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Îngrășămant universal
cu dolomit

Îngrășămant impotriva
acelor maronii

Îngrășămant
pentru arbusti de conifere

N : P : K – 11,4 : 9,2 : 16,8

Îngrășământul conține magneziu și sulf.
Ingrasamant cu cristale de magneziu – ușor solubil în
apă, conține magneziu într-o formă ușor asimilabila
de plante. Cea mai frecventă cauză a mortii
coniferelor este deficitul de nutrienți. La un anumit
timp dupa plantare are loc o schimbare a culorii
acelor din verde stralucitor in galben, și în cele din
urmă in maro și cad, apoi copacul moare. Simptomele
descrise nu sunt cauzate de dăunători.
Acestea sunt rezultatele furnizării necorespunzătoare
de nutrienți- de regula a lipsei de magneziu.

N : P : K (MgO + SO3)
11,5 : 6,0 : 11,0 (5,0 + 39,0)

Îngrășământul contine si: sulf, magneziu, bor, cupru,
molibden.
Ingrasamantul contine un set de nutrienti in proportii
echilibrate pentru buna crestere si dezvoltare a unui
numar mare de plante. Datorită dolomitei, îngrășământul
are un efect ușor de acidifiere a solului, care permite
plantelor o absorbție mai bună a nutrienților.

ambalaj

eficienta

cod de bare

Îngrășământul conține și: sulf, magneziu, fier.
Utilizarea ingrasamantului garantează o creștere intensă
si reduce decolorarea acelor în iarna. Îngrășământul este
compus din ingrediente și forme adaptate pentru nutriția
si nevoile arborilor si arbustilor de conifere cum ar fi: tuia,
tisa, zada, ienuparul, chiparosul, molidul, pinul si altele.
ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

25 plante

5900498015737

cutie 1 kg

20 m2

5900498010466

cutie 1 kg

40 plante

5900498010381

punga 1 kg

25 plante

5900498017588

punga 1 kg

20 m2

5900861242388

punga 1 kg

40 plante

5900861142008

punga 3 kg

75 plante

5900498016208

punga 5 kg

100 m2

5900861142411

punga 3 kg

120 plante

5900861242371

galeata 4 kg

100 plante

5900498016215

Îngrășămant
pentru conifere

Îngrășămant pentru gazon
– pentru combaterea muschiului

Îngrășămant de urgenta pentru gazon
(anti-muschi)

N : P : K – 8,0 : 8,5 : 20,0

N : P : K – 16,0 : 5,2 : 5,2

Fe – 17,0 – fier solubil in apa.

Îngrășământul conține și: sulf, magneziu, fier.
Utilizarea ingrasamantului garantează o creștere intensă
a plantelor și reduce decolorarea acelor in perioada
de iarna. Îngrășământul este compus din ingredienti
adaptati pentru nutriția si nevoile arborilor si arbustilor
de conifere cum ar fi: tisa, zada, ienupăr, chiparos, molid,
pin, brad și altele.

Îngrășământul conține și: sulf, magneziu, fier.
Cresterea intensiva a ierbii, cosirea de mai multe ori in
timpul anului, consuma o cantitate mare de substanțe
nutritive din sol. Prin urmare, pentru a avea un gazon
durabil și compact, verde si frumos, este necesar să se
fertilizeze în mod regulat de la începutul primăverii
pana in toamna. Florovit pentru gazonul cu mușchi
este adaptat la nevoile nutriționale ale tuturor tipurilor
de gazon, în special pentru gazonul ornamental și
rezidential.

Îngrășământ foarte eficient si puternic, recomandat
pentru toate tipurile de gazon peren cu mușchi.
Păstrează gazonul compact dens si fără mușchi. Poate
fi aplicat sub forma de granule sau solutie. Efectul
este vizibil dupa 48 de ore de la aplicare.

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg
punga 1 kg
cutie 2 kg
punga 3 kg
galeata 4 kg
punga 5 kg
galeata 8 kg
sac 10 kg
sac 20 kg
sac 25 kg

67 plante
67 plante
134 plante
200 plante
268 plante
335 plante
535 plante
670 plante
1335 plante
1670 plante

5900498010442
5900861142022
5900498017342
5900861142251
5900498013887
5900498016642
5900861142183
5900861142244
5900498010978
5900861142350

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

35 m2

5900498010428

punga 1 kg

35 m2

5900861142237

cutie 2 kg

70 m2

5900498017304

galeata 4 kg

140 m2

5900498013900

punga 5 kg

170 m2

5900861142381

galeata 8 kg

270 m2

5900861142176

sac 10 kg

335 m2

5900861142213

ambalaj

eficienta

cod de bare

sac 20 kg

670 m2

5900498010992

cutie 2 kg

100 m2

5900498017311

sac 25 kg

830 m2

5900861142367

galeata 4 kg

200 m2

5900498015102
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Îngrășămant pentru gazon
–cu efect rapid

Îngrășămant pentru afine
și alte plante acidofile

Îngrășămant
pentru vita de vie

N : P – 19,0 : 6,0

N : P : K – 9,5 : 5,0 :12,2

N : P : K – 12,8 : 8,5 : 17,2

Îngrășământul contine si magneziu.
Efectul rapid se poate observa dupa cateva zile de
la aplicare. Conținutul ridicat de azot favorizeaza
cresterea rapida, intensă si compacta. Conținutul de
fosfor va ajuta la înrădăcinarea puternică a gazonului
si creșterea rezistenței la secetă și la boli a acestuia.
Conținutul ridicat de fier va contribui la limitarea
dezvoltarii mușchiului.

Îngrășământul mai contine: magneziu, sulf, bor, cupru,
fier, magneziu, molibden, zinc.
Îngrășământul complex ajuta la cresterea afinilor
in primul an dupa plantare si ulterior in anii de
productie. Florovit pentru afine are capacitatea de
a creste aciditatea solului, ajutand la creșterea și
dezvoltarea plantelor ce necesită un sol cu pH scăzut.
1kg este suficient pentru 30 m2

Îngrășământul mai contine: sulf, bor, cupru, fier,
mangan, molibden, zinc.
Îngrășământul complex ajuta la pregatirea solului
pentru plantarea si cresterea vitei de vie. Datorită
compozitiei speciale, ingrasamantul este activ
pe tot parcursul sezonului de crestere. Contribuie
la menținerea pH-ului recomandat si a salinității
scazute a solului.

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

50 m2

5900498016970

ambalaj

eficienta

cod de bare

punga 1 kg

50 m2

5900498016963

cutie 1 kg

30 m2

5900498010398

cutie 2 kg

100 m2

5900498016987

punga 1 kg

30 m2

5900861142107

galeata 4 kg

2

200 m

5900498016994

cutie 2 kg

60 m2

5900498017328

punga 5 kg

250 m2

5900498017007

punga 3 kg

90 m2

5900498001532

ambalaj

eficienta

cod de bare

sac 10 kg

500 m2

5900498017014

galeata 4 kg

120 m2

5900498013894

cutie 1 kg

20 plante

5900498010435

sac 25 kg

1250 m2

5900498017021

punga 5 kg

150 m2

5900498015607

punga 1 kg

20 plante

5900861142091

Îngrășămant pentru capsuni
si fructe de padure

Îngrășămant pentru trandafiri
si alte plante cu flori

Îngrășămant pentru rododendroni,
hortensii și plante ericacee

N : P : K – 12,8 : 8,5 : 17,2

N : P : K – 12,4 : 10,5 : 12,5

N : P : K – 10,7 : 6,0 : 13,5

Îngrășământul mai contine: sulf, bor, cupru, fier,
mangan, molibden, zinc.
Ingrasamantul complex ajuta la pregatirea solului
pentru plantarea si cresterea capsunilor. Datorită
compozitiei speciale, ingrasamantul este activ pe
tot parcursul sezonului de crestere. Contribuie la
menținerea pH-ului recomandat si a salinității scazute
a solului.

Îngrășământul mai contine: sulf, magneziu, fier,
mangan.
Îngrășământul are un conținut ridicat de substanțe
nutritive pentru trandafiri. Permite creșterea rapidă
a tufelor de trandafiri, stimulează cresterea lăstarilor
laterali, asigură o saturație intensă a frunzelor și
florilor.

Îngrășământul mai contine: sulf, magneziu, bor,
cupru, fier, mangan, molibden, zinc.
Îngrășământul sub forma de granule, este utilizat
pentru fertilizarea rododenronilor,hortensiilor
si plantelor ericacee (afin, coacaze, azalee, merisor).
Compoziția îngrășământului este adaptata în mod
corespunzător cerințelor nutriționale ale tuturor
tipurilor de rododendroni și plante ericacee,
asigurand o creștere sănătoasă și constantă,
o înflorire abundentă și un colorit intens al florilor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

30 plante

5900498010411

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

40 m2

5900498010459

punga 1 kg

30 plante

5900861142053

cutie 1 kg

30 m2

5900498010404

punga 1 kg

40 m2

5900861142114

cutie 2 kg

60 plante

5900498017359

punga 1 kg

30 m2

5900861142268

punga 3 kg

120 m2

5900861242555

punga 3 kg

90 plante

5900861242548

cutie 2 kg

60 m2

5900498017335

punga 5 kg

200 m2

5900498016659

galeata 4 kg

120 plante

5900498016666

punga 3 kg

90 m2

5900861242876
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Ingrasamant
acidifiant

Activator
de compost

Ingrasamant cu actiune prelungita
pentru conifere – 100 zile

N – 20,8

N – 32,0

N : P : K (MgO) – 15,0 : 7,0 : 16,0 (4,0)

Îngrășământul mai contine: azot si sulf.
Îngrășământul specializat pentru acidifiere
este utilizat pentru fertilizarea și îmbunătățirea
proprietăților substratului plantelor acidofile.
Ingrășământul ajută la absorbția substanțelor
nutritive de catre plantele acidofile. Conținutul
ridicat de azot stimulează creșterea plantelor.

Îngrășământul mai contine magneziu.
Îngrășământul accelerează în mod eficient
compostarea de reziduuri organice din casă
și grădină. Ajuta la descompunerea naturala
și stimulează dezvoltarea microorganismelor
folositoare. Activatorul reduce mirosurile neplacute.
Acesta poate fi folosit pentru toate tipurile de
compost. Folosind acest activator veti obtine rapid
compost de calitate pentru o fertilizare ridicata.

Îngrășământul mai contine: uree cu fier, mangan.
Îngrășământul de înaltă calitate, cu acțiune
îndelungată, este recomandat pentru toate tipurile de
conifere. Este destinat atat pentru puieti cat si pentru
plantele perene. Îngrășământul asigură creșterea
luxuriantă a arbuștilor cat și densitatea și frumusetea
coloritului acelor coniferelor. Conținutul suplimentar
de magneziu dezvolta rezistența la îngălbenire
a plantelor pe tot parcursul anului. Eliberare lentă
a nutrienților pentru o fertilizare optimă a plantelor,
zi după zi timp de 100 de zile (3 luni).

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

4 m2

5900498013504

5900498014013

cutie 2,5 kg

10 m2

5900498013528

ambalaj

eficienta

cod de bare

5900498014037

galeata 4 kg

16 m2

5900498014082

cutie 1 kg

35 plante

5900498016628

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

35 m2

punga 1 kg

35 m2

Ingrasamant cu actiune prelungita
pentru gazon – 100zile

Ingrasamant cu actiune prelungita
pentru trandafiri si arbusti cu flori – 100zile

Ingrasamant lichid
universal

N : P : K – 20,0 : 8,0 : 9,0

N : P : K (MgO) – 13,0 : 11,0 : 16,0 (14,0)

N : P : K – 3,0 : 0,0 : 2,0

Îngrășământul mai contine: magneziu, fier.
Produsul de înaltă calitate cu durată prelungită
de activitate sub formă de micro-granule va ajuta
sa fertilizati mai rar iar gazonul va avea asigurată
o continuitate a nutriție în doze adecvate. Produsul
asigură creșterea durabilă ,densă și compactă
a gazonului. În plus, conținutul de magneziu face
gazonul mai verde și mai rezistent. Îngrășământul
este destinat pentru toate tipurile de peluze
– ornamentale și de trafic intens.Ideal atât
pentru peluzele noi cat si pentru cele perene.

Îngrășământul mai contine: uree cu fier, mangan.
Îngrășământ de înaltă calitate, cu acțiune
îndelungată, adecvat pentru toate speciile de
trandafiri și alti arbuști cu flori. Îngrășământul asigură
creșterea luxuriantă a tufelor, abundenta florilor
și sănătatea plantelor. Conținutul suplimentar de
magneziu stimuleaza frumusetea si coloritul intens
al florilor pe tot parcursul sezonului. Eliberare lentă
a nutrienților pentru o fertilizare optimă a plantelor,
zi după zi timp de 100 de zile (3 luni).

Îngrășământul mai contine: cupru, fier, mangan,
molibden, zinc, calciu, magneziu, sulf.
Multi-ingredient, complet solubil în apă,
îngrășământul concentrat de grădină este destinat
atat aplicării pe sol cat și foliar, pentru fertilizarea
plantelor în horticultură, livezi, culturi de câmp dar
și în cultivarea plantelor ornamentale.

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,55 kg

200 l solutie

5900498008111

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 1 kg

400 l solutie

5900498008128

cutie 1 kg

50 m2

5900498017366

bidon 2,8 kg

1200 l solutie

5900498011838

cutie 2,5 kg

125 m2

5900498012811

ambalaj

eficienta

cod de bare

bidon 5,5 kg

2000 l solutie

5900498008135

galeata 4 kg

200 m2

5900498009545

cutie 1 kg

35 plante

5900498015492

keg 20 l

8000 l solutie

5900498009323
www.florovit.pl
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Ingrasamant pentru flori
de apartament si balcon

Îngrășămant pentru muscate
și alte plante cu flori

Îngrășămant
pentru surfinii

N : P : K – 5,0 : 6,0 : 8,0

N : P : K – 4,0 : 6,0 : 8,0

N : P : K – 6,0 : 6,0 : 6,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășăminte minerale concentrate sunt destinate
fertilizarii tuturor soiurilor de flori de apartament și
de balcon. Utilizarea sistematică a ingrasamantului
asigură o creștere adecvată și o saturație frumoasă
pentru plante.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășăminte minerale concentrate sunt destinate
fertilizarii tuturor soiurilor de muscatesi alte plante
de balcon (petunii, crizanteme, galbenele, fucsia,
verbena). Utilizarea sistematică a îngrășământului
asigură o înflorire abundentă din primăvară până
în toamnă.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășăminte minerale concentrate sunt destinate
fertilizarii tuturor soiurilor de surfinii si petunii.
Utilizarea sistematică a îngrășământului oferă
o saturație frumoasa florilor si frunzelor dar
și înflorirea abundentă a plantelor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,25 kg

25 l solutie

5900498008036

flacon 0,55 kg

50 l solutie

5900498007961

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,55 kg

50 l solutie

5900498008043

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498007978

flacon 0,55 kg

50 l solutie

5900498008081

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498008050

bidon 3 kg

300 l solutie

5900498007985

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498008098

Îngrășămant
pentru datura

Îngrășămant pentru trandafiri
si alte plante cu flori

Îngrășământ pentru clematite
și alte plante cataratoare cu flori

N : P : K – 4,0 : 6,0 : 7,0

N : P : K – 6,0 : 6,0 : 8,0

N : P : K – 5,0 : 6,0 : 6,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășăminte minerale concentrate sunt destinate
fertilizarii tuturor soiurilor de datura. Utilizarea
sistematică a îngrășământului oferă o saturație
frumoasa florilor si frunzelor dar și înflorirea
abundentă a plantelor.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este proiectat pentru a fi aplicat
la sol și foliar, trandafirilor și altor plante cu flori care
cresc în gradina sau în ghivece. Aplicarea regulată
a îngrășămintelor accelerează dezvoltarea bobocilor
de flori si crește intensitatea coloritului frunzelor
și florilor.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este utilizat pentru fertilizarea solului
la clematite (Clematis), caprifoi (Lonicera), wisteria
(wistaria) și alte plante cataratoare cu flori. Aplicarea
regulată a îngrășămintelor accelerează dezvoltarea
bobocilor de flori si crește intensitatea coloritului
frunzelor și florilor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 1 kg

200 l solutie

5900498007909

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498007893

flacon 1 kg

200 l solutie

5900498007954

N : P : K – AZOT: FOSFOR: POTASIU
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Îngrășămant
pentru hortensii

Îngrășămant
pentru conifere

Îngrășămant
pentru plante acidofile

N : P : K – 6,0 : 4,0 : 5,0

N : P : K – 6,0 : 4,0 : 5,0

N : P : K – 4,0 : 6,0 : 6,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășăminte minerale concentrate sunt destinate
fertilizarii tuturor soiurilor de hortensii. Aplicarea
sistematică a îngrășământului favorizeaza o înflorire
abundenta si de lunga durata precum și o frumoasa
saturare a plantelor.

Îngrășământul mai contine fier.
Îngrășământul concentrat pentru conifere este
proiectat pentru fertilizarea copacilor și arbuștilor.
Fertilizarea periodică asigură creșterea intensivă
a plantelor și o saturație frumoasă a acelor.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
zinc.
Îngrășământul este adaptat cerințelor nutriționale ale
plantelor acidofile (afine, rododendroni si alte plante
ierboase). Ingredientele selectate corespunzător ajuta
plantele cu nutrienți și acidifica solul, favorizează
creșterea și dezvoltarea plantelor ce necesită substrat
cu pH scăzut. Utlizarea îngrășământului menține
pH-ul corespunzător al solului si ajuta la creșterea
si înflorirea plantelor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 1 kg

200 l solutie

5900498007879

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498007886

flacon 0,55 kg

100 l solutie

5900498007916

Îngrășămant
pentru plante cu flori

Îngrășămant
pentru plante verzi

Îngrășămant
pentru cactusi si plante suculente

N : P : K – 5,0 : 6,0 : 8,0

N : P : K – 7,0 : 5,0 : 6,0

N : P : K – 4,0 : 8,0 : 6,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii tuturor tipurilor
de plante ornamentale verzi cu frunze (ficus, yuca,
dracena, iedera, filodendron). Folosirea sistematică
a îngrășămintelor favorizeaza creșterea plantelor
și culoarea frumoasă a frunzelor.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii tuturor tipurilor
de cactusi si plante suculente. Aplicarea sistematică
de îngrășăminte stimulează procesul de înflorire
și oferă un aspect sănătos plantei.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii plantelor cu
flori.Utilizarea sistematică a îngrășămintelor asigură
o creștere adecvata a plantelor și înflorirea lor
abundentă.

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,25 kg

25 l solutie

5900498008173

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,55 kg

50 l solutie

5900498008180

flacon 0,25 kg

25 l solutie

5900498008142

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498008197

flacon 0,55 kg

50 l solutie

5900498008159

flacon 0,25 kg

25 l solutie

5900498008012

bidon 3 kg

250 l solutie

5900498008203

flacon 1 kg

100 l solutie

5900498008166

flacon 0,55 kg

50 l solutie

5900498008029
www.florovit.pl
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Îngrășămant
pentru orhidee

Ingrasamant regenerator
pentru orhidee

Regenerator
pentru plante

N : P : K – 3,0 : 5,0 : 7,0

Formularea cuprinde, printre altele, aminoacizi,
zaharuri și proteine – substanțe naturale și extracte de
plante ce consolidează activ orhideele, le stimuleazăla
creșterea și dezvoltarea, le oferă o lungă și abundentă
înflorire și ajută la re-înflorire. Pulverizatorul produce
picături microscopice, care acoperă plantele în
mod egal cu un strat subțire de soluție, garantând
fortificarea uniforma a întregii plante.

N : P : K – 7,0 : 5,0 : 6,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii tuturor tipurilor
de orhidee. Utilizarea regulată oferă o abundenta
sporita a florilor și o prelungire a perioadei de
înflorire.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Prin pulverizarea pe frunze,regeneratorul intareste
plantele, le stimuleaza creșterea și dezvoltarea
adecvată, oferă un colorit intens frunzelor și florilor,
mai ales atunci cand este combinat cu o fertilizare
corespunzatoare. Regeneratorul de plante Florovit este
recomandată în special în situații precum: replantare,
creștere lentă, aspect anemic, înflorire redusa, colorit
scazut, degradare a frunzelor, tulpinilor sau rădăcinilor.
Pulverizatorul special produce picături microscopice,
care asigură o acoperire uniformă a întregii plante.

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,25 kg

40 l solutie

5900498008067

ambalaj

cod de bare

ambalaj

cod de bare

flacon 0,55 kg

80 l solutie

5900498008074

flacon 0,25 l

5900498008241

flacon 0,25 l

5900498005752

Îngrășămant
pentru ferigi

Îngrășămant
pentru palmieri, yuccas și dracaena

Îngrășămant
pentru bonsai

N : P : K – 10,0 : 4,0 : 6,0

N : P : K – 7,0 : 5,0 : 6,0

N : P : K – 5,0 : 5,0 : 5,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii tuturor soiurilor
de feriga. Utilizarea regulata a îngrășămintelor asigură
creșterea și sanatatea plantelor.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii tuturor tipurilor
de palmieri, yuccas și dracaena. Utilizarea regulata
a îngrășămintelor asigură creșterea și sanatatea
plantelor.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este destinat fertilizarii tuturor tipurilor
de bonsai. Utilizarea regulata a îngrășămintelor
asigură creșterea și sanatatea plantelor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 0,55 kg

65 l solutie

5900498008005

flacon 0,25 kg

30 l solutie

5900498007947

flacon 0,25 kg

80 l solutie

5900498007930
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Îngrășământ impotriva
ingalbenirii frunzelor

Îngrășământ cu actiune indelungata
pentru plante de apartament si balcon

Îngrășământ cu actiune indelungata
pentru rododendroni,azalea si hydragea

N (MgO) 15,1 (2,1)

N : P : K – 17,0 : 9,0 : 11,00

N : P : K – 11,0 : 10,0 : 19,0

Îngrășământul mai contine fier.
Îngrășământ lichid specializat ,conceput pentru toate
plantele de apartament, balcon și grădină. Creșterea
conținutului de fier în compoziția îngrășământului
îl face ușor de asimilat, completeaza deficiențele
de fertilizare, prevenind astfel îngălbenirea frunzelor
(cloroză).

Îngrășământul mai contine magneziu si
microelemente.
Convenabil și ușor de aplicat, îngrășământul
încapsulat pentru flori de apartament și balcon ajuta
atât plantele cu flori cat și plantele ornamentale
cu frunze. Prin tehnologia de încapsulare, elemente
ușor asimilabile sunt eliberate uniform, fertilizand
plantele timp de aproximativ 6 luni.

Îngrășământul mai contine magneziu si
microelemente.
Convenabil și ușor de aplicat, îngrășământul
încapsulat ajuta rododendronii, azaleele si hydragea.
Prin tehnologia de încapsulare, elemente ușor
asimilabile sunt eliberate uniform, fertilizand plantele
timp de aproximativ 6 luni.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 1 kg

200 l solutie

5900498016048

cutie 300 g

75 plante

5900498017045

cutie 300 g

5 plante

5900498017052

Îngrășământ cu actiune indelungata
pentru trandafiri si alte plante cu flori

Îngrășământ cu actiune
indelungata pentru plante cu flori

Îngrășământ universal
de toamna

N : P : K – 18,0 : 8,0 : 17,0

N : P : K – 12,0 : 7,0 : 18,0)

N : P : K – 4,0 : 11,0 : 24,0

Îngrășământul mai contine magneziu si fier.
Convenabil și ușor de aplicat, îngrășământul
încapsulat ajuta trandafirii si alte plante cu flori.
Prin tehnologia de încapsulare, elemente ușor
asimilabile sunt eliberate uniform, fertilizand
plantele timp de aproximativ 4 luni.

Îngrășământul mai contine magneziu si
microelemente.
Convenabil și ușor de aplicat,îngrășământul
încapsulat ajuta plantele cu flori de apartament
si de gradina. Prin tehnologia de încapsulare,
elemente ușor asimilabile sunt eliberate uniform,
fertilizand plantele timp de aproximativ 4 luni.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, magneziu,
zinc.
Îngrășământul pregătește optim plantele perene
pentru perioada de iarna. Conținutul crescut
de potasiu și fosfor crește rezistența la îngheț
și influențează în mod benefic consumul de apă
al plantelor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

50 m2

5900498016338

punga 1 kg

50 m2

5900861142596

cutie 2 kg

100 m2

5900498016345

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

punga 3 kg

150 m2

5900861142589

cutie 300 g

10 plante

5900498017069

cutie 300 g

60 plante

5900498017038

galeata 4 kg

200 m2

5900498016352
www.florovit.pl
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Îngrășământ de toamna
pentru conifere

Îngrășământ de toamna
pentru gazon

Îngrășământ universal
de toamna

N : P : K – 4,5 : 9,0 : 30,0

N : P : K – 4,4 : 5,2 : 19,0

N : P : K – 2,5 : 6,0 : 7,0

Îngrășământul mai contine sulf si fier.
Îngrășământul cu conținut scăzut de azot aplicat
toamna incetineste cresterea și prelungește perioada
de vegetația a gazonului. Influențează aspectul
frumos al gazonului până spre sfarsitul toamnei.
Conținutul ridicat de potasiu și fier crește rezistența
la boli și contribuie la rezistenta gazonului in timpul
iernii.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este adaptat cerintelor nutriționale
ale plantelor de gradina perene. Nutrienții selectați
corespunzător ajută plantele sa se adapteze perioadei
de iarnă. Utilizarea îngrășământului asigură condiții
mai bune de creștere la începutul primăverii.

Îngrășământul mai contine sulf si magneziu.
Îngrășământul pregătește în mod optim coniferele
pentru perioada de iarnă. Componentele
ingrasamantului ajuta procesul de lignificare,
care protejează plantele de inghet. Conținutul
crescut de potasiu și fosfor crește rezistența
la îngheț și influențează în mod benefic consumul
de apă al plantelor.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

cutie 1 kg

35 m2

5900498016291

cutie 1 kg

50 plante

5900498016376

punga 1 kg

35 m2

5900861142626

punga 1 kg

50 plante

5900861142541

cutie 2 kg

70 m2

5900498016307

cutie 2 kg

100 plante

5900498016383

punga 3 kg

105 m2

5900861142619

punga 3 kg

150 plante

5900861142534

galeata 4 kg

135 m2

5900498016314

galeata 4 kg

200 plante

5900498016390

galeata 8 kg

270 m2

5900861142206

galeata 8 kg

270 plante

5900861242708

sac 10 kg

350 m2

5900861142374

ambalaj

eficienta

cod de bare

sac 10 kg

500 plante

5900861242814

sac 25 kg

835 m2

5900861242579

flacon 1 kg

50 l solutie

5900498010305

Îngrășământ de toamna
pentru conifere

Îngrășământ de toamna
pentru plante verzi

Îngrășământ de toamna-iarna
pentru plante de apartament

N : P : K – 2,5 : 5,0 : 8,0

N : P : K – 2,4 : 5,0 : 8,0

N : P : K – 2,5 : 7,0 : 6,0

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este adaptat la nevoile nutriționale
ale plantelor verzi cum ar fi: afine, iedera, oleandru,
lavanda, rhododendron, azalee, etc. Selectati special,
nutrienții din îngrășăminte oferă un aspect frumos
plantei în perioada toamnă-iarnă.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășământul este adaptat la nevoile nutriționale ale
florilor de apartament în perioada de toamnă și iarna.
Aplicarea regulată a îngrășământului asigură aspectul
frumos al plantelor in perioada de iarna și condiții mai
bune pentru creștere la începutul primăverii.

Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
Îngrășămintele sunt adaptate nevoilor nutritive
ale coniferelor (tisa, chiparos, ienupar, brad, pin,
zada, molid, tuja, etc). Elementele nutritive selectate
corespunzător ale îngrășământului ajuta procesul
de lignificare, care protejează plantele de inghet.
Utilizarea îngrășământului asigură condiții mai bune
de creștere la începutul primăverii.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

flacon 1 kg

50 l solutie

5900498010268

flacon 1 kg

50 l solutie

5900498010282

flacon 1 kg

120 l solutie

5900498010244
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Var cu adeziv pentru albirea trunchiurilor
de copaci și arbuști

Compoziție: 66,5% calciu (CaO) sub formă
de calciuhidroxid si adeziv organic.
Este destinat înălbirii trunchiurilor de copaci
și arbuști. Varul cuprinde un adeziv, astfel încât
acopera usor suprafetele neuniforme si amplifica
adeziunea soluției. Varul cu adeziv este mai rezistent
la spălarea prin ploaie si la actiunea zapezii.

Îngrășământ granulat
cu calciu

Îngrășământ cu calciu
pentru gazon(anti-muschi)

Conținutul de CaO de min. 40% – oxid de calciu
sub formă de carbonat de calciu. Îngrășământul
îmbunătățește rapid pH-ul solului, si permite plantelor
o absorbție mai bună a nutrienților reducand aportul
de metale grele cum ar fi cadmiu, plumb, crom etc.
Florovit – calciu granulat ajuta la formarea pH-ul
optim al substratului pentru plante și imbunătățeste
proprietățile fizice ale solului cu nutrientul important
care este calciul. Humusul prezent în sol combinat cu
calciu îmbunătățește structura solului si contribuie la
menținerea relațiilor favorabile aer-apă pentru plante.

Conținutul de CaO de min. 40% – oxid de calciu sub
formă de carbonat de calciu. Ingrasamantul cu calciu
este destinat utilizării pentru toate tipurile de gazon,
atât decorativ cât și de trafic intens. Tratamentul cu
calciu este potrivit la pH-ul optim substratului pentru
plante (dezacidificarea solului) si este atât de eficient
incat distruge mușchiul și împiedică apariția acestuia.
Produsul se dizolva rapid in apa si poate fi cu succes
utilizat atât la plantarea gazonului, cât și pentru
peluzele perene.

ambalaj

eficienta

cod de bare

ambalaj

eficienta

cod de bare

punga 5 kg

15 m2

5900498015669

punga 5 kg

25 m2

5900498015751

ambalaj

eficienta

cod de bare

sac 10 kg

30 m2

5900498002560

sac 10 kg

50 m2

5900498008227

galeata 1 kg

4 l solutie

5900498005684

sac 20 kg

60 m2

5900498002577

sac 20 kg

100 m2

5900498008234

Dolomita

Îngrășământ
pentru gradini

19% (MgO) : 29% (CaO)

N : P : K (MgO + SO3) – 13,3 : 6,1 : 17,1 (4,5 + 21,0)

Îngrășământul cu carbonat de calciu/magneziu este
un îngrășământ de pre-însămânțare recomandat
pentru utilizarea pe solurile sărace în magneziu.
Dolomitul fragmentat dezacidifică solul, crește
conținutul de magneziu, aduce solului microelemente
si crește productivitatea. Ingrasamantul poate fi
aplicat toamnă, iarna pe solul inghetat și primavara,
înainte de însămânțare sau plantare. Pentru pajisti,
îngrășământul trebuie să fie aplicat la sfârșitul iernii
sau la inceputul primăverii.

Îngrășământul mai contine: magneziu, sulf, bor, cupru,
fier, mangan, molibden, zinc.
Azofoska este îngrășământul perfect echilibrat pentru
fertilizarea culturilor de câmp,serelor si grădinilor. Are
toate macroelementele și microelementele în proporții
echilibrate ,necesare pentru creșterea și dezvoltarea
plantelor. Azofoska nu include in compoziție cloruri,
ceea ce este foarte important pentru culturile sensibile
la nivelurile ridicate de clorură din sol.

granulate

ambalaj

eficienta

cod de bare

punga 5 kg

30 m2

5900498002591

sac 10 kg

60 m2

5900861142145

pulberi

Ingrășământ concentrat lichid
pentru plante de gradina

ambalaj

cod de bare

N : P : K – 10,0 : 5,5 : 8,0
Îngrășământul mai contine: bor, cupru, fier, mangan,
molibden, zinc.
AZOFOSKA CONCENTRAT:
• un îngrășământ universal intens, rapid și ușor aplicabil
(pulverizare și fertilizare la sol)
• bogat în oligoelemente ușor asimilabile
– plantele devin mai puțin sensibile la boli
și dăunători
• foarte bun pentru utilizare regulata.

cutie 1 kg

5900498013832

punga 1 kg

5900498013818

cutie 3 kg

5900498009750

punga 3 kg

5900861421097

galeata 4 kg

5900498016567

sac 5 kg

5900861421103

sac 10 kg

5900861421110

sac 20 kg

5900498015133

sac 25 kg

5900861142275

punga 3 kg

5900861042032

sac 10 kg

5900861042056

ambalaj

eficienta

cod de bare

sac 20 kg

5900861142343

flacon 1,2 kg

240 l solutie

5900498009774
www.florovit.pl
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