea nu este 
adecvat pentru solurile acide
• dozare : 3kg îngrăşământ pentru aprox. 50 -150 m² 
în funcţie de tipul plantei

Cianamidă de calcar
Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ azotic, cu raport de 
nutrienţi azot (N) 18%, CaO 55%
• 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 îngrăşământ pentru aprox. 10 - 50 m² 
în funcţie de tipul plantei
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Sare amară
Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ cristalic cu magneziu cu 
conţinut de 15% magneziu şi 28% sulfaţi
• 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 accentuată a frunzelor aciculare şi 
îngălbenirea acestora

Sulfat de potasiu
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ potasic cu conţinut de 
potasiu K2O 50%
• îngrăşământ potasic fără clorizi
• sprijină creşterea producţiei de zahăr în fruct, 
creşte nivelul de germinare a seminţelor
• îngrăşământ universal pentru fertilizarea de 
bază de toamnă sau pentru 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

Sare de potasiu
Ambalare: 3 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământul potasic cel mai 
concentrat, cu conţinut de potasiu K2O 60%
• 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

Superfosfat
Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ fosfatic cu conţinut de 
fosfor P2 O5 17%
• cel mai răspăndit îngrăşământ fosforic(concentrat)- 
-solubil în apă ceea ce înseamnă un îngrăşământ 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

Îngrăşământ pentru gazon toamnă
Ambalare: 5 kg, 10 kg
COMPOZIŢIE: azot, fosfor, potasiu (6-8-20) + 7,3% 
magneziu+ sulf + potasiu
• 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 şi la alţi 
factori de stres
• datorită proporţiei mici de azot (N), menţine 
creşterea compactă şi rezistenţa 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

Dolomit calcaros
Ambalare: 5 kg
COMPOZIŢIE: Îngrăşământ cu conţinut ridicat de 
calcar(CaCO3 substanţă uscată) 90 %, magneziu 
(MgCO3 substanţă uscată) 35 % oligoelemente
• conţine până la 6 ori mai mult magneziu calcar 
dolomitic
• reduce aciditatea solului - inhibă creşterea de 
muşchi
• acţionează rapid şi pe termen lung
• calciu pentru coacerea fructelor- înbunătăţeşte 
înmagazinarea acestora
• 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
• dozare: 5 kg îngrăşământ pentru aprox. 100 m² în 
funcţie de tipul solului

Îngrăşământ pentru gazon
Ambalare: 3 kg, 10 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ granulat combinat, azot, 
fosfor, potasiu (20-8-8) + 2% magneziu
• îngrăşământ fără clorizi
• pentru toate tipurile de gazon
• îngrăşământul are un efect rapid şi este esenţial 
pentru creşterea şi aspectul sănătos al gazonului
• magneziu – pentru o culoare verde intens a 
gazonului
• sulf - esenţiale pentru creşterea economică şi 
gazon sănătos
• dozare : 10kg îngrăşământ pentru aprox. 650 m²

OM Îngrăşământ pentru căpşuni
Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (5-4-8)
• 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 cultivate liber în pămănt sau în containere
• dozare: la o răsădură 20 g de îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură 1 căpăcel =5g

ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANO-MINERALE

Şerveţele umede pentru frunze de 
orhidee şi plante de apartament
Ambalare: săculeţ 6 g
Compoziţie: şerveţele umede pentru sporirea 
decorativităţii frunzelor, cu conţinut de nutrienţi şi 
ceară de albine.
•  curăţă petele de var de pe frunze
• creează un strat anti-static – împiedică depunerea 
prafului
•  ideal pentru îngrijirea frunzelor la toate tipurile de 
orhidee şi plante de apartament
•  acţionează ca un îngrăşământ – parţial dă nutriţie ( 
nu înlocuieşte fertilizarea de bază)
•  conţine ceară de albine – creşte luciozitatea 
frunzelor, prevenire împotriva dăunătorilor
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ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANO-MINERALE

Îngrăşământ OM pentru castraveţi şi dovlecei

OM îngrăşământ pentru roşii şi ardei

OM îngrăşământ pentru azalee şi rododendroni

OM îngrăşământ pentru afine şi afine roşii

OM îngrăşământ pentru ceapă, usturoi şi flori ornamentale cu bulbi

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (6-2-5)
• componenţă organică naturală -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, reglează regimul de apă al plantelor
• forma organică a azotului previne fertilizarea în exces
• componenta minerală acţionează în sol în doar câteva zile de la aplicare,asigură creşterea părţilor verzi şi a florilor bogate
• promovează o creştere sănătoasă şi gustul specific al legumelor
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşământul este potrivit pentru castraveţi,zucchini şi alţi dovlecei, cultivate în ghivece şi în aer liber
• dozare: pentru o plantă 1,5 din căpăcelul de măsură (aprox. 7,5 g)

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (4 – 2 - 8)
• 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
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de roşii şi ardei cultivate în containere sau în pământ liber
• dozare: la o răsădură 65 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură 1 căpăcel = 5g

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (6–2–5)
• 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
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de azalee şi rododendroni cultivate în containere sau în pământ liber
• dozare: pentru un tufiş 60 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură 1 căpăcel = 5g

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (5-4-6)
• 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
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de afine cultivate în containere sau în pământ liber
• dozare: pentru un tufiş 60 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură 1 căpăcel = 5g

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (6 - 2 - 5)
• 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
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşămăntul este adecvat pentru toate tipurile de ceapă, usturoi şi flori ornamentale cu bulbi, cultivate în containere sau în pământ liber
• dozare: 1 kg ajunge pentru 20 m²
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Îngrăşământ OM pentru muşcate

OM îngrăşământ pentru trandafiri

OM îngrăşământ pentru conifere

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (6-6-5)
• componenţă organică naturală -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, reglează regimul de apă al plantelor
• componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicar
• 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 măsură,1 căpăcel = 5g

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (5 – 4 - 5)
• componenţă organică naturală -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, reglează regimul de apă al plantelor
• componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicar
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşământul este adecvat pentru toate tipurile de trandafiri cultivate în containere sau în pământ liber
• dozare: pentru un teren de 1m² 350 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură,1 căpăcel = 5g

Ambalare: 1 kg
COMPOZIŢIE: îngrăşământ compus azot - fosfor – potasiu (5-2-3)
• componenţă organică naturală -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, reglează regimul de apă al plantelor
• componenta minerală – asigură creşterea părţilor verzi, flori bogate , acţionează în sol, în doar câteva zile de la aplicar
• ambalaj cu posibilitate de reînchidere prin fermoar
• îngrăşământul este adecvat pentru toate tipurile de arbuşti(conifere şi foioase) decorative cultivate în containere sau în pământ liber
• dozare: pentru un teren de 1m² 100 g îngrăşământ, folosiţi căpăcelul de măsură,1 căpăcel = 5g

Îngrăşăminte bare pentru flori balcon
Ambalare: 30 buc
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (9,2-5-7,8) + 2% 
magneziu
• pentru toate plantele cu flori cultivate în containere 
pe balcoane şi în grădini
• nutriţie echilibrată pe termen lung
• asigură înflorire abundentă şi culori intense
• magneziu pentru o culoare mai intensă a frunzelor
• aplicare uşoară

Îngrăşământ bare cu GUANO pentru 
orhidee
Ambalare: 30 bucăţi bare

Compoziţie: formă specială de îngrăşământ cu conţinut 
de guano, raportul de nutrienţi N-P-K (9-7-7,2)+0,08 Fe.
• promovează formarea de noi pseudobulbi şi o creştere 
sănătoasă a orhideelor
• asigură o hrănire echilibrată timp de 2 ani
• adaugă materie organică substratului şi îngrăşământul 
naturat GUANO
• aplicare simplă şi rapidă
• aplicare: se apasă în substrat
• dozare: 2bare/planta
• ambalaj 30 buc bare pentru 15 plante

Îngrăşăminte bare universal
Ambalare: 30 buc
COMPOZIŢIE: azot - fosfor - potasiu (10-5-6) 
• 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

PRODUSE DECORATIVE

Luciu pentru frunze
Ambalare: 250 ml
COMPOZIŢIE: pe bază de ceară pentru a îmbunătăţi aspectul 
plantelor
• acţionează ca un îngrăşământ pentru frunze (dar nu înlocuieşte 
hrănirea prin rădăcini)
• potrivit pentru plante ornamentale de interior şi de seră
• previne mucegaiul şi alte boli fungice la plante şi reduce 
incidenţa de deteriorare a plantei din cauza dăunătorilor
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FLORIA Scoarţă decorativă de pin
Ambalare: 5 l
COMPOZIŢIE: 100% coaja de pin naturală importat 
de lăngă Marea Mediterană, mărimea 5 – 15 mm
• ideal pentru acoperirea decorativă a solului în 
ghivece şi în jardiniere 
• se distinge prin caracteristicile decorative
• scoarţă selectată cu dimensiuni de 5-15 mm

FLORIA Decor Color Mulch 
Ambalare: 70 l
COMPOZIŢIE: material decorativ din lemn natural 
decorticat de conifere vopsit cu culori naturale
• durabilitate ridicată
• ciclul de reînnoire, recomandat după 4 ani
• culorile folosite sunt fabricate din pigmenţi naturali
• mărimea aşchiilor 15 -25 mm
• dozarea: strat de 3 – 5 cm
• ambalare 70 l pentru 5 m²

Mulch trandafiri 
Ambalare: 50 l
COMPOZIŢIE: scoarţă concasată parţial fermentată 
din arbori coniferi, cu o structură fină şi egală
• pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor de sub 
trandafiri şi alţi arbuşti
• pe timpul iernii împiedică îngheţarea plantelor şi a 
rădăcinilor acestora

Perlit
Ambalare: 3 l
COMPOZIŢIE: rocă vulcanică prelucrată termic
• greutate volumetrică redusă cu o cantitate mare de 
pori capilari şi necapilari
• pentru prinderea de rădăcini a plantelor tinere

Marmură concasată
Ambalare: 5 l, 7-14 mm
• în scopuri decorative, pentru interior şi exterior
• amenajarea drumurilor, grădinilor, interioarelor, 
mormintelor etc.
• destinată construcţiilor

Decor Mulch
Ambalare: 70 l
COMPOZIŢIE: scoarţă concasată şi sortată de arbori 
coniferi
• 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 locurilor de joacă
• conţinutul unui sac de 70 l este suficient conform 
înălţimii recomandate de aproximativ 4-6 cm la 1,5 m

Cheramzit 
Ambalare: 1 l, 4-8 mm
COMPOZIŢIE: granule expandate de argilă, cu 
suprafaţă fină
• 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

Protecţia de iarnă pentru plantele 
ornamentale
Ambalare: 45 l
COMPOZIŢIE: turbă, compost matur, fibre de lemn, 
calcar
• formulă unică de prevenire a îngheţului
• prin acoperire protejează plantele de ingheţ
• reduce nevoia de irigare
• asigură arborilor substanţe nutritive din compost 
şi turbă
• primăvara se poate folosi în jurul plantelor sau se 
prelucrează în sol
• primăvara, emite treptat nutrienţi ce hraneşte şi 
întăreşte planta
• primăvara se elimină grija îndepărtării ramurilor 
coniferelor
• are proprietăţi de protecţie şi estetice puternice

PRODUSE DECORATIVE
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APARATE DE STROPIT

Pulverizator  Groszek -0,6 L Pulverizator  Malwa -1 L Pulverizator  Twister -0,5L/1 L Pulverizator   Twister -0,5L/1 L

Pulverizator  Twister -0,5L/1 L Pulverizator  Twister -0,5L/1 L Pulverizator Mercury -0.5 L Pulverizator Mercury -1 L

Pulverizator Venus-2 L Aparat de stropit Gaja-2 L Aparat de stropit  Kalia-5 L Aparat de stropit  Orion -9 L

FLOROVIT – ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE
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APARATE DE STROPIT

Florovit - lustrant frunze  
0,25 l

Florovit cactuşi    0,24 l

Florovit plante cu flori    
0,24 l    0,50 l     1 l 

Florovit bonsai   0,24 l

Florovit muşcate  
0,50 l       1 l          

Florovit regenerator plante  
0,25 l

Florovit palmieri, yucca şi 
dracena   0,24 l

Florovit plante de ghiveci 
şi balcon   

0,24 l    0,50 l    1 l  

Florovit ferigi   0,24 l 

Florovit plante verzi  
0,24 l       0,50 l

Florovit surfinii  0,50 l

Florovit trandafiri  1 l

FLOROVIT – ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE
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Pastile turbă
44 mm

Pastile turbă
33mm

Florovit căpşuni şi fragi  
1 kg

Florovit universal cu 
dolomită 1 kg

Florovit combaterea acelor 
maronii  1 kg

Florovit trandafiri  1 kg

Cofraje
104 cavităţi
60 cavităţi

Florovit rhododendroni  
1 kg

Florovit conifere  1 kg Florovit gazon   1 kg Florovit viţă de vie  1 kg

FLOROVIT – ÎNGRĂŞĂMINTE GRANULATE

PASTILE  TURBĂ JIFFY COFRAJE
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RATICIDE

Prokum pasta
100g • 200g • 400g

Roban pasta
100g • 200g • 400g

Probrodirat grâu
100g • 400g

Probrodirat pelet
100g • 400g

Probrodirat  cub
100g • 400g

Prodiorat grâu
100g • 400g

Prodiorat pelet
100g • 400g

Prodiorat cub
100g • 400g

Ectocid Pulbere 
gândaci

Ectocid Spray 
gândaci
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BULBI DE PRIMĂVARĂ

CRINI 
Dark Red

CRINI 
Orange

CRINI 
Pink & White

CRINI 
Pink

CRINI  
Red

CRINI 
White

CRINI  
Yellow-Red

CRINI 
Yellow

CRINI 
Mixed

CRINI 
Fata  Morgana

CRINI  
Dizzy

CRINI 
Brasilia

CRINI 
Red Country

CRINI 
Landini

CRINI
Black  Out

CRINI 
Tiger Edition

CRINI 
Starfighter

CRINI 
Playtime

CRINI Lake  
Carey

CRINI 
Entertainer

CRINI  
White Heaven

CRINI  
Triumphator

CRINI 
Robina

CRINI 
Purple Prince

CRINI 
Altari
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CRINI  
Bonbini

CRINI 
Prince Promise

CRINI 
Shocking

CRINI  
Satisfaction

CRINI  
Cocossa

CRINI  Boogie 
Woogie

CRINI Rapid 
Romance

CRINI  
Magny Course

CRINI 
Perfect Joy

CRINI 
Lulu

CRINI  
Olympic  Torch

CRINI  
White Pixels

CRINI  
Rosella’s Dream

CRINI  
Matrix

CRINI  
Lollypop

CRINI  
Curitiba

CRINI 
Bumblebee

CRINI 
Magic Star

GLADIOLE  
Dark Red

GLADIOLE  
Green

GLADIOLE 
Orange

GLADIOLE 
Pink

GLADIOLE  
Purple

GLADIOLE  
Blue

CRINI 
Goldwing
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GLADIOLE  
Red

GLADIOLE 
Red & White

GLADIOLE 
Rose

GLADIOLE 
Rose & White

GLADIOLE 
Sweet Pink

GLADIOLE 
White

GLADIOLE 
Yellow

GLADIOLE 
Mixed

GLADIOLE  
Fire Ruffle

GLADIOLE 
Baccarat

GLADIOLE 
Anouk

GLADIOLE 
Tango

GLADIOLE 
Sunny Ruffle

GLADIOLE 
Kingston

GLADIOLE 
Fidelio

GLADIOLE 
Espresso

GLADIOLE 
Dynamite

GLADIOLE 
Black Velvet

GLADIOLE 
Black Jack

GLADIOLE 
Plum  Tart

GLADIOLE 
Pink Lady

GLADIOLE 
My  Love

GLADIOLE 
Green  Star

GLADIOLE 
Grapevine

GLADIOLE 
Banana Ruffle
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DALIA 
Decorative Orange

DALIA  
Decorative  White

DALIA Decorative  
Red & White

DALIA  
Decorative  Red

DALIA Decorative  
Purple & White

DALIA 
Decorative Pink

DALIA 
Blue  Boy

DALIA  
Pompon Mixed

DALIA Pompon 
Dark Red

GLADIOLE  
Stereo

DALIA 
Cactus Mixed

DALIA 
Cactus Yellow

DALIA 
Cactus White

DALIA 
Cactus Red

DALIA Border 
Pink

GLADIOLE  
Zizanie

GLADIOLE White 
Prosperity

GLADIOLE 
Tricolore

DALIA 
Osirium

DALIA 
Zoey  Rey

DALIA  
Bluesette

DALIA  
Hawaii

DALIA 
Siedlerstolz

DALIA  
Maxime

DALIA  
Decorative  Yellow
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BEGONI  
Double Pink

BEGONI  
Double Orange

BEGONI  Picotee 
Yellow-Red

BEGONI  Picotee  
White-Red

BEGONI  Picotee 
Pastel Salmon

BEGONI  
Fimbriata White

BEGONI  
Fimbriata Red

BEGONI  
Double Yellow

BEGONI  
Double White

BEGONI  
Double Red

BEGONI  
Lace Pink

BEGONI  
Lace Apricot

BEGONI  
Pendula Orange

BEGONI  Pendula 
Dark Red

BEGONI  
Marmorata

DALIA 
Rocco

DALIA 
Jescot Lingold

DALIA 
Tahiti Sunrise

DALIA 
Nuit D’ete

DALIA 
Ambition

BEGONI 
Illumination White

BEGONI  
Illumination Pink

BEGONI
Illumination Apricot

BEGONI 
Cascade Picotee

BEGONI 
Cascade Florence
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CANNAS 
Champion

CANNAS  
Apricot  Drean

CANNAS  
Ambassadour

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Sunshine

BEGONI  
Camelia

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Red Alert

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Picasso

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Passion Fruit

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Crystal  Brush

BEGONI 
Superba Yellow

BEGONI  Odorata 
Rose & Red

BEGONI  Odorata 
Pink & White

RANUNCULUS  
Orange

AMARYLLIS  
Exotic  Peacock

AMARYLLIS  
Elvas

AMARYLLIS  
Red  Lion

AMARYLLIS  
Exposure

AMARYLLIS  
Apple Blossom

CANNAS  
Red  President

CANNAS  
Picasso

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Cantor

ZANTEDESCHIAS 
CALA – Samur

CANNAS  
Lucifer

AMARYLLIS  
Intokazi

BEGONI 
Samba Mixed
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BUJORI  Victoire 
de la Marne

BUJORI  
Sword Dance

BUJORI  
Shirley Temple

SPECIALITĂŢI  
Phlox Pan. Bright Eyes

SPECIALITĂŢI  
Phlox Pan. Amethyst

RANUNCULUS  
Mixed

RANUNCULUS  
Yellow

RANUNCULUS  
Red

RANUNCULUS  
Purple

RANUNCULUS  
Pink 

BUJORI  
Rome

BUJORI 
Prairie Charm

BUJORI  
Pink Jewel

BUJORI  
Francois Ortegat

BUJORI  Duchesse 
de Nemours

SPECIALITĂŢI  
Allium Mixed

SPECIALITĂŢI 
Anemone St. Brigid

SPECIALITĂŢI  
Ixia Mixed

SPECIALITĂŢI  
Sparaxis  Mixed

SPECIALITĂŢI  
Hemerocallis Yellow

SPECIALITĂŢI   
Hosta Green&White

SPECIALITĂŢI  
Lupinus Blue

SPECIALITĂŢI   
Tigridia Ferraria

SPECIALITĂŢI 
 Fressia Double Mixed

SPECIALITĂŢI   Iris 
Hollandica Mixed
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LALELE 
Gavota

LALELE 
Dasystemon

LALELE 
Concerto

LALELE     
Attila

LALELE  
Miranda

LALELE  
Menton

LALELE  
Lucky Strike

LALELE     
Little Princess

LALELE  
Jimmy

LALELE   
Heart’s Delight

LALELE   Happy 
Generation

LALELE  Golden 
Apeldoorn

LALELE 
Apeldoorn

LALELE  
Giuseppe Verdi

LALELE      
Kees Nelis

BULBI DE TOAMNĂ

SPECIALITĂŢI   
Phlox Pan. Pink



62

LALELE Alexander 
Pushkin

LALELE  
Mixed

LALELE    Yellow 
Pomponette

LALELE 
Estella Rijnveld

LALELE 
Dream Word

LALELE  
Purple Prince

LALELE  
Purissima

LALELE  
Pinocchio

LALELE  
Passionale

LALELE  
Orange  Princess

LALELE      
Van Eijk

LALELE  
Upstar

LALELE  
Toronto

LALELE     Red 
Riding Hood

LALELE  
Queen of Night

LALELE 
American Dream

LALELE 
Andre Citroen

LALELE 
Burgundy

LALELE 
Cape Town

LALELE 
Corona

LALELE
Curly Sue

LALELE Double 
Beauty of Apeldoorn

LALELE 
Claudia

LALELE 
Blue Diamond

LALELE 
Blumex
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LALELE  
Merry Christmas

LALELE   
Olympic Flame

LALELE  
Negrita

LALELE  
Mystic Van Eyck

LALELE  
Muvota

LALELE  
Monsella

LALELE  
Sunny  Prince

LALELE  
Seattle

LALELE  
Red Baby Doll

LALELE 
Flamenco

LALELE  
Melrose

LALELE  
Marilyn

LALELE  
Jazz

LALELE   
Hollywood

LALELE  
Green River

LALELE 
Golden Nizza

LALELE 
Foxtrot 

LALELE 
Flaming Flag

LALELE  
Verona

LALELE  White 
Dream

LALELE  Yume 
no mura saki

LALELE  Double 
Early Mixed

LALELE  
Fringed Mixed

LALELE  
Swan Wings

LALELE  
Orange Brilliant
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ZAMBILE    
Jan Bos

ZAMBILE  
Delft Blue

ZAMBILE   City 
of Haarlem

ZAMBILE 
Carnegie

BRÂNDUŞE  
Mixed

NARCISE 
Carlton

ZAMBILE 
Mixed

ZAMBILE 
Woodstock

ZAMBILE Peter 
Stuyvesant

ZAMBILE  
Lady Derby

NARCISE 
Flower Record 

NARCISE 
February Gold

NARCISE 
Dick Wilden

NARCISE 
Delnashaugh

NARCISE  
Cheerfulness

BRÂNDUŞE 
Cream Beauty

BRÂNDUŞE  
Big Yellow

BRÂNDUŞE 
Ard Schenk

LALELE  
Viridiflora Mixed

LALELE Lily 
Flowering Mixed

BRÂNDUŞE 
Tricolor

BRÂNDUŞE 
Remembrance

BRÂNDUŞE 
Pickwick

BRÂNDUŞE 
Gipsy Girl

BRÂNDUŞE  
Fuscotinctus
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CRINI    
Dizzy 

CRINI   
Black Out 

CRINI   
Starfighter 

CRINI    
Siberia

CRINI      
Red Country

CRINI      
Fata Morgana

CRINI   
Matrix

CRINI   
Lollypop

CRINI  
Landini 

NARCISE 
Fortune

CRINI   
Brasilia  

CRINI  
 Altari

NARCISE 
Mixed

NARCISE   Yellow 
Cheerfulness

NARCISE   Rip 
Van Winkle

NARCISE 
Pueblo

NARCISE 
Obdam

NARCISE  
Ice Follies

CRINI   
Rosella’s Dream

CRINI   
White Pixels

CRINI   
Boogie Woogie

CRINI   
Garden Party

CRINI    Prince 
Promise

CRINI  
Purple Prince 

CRINI  
Bumblebee
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SPECIALITĂŢI 
Ranunculus Purple

SPECIALITĂŢI  
Ranunculus Pink

SPECIALITĂŢI  
Ranunculus Orange

SPECIALITĂŢI 
Anemone St. Brigid Mixed

SPECIALITĂŢI 
Anemone Cor. De Caen 

SPECIALITĂŢI 
Chionodoxa

SPECIALITĂŢI 
Allium Mixed 

SPECIALITĂŢI 
Ranunculus Mixed 

SPECIALITĂŢI 
Ranunculus Yellow

SPECIALITĂŢI 
Ranunculus Red

SPECIALITĂŢI 
Iris Mixed SPECIALITĂŢI    

Iris Ret. Alida

SPECIALITĂŢI  
Iris Lion King

SPECIALITĂŢI 
Gladiolus Byzantinus 

CRINI            
Triumphator

CRINI            
Spring Pink

CRINI            
Shocking

CRINI            
Satisfaction

CRINI            
Robina

SPECIALITĂŢI 
Anemone Mr. Fokker 

SPECIALITĂŢI 
Anemone the Bride

SPECIALITĂŢI 
Anemone Cor. Hollandia

SPECIALITĂŢI 
Anemone Blanda Blue 

CRINI             
Mixed

SPECIALITĂŢI    
Ixia Blue Bird
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SPECIALITĂŢI 
Fritillaria Rubra

AMARYLLIS 
Exposure

AMARYLLIS 
Exotic

AMARYLLIS 
Elvas

AMARYLLIS 
Apple Blossom 

SPECIALITĂŢI 
Ghiocei

AMARYLLIS 
Red Lion

SPECIALITĂŢI   
Ixia Mixed

SPECIALITĂŢI 
Fritillaria Lutea

SPECIALITĂŢI 
Fritillaria Aurora

SPECIALITĂŢI 
Triteleia Rudy

SPECIALITĂŢI  
Sparaxis Mixed

SPECIALITĂŢI 
Scilla Campanulata

SPECIALITĂŢI  
Puschkinia Libanotica

SPECIALITĂŢI 
Muscari Botryoides 

SPECIALITĂŢI 
Muscari Armeniacum

AMARYLLIS 
Intokazi 
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TRANDAFIRI TEAHYBRID

Animo  Th.
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TRANDAFIRI POLYANTHE

Perception  Th.

Grimaldi  Pol.Golden Delight 
Pol.

Queen of 
England Th.

NOU!

TRANDAFIR
DE

DULCEAŢĂ
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TRANDAFIRI URCĂTORI

TRANDAFIRI CU TIJĂ ÎNALTĂ

Don Juan Clg.

Beauty Camile Cristal
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Mr. Lincoln

Sterling Silver Tanor Star VirgoSilvia
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POMI FRUCTIFERI: MĂR

Breaburn Elstar Florina Freedom Gala

Gloster Golden Delicios Granny Smith Idared Jonagold

Jonathan Mutsu Prima

Starking Tenroy Vista Bella

Arabitka Bosch Kobak Clapp Kedveltje Conference Fetel-Apat

POMI FRUCTIFERI: PĂR
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Hardenpont Ilonka Packham’ s Triumph

Piros Vilmos VilmosPiros Clapp

Althann Ringlo Besztercei Blufere C. Lepotica C. Rodna

Debreceni Muskotaly President Sermina Stanley Tuleu gras

Debreceni bőtermő

POMI FRUCTIFERI: PRUN

POMI FRUCTIFERI: VIŞIN

Érdi bőtermő Erdi Jubileum Favorit Maliga Emleke Ujfehertoi
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POMI FRUCTIFERI: CIREŞ

Bigarreau - burlat Germesdorfi Hedelfingeni Orias Katalin Linda

Margit Stella Van Vega

POMI FRUCTIFERI: PIERSIC

Babygold Cresthaven Dixired Early Redhaven Fantasia Nektarin

Flavortop Mariska Redhaven Suncrest
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Bergeron Cegledi Óriás Gőnczi Magyar Ligeti Orias

Korai Piros Magyar Kajszi Mandulakajszi Pannonia

POMI FRUCTIFERI: CAIS

Berecki Birs Konstantinápolyi

POMI FRUCTIFERI: GUTUI
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VIŢĂ DE VIE

Comoara Pannoniei Italia Kozma Palme muskotaly Ottonel Muskotaly Muscat de Poloskei

Regina viilor Tereza

Cardinal Eszter Moldova Muscat de Hamburg Nero

Struguri de masa albi

Struguri de masa roşii

Struguri
fără sâmburi

Belgradi Magvatlan

Struguri de vin albi

Chardonnay Sauvignon blanc
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Cabernet Merlot Pinot noir

Agriş alb Agriş roşu Coacăz negru Coacăz roşu

Struguri de vin roşii

Arbuşti fructiferi cu talie înaltă

Coacăz alb Coacăz negru Mur Zmeur

Liliac alb

Liliac mov

Arbuşti fructiferi cu talie pitică

Liliac

Liliac

Arbuşti ornamentali

Berberis Forsythia Hibiscus Ligustrum Ovalifolium Mahonia Aquifolium Spiraea Vanhouttei
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Dimensiuni plase
contra păsări:

2m*5m          4m*5m
2m*10m          4m*10m
2m*20m          4m*20m

PLASE PLANTE şi CONTRA PĂSĂRILORSACI RASCHEL TERRAFERTIL

Dimensiuni plase 
plante: 

1,2m*5m               
1,7m*5m

1,2m*10m               
1,7m*10m
1,2m*20m               
1,7m*20m

- Sfoară de balotat
- Sfoară palisat
- Ghem sfoară
- Prelată agricolă
- Plase de umbrit

27*35 cm               40*60 cm
33*47 cm               50*80 cm

Terrafertil - îngrăşământ 100% 
natural

2 Kg     5 Kg     10 Kg

PORUMB DE SĂMÂNŢĂ

SĂMÂNŢĂ DE 
FLOAREA SOARELUI

Staţiunea Turda  Serbia Pioneer KWS Monsanto

- Turda 200 1 Kg / 10 Kg;     
- Turda Star 1 Kg / 10 Kg;                                     
- Turda 201 1 Kg / 10 Kg;    
- Turda 165 1 Kg / 10 Kg;  

-PKB  Zlatar;  
- PKB Stanisa;
- NS 300;   
- ZP  305;
- ZP 341;  
- CEDA

- P 9175            80.000;
- PR37N01       80.000; 
- P 9578            80.000;          
- PR 34Y02       80.000;   
- PR 38A24       80.000;   
- P  9025           80.000;                          
- P  9528           80.000;        
- PR 39B76       80.000;  
- PR 39D81        80.000; 

Losc             50.000;  
KWS 2370   50.000;                                                        
Krabas         50.000 ;        
Kinemas      50.000 ;                                                                              
Garbure        50.000;                                        
KWS 2376   50.000 ;                                              
Kamparis      50.000 
Kornelius     50.000;                                  
Mikado         50.000; 
Porumb economic :                                     
Kamelias        20 kg;       
KWS  1394     20 kg;   

-DKC  3939      80.000; 
- DKC  4014      80.000;
- DKC  4490      80.000;
- DKC  4685      80.000;
- DKC  4082      80.000;
- DKC  3511      80.000;
- DKC  5707      80.000;  
- DKC  3512      50.000;

Sunergy           80.000
SUM 0243        80.000
Superbia          80.000
Cronus              80.000
Bonito               80.000

Saaten Union 

Ungaria

Sarolta 

Manitou   - 350 g ;   
   
                   - Doza ;

- Supersol  - 350 g ;   
   
                    - Doza ;

PESTICIDE

• Erbicide ;

• Insecticide ;

• Fungicide ;

• Porumb ;
• Cereale păioase;
• Legume ;
• Cartofi ;
• Pomi ;
• Viţă de  vie ;

pentru
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  Firma S.C. AGROSEM IMPEX S.R.L. Tg-Mures este o societate cu capital privat, care a luat 
fiinta in anul 2001.
 S.C. AGROSEM IMPEX S.R.L. isi desfasoara activitatea in domeniul comertului cu seminte 
de legume, plante aromate, flori , seminte profesionale hibride, arpagic, seminte de plante furajere, 
seminte de gazon, amestecuri de plante furajere, trandafiri – bulbi, pomi fructiferi, vita de vie, 
arbusti, seminte cultura mare, pesticide, produse pentru agricultura. Intreaga gama de produse este 
comercializata la gramaje mici, mijlocii, mari si la vrac.
 Firma dispune de masini proprii de ambalat seminte de legume, flori, aromatice, gazon, lucerna, 
trifoi, etc.Aprovizionarea gamei de produse se realizeaza de la companii renumite si cu traditie in 
domeniu din : Italia, Olanda, Germania, Polonia, Ungaria etc.
 S.C. AGROSEM IMPEX S.R.L are in proprietate o suprafata de 9000 m2    si spatii de depozitare 
de 3000 m2. Distribuţia mărfurilor se face cu 4 maşini proprii şi prin firme de curierat.

DESPRE NOI
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S.C. AGROSEM IMPEX S.R.L. desfasoara activitatea de comercializare atat in varianta comertului cu amanuntul cat 
si in varianta comertului cu ridicata.
Depozit  / Birou en-gros :

	Adresa srt. Aeroportului nr.1 loc. Tg-Mures Tel.: 0265.311617
Vanzarile en-detail se realizeaza prin 9 magazine:
	Magazin Nr.1 – localitatea Tg-Mures Adresa str. Calarasilori nr.10 
	Magazin Nr.2 – localitatea Tg-Mures Adresa str. Cuza Voda nr.89 ( Piata Cuza Voda) 
	Magazin Nr.3 – localitatea Tg-Mures Adresa str. P-ta 22 Decembrie 1989 ( Piata 7 Noiembrie) 
	Magazin Nr.4 – localitatea Tg-Mures Adresa str. Koos Ferencz nr.2 ( Piata Dambu ) 
	Magazin Nr.5 – localitatea Tg-Mures Adresa str. P-ta Armatei nr.1 ( Piata Armatei ) 
	Magazin Nr.6 – localitatea Tg-Mures Adresa str. I.H.Radulescu nr.2  
	Magazin Nr.7 – localitatea Tg-Mures Adresa str. Aeroportului nr.1 loc. Tg-Mures 
	Magazin Nr.8 – localitatea Ludus judet Mures (centru orasului) Adresa str. 1 Decenbrie 1918 nr.19 
	Magazin Nr.9 – localitatea Reghin judet Mures (centru orasului) Adresa str. Mihai Viteazu nr.32 

SC AGROSEM IMPEX SRL TG-MURES   Str. Aeroportului  nr.1
RO 14329900;  J26/875/2001; Capital social: 181.000 lei

Tel./Fax : 0265311617    *  Mobil 0732800938 ; 0729127860
e-mail : agrosem_ms@yahoo.com ;  agrosem_comenzi@yahoo.com

www.agrosemimpex.ro 


