


Z wielką przyjemnością 
oddajemy w Państwa ręce 

katalog produktów marki AGRA.

Nawozy AGRA stworzyliśmy z myślą 
zarówno o pasjonatach ogrodnikach, którzy 

całe dnie spędzają na pielęgnacji roślin, jak  
i o tych, którzy oczekują dobrego wyglądu roślin, 
ceniąc sobie czas i wygodę. 

Nawozy AGRA łączą w sobie jakość, skuteczność  
i przystępną cenę, dzięki czemu, gwarantują pełną 
satysfakcję i wygodę w stosowaniu.
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NAWOZY PŁYNNE
[LIQUID FERTILIZERS]

Skoncentrowane nawozy płynne, zawierające w swoim składzie 

niezbędne dla roślin składniki pokarmowe. Nawozy bardzo  

dobrze rozpuszczają się w wodzie. Są niezwykle wydajne  

- 500 ml koncentratu wystarczy do przygotowania aż 100  l 

wodnego roztworu. Przeznaczone do nawożenia roślin  

w pojemnikach w domu, na balkonie i tarasie. 
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NAWÓZ DO ROŚLIN 
KWITNĄCYCH 
[FLOWERING PLANTS FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 5%
• fosfor (P2O5) – 3,5%
• potas (K2O ) – 7%

Nawóz mineralny do odżywiania roślin kwitnących. 
Dzięki płynnej formie działa natychmiastowo, jest dobrze 
rozpuszczalny w wodzie i łatwo przyswajalny przez rośliny. 
Posiada wszystkie składniki odżywcze niezbędne do obfitego 
kwitnienia.

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 007 - AGRA 5 901752 290075

Objętość netto: 1 L
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
nr kat. 006 - AGRA 5 901752 290068

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 4,5%  
• fosfor (P2O5) – 4% 
• potas (K2O) – 6,5%

Płynny nawóz o składzie dostosowanym do potrzeb pelargonii.  
Łatwo rozpuszcza się w wodzie i zapewnia prawidłowy wzrost,  
a także obfite i długie kwitnienie. Systematyczne nawożenie 
roślin wpływa pozytywnie na ilość zawiązywanych pąków 
kwiatowych.

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 026 - AGRA 5 901752 290266

Objętość netto: 1 L
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
nr kat. 008 - AGRA 5 901752 290082

NAWÓZ DO PELARGONII 
[GERANIUM FERTILIZER]
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NAWÓZ
DO ROŚLIN
ZIELONYCH 
[GREEN PLANTS FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 7%  
• fosfor (P2O5) – 3,5% 
• potas (K2O) – 5%

Pielęgnacja roślin zielonych polega głównie na 
zapewnieniu roślinom światła, wody i składni-
ków pokarmowych. Łatwo przyswajalny nawóz 
płynny zawiera optymalną ilość azotu, fosforu  
i potasu, które zapewniają prawidłowe odżywie-
nie roślin. Systematyczne nawożenie gwarantuje  
intensywnie zielone liście i właściwy wzrost. 

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 003 - AGRA 5 901752 290037

Objętość netto: 1 L
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
nr kat. 002 - AGRA 5 901752 290020
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NAWÓZ DO ROŚLIN  
BALKONOWYCH
[BALCONY PLANTS FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 5%  
• fosfor (P2O5) – 4% 
• potas (K2O) – 6%

Nawóz przeznaczony do odżywiania roślin balkonowych i tarasowych, a szcze-
gólnie kompozycji z różnych gatunków kwiatów. Składniki pokarmowe zawarte 
w nawozie zapewnią bujne i długie kwitnienie. Nawóz całkowicie rozpuszcza 
się w wodzie, a składniki mineralne są szybko przyswajane przez rośliny.

5 901752 290051

5 901752 290044

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 005 - AGRA

Objętość netto: 1 L
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
nr kat. 004 - AGRA
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NAWÓZ DO STORCZYKÓW
[ORCHID FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 6%  
• fosfor (P2O5) – 3,5% 
• potas (K2O) – 5,5%

Największą ozdobą storczyków są ich zjawiskowe kwiaty. Rośliny do 
długiego i bujnego kwitnienia potrzebują systematycznego nawożenia. 
Nawóz płynny skutecznie odżywia storczyki i zapewnia im odpowiednie 
warunki do prawidłowego wzrostu.

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 009 - AGRA 5 901752 290099
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NAWÓZ DO PAPROCI 
[FERN FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 8%  
• fosfor (P2O5) – 3% 
• potas (K2O) – 4%

W uprawie paproci najważniejsze jest to, aby utrzymywać od-
powiednią wilgotność podłoża oraz dbać o systematyczne 
nawożenie. Płynny nawóz posiada wszystkie składniki nie-
zbędne do wykształcania dobrze wybarwionych liści. Nawóz 
sprawia, że paprocie się zagęszczają, a ich liście są soczyście 
zielone.

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 011 - AGRA 5 901752 290112

NAWÓZ DO DRACEN,  
JUK I PALM 
[PALM,  YUCCA & DRACAENA FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 7,5%  
• fosfor (P2O5) – 3,5% 
• potas (K2O) – 4%

Różnorodność wśród palm, juk i dracen jest duża, lecz mimo 
to mają one podobne wymagania pokarmowe. Nawóz sto-
sowany systematycznie zapewnia dobrze wybarwione liście  
i wzmacnia rośliny.

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 010 - AGRA 5 901752 290105
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NAWÓZ 
DO ROŚLIN
DOMOWYCH
[HOUSE PLANTS 
FERTILIZER]
Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 6%  
• fosfor (P2O5) – 3,5% 
• potas (K2O) – 6%

Rośliny domowe, z uwagi na charakterystyczne warunki  
uprawy wymagają szczególnej pielęgnacji. Nawóz 
dostarcza niezbędnych składników pokarmowych,  
zapewniając roślinom właściwy wzrost i kwitnienie. 
Systematyczne nawożenie wpływa pozytywnie także 
na kondycję roślin. 

Objętość netto: 500 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 001 - AGRA

5 901752 290013

Objętość netto: 1 L
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
nr kat. 000 - AGRA

5 901752 290006
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NAWOZY 
GRANULOWANE
[GRANULAR FERTILIZERS]

Doskonałe do nawożenia warzyw, owoców, roślin ozdobnych 

i trawników. Granulaty są wygodne w stosowaniu i z łatwością 

można je równomiernie rozsypać. Nawozy przeznaczone dla 

poszczególnych grup roślin zaspokajają ich indywidualne 

potrzeby pokarmowe. Nawozy interwencyjne służą do likwidacji 

problemów w uprawach jak np. żółknięcie trawy, mech w darni  

i brunatnienie igieł roślin iglastych.
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NAWÓZ UNIWERSALNY 
[MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER]

NAWÓZ 
DO RÓŻ I KWIATÓW 
OGRODOWYCH 
[ROSE FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 8%
• fosfor (P2O5)– 8%
• potas (K2O)– 10%

Róże i inne rośliny bujnie kwitnące rosną w niemal 
każdym ogrodzie. Jedną z podstawowych zasad 
uprawy tych roślin jest odpowiednie nawożenie. 
Nawóz zapewnia silne pąki kwiatowe, obfite kwitnienie  
i prawidłowy wzrost części zielonych roślin.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 023 - AGRA 5 901752 290235

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 10%
• fosfor (P2O5) – 10%
• potas (K2O) – 10%

Nawóz uniwersalny przeznaczony jest do stosowania 
w uprawie warzyw i owoców, a także roślin ozdobnych 
jednorocznych i wieloletnich. Posiada składniki odżywcze 
niezbędne do prawidłowego wzrostu, wykształcenia dużych 
kwiatów i dorodnych owoców.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 025 - AGRA 5 901752 290259

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 027 - AGRA 5 901752 290273

Masa netto: 8 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 028 - AGRA 5 901752 290280
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NAWÓZ DO BORÓWEK 
[BLUEBERRY FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 9%
• fosfor (P2O5) – 5%
• potas (K2O) – 10%

Wieloskładnikowy nawóz do borówki wysokiej i jagody 
kamczackiej. Dzięki zbilansowanemu składowi zaspokaja 
potrzeby roślin kwasolubnych. Stosowany systematycznie 
pozytywnie wpływa na wzrost roślin oraz zwiększa plonowanie. 
Dzięki granulowanej formie jest łatwy w stosowaniu.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 075 - AGRA 5 901752 290754

NAWÓZ 
DO POMIDORÓW 
[TOMATO FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 15%
• fosfor (P2O5) – 6%
• potas (K2O) – 11%

Pomidory wymagają intensywnego nawożenia w trakcie 
wegetacji. Rośliny te charakteryzuje duże zapotrzebowanie 
na składniki pokarmowe, które są niezbędne do obfitego 
owocowania. Nawóz gwarantuje intensywne kwitnienie oraz 
wpływa na zawiązywanie zdrowych i dorodnych owoców.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 024 - AGRA 5 901752 290242
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NAWÓZ DO TRAWNIKÓW  
Z MCHEM
[ANTI-MOSS LAWN FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 16%
• żelazo (Fe) – 4,5%

Częstym problemem na zacienionych trawnikach jest 
pojawiający się mech. Zawarte w nawozie żelazo hamuje 
rozwój mchu, natomiast azot przyspiesza rozrost darni  
i zapewnia soczystą zieleń trawy.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 015 - AGRA 5 901752 290150

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 014 - AGRA 5 901752 290143

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW 
ZACHWASZCZONYCH  
I ŻÓŁKNĄCYCH 
[WEED INFESTED AND ANTI-YELLOWING 
LAWN FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 27%
• wapń (CaO) – 2%
• magnez (MgO) – 4%

Trawniki zachwaszczone lub pożółknięte są częstym 
problemem. Przyczyną jasnozielonej barwy trawy jest 
najczęściej niedobór azotu. Nawóz uzupełnia niedobory 
tego pierwiastka, a ponadto pobudza trawę do intensywnego 
wzrostu i ogranicza zachwaszczenie trawnika.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 017 - AGRA 5 901752 290174

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 016 - AGRA 5 901752 290167
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NAWÓZ 
DO TRAWNIKÓW
[LAWN FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 13%
• fosfor (P2O5)– 5,5%
• potas (K2O) – 7%

Trawnik jest doskonały wtedy, gdy jest gęsty  
i intensywnie zielony. Systematyczne nawożenie 
gwarantuje soczystą zieleń i zwartą darń. 
Dodatkowo nawóz minimalizuje skutki związane 
z intensywnym użytkowaniem trawnika. 

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 013 - AGRA

5 901752 290136

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 012 - AGRA

5 901752 290129

Masa netto: 8 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 029 - AGRA

5 901752 290297
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NAWÓZ 
DO RODODENDRONÓW 
I AZALII 
[RHODODENDRON FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 8,5%
• fosfor (P2O5) – 5,5%
• potas (K2O)– 10,5%

Do bujnego kwitnienia rododendronów i azalii niezbędne 
są odpowiednie ilości składników pokarmowych. Nawóz 
dostarcza takie pierwiastki jak azot, fosfor i potas, dzięki 
którym rośliny te długo, obficie kwitną i są w dobrej kondycji.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 022 - AGRA 5 901752 290228
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NAWÓZ DO IGLAKÓW
[CONIFER FERTILIZER]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 8%
• fosfor (P2O5) – 5,5%
• potas (K2O) – 11%

Nawóz do iglaków zawiera składniki niezbędne do 
prawidłowego wzrostu. Pozwala również na utrzymanie lekko 
kwaśnego pH podłoża, które jest istotne w uprawie roślin 
iglastych. Systematyczne nawożenie zapewnia szybki wzrost 
oraz odpowiednie wybarwienie igieł.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 019 - AGRA 5 901752 290198

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 018 - AGRA 5 901752 290181

Masa netto: 8 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 030 - AGRA 5 901752 290303

NAWÓZ  
DO IGLAKÓW PRZECIW 
BRUNATNIENIU IGIEŁ 
[CONIFER FERTILIZER AGAINST  
NEEDLE BROWNING]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 11%
• magnez (MgO) – 12%

Częstym problemem w uprawie iglaków jest brunatnienie 
ich igieł. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być niedobór 
składników pokarmowych. Wysoka zawartość składników 
w nawozie powoduje zahamowanie procesu brunatnienia 
igieł oraz obumierania pędów spowodowanego niedoborem 
magnezu.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 021 - AGRA 5 901752 290211

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 020 - AGRA 5 901752 290204
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NAWOZY JESIENNE
[AUTUMN FERTILIZERS]

Nawozy granulowane bez azotu przeznaczone do nawożenia 

roślin pod koniec lata i jesienią. Dzięki dużej zawartości fosforu 

i potasu rośliny lepiej przygotowują się do zimy, ich pędy 

szybciej drewnieją, a system korzeniowy rozwija dużo korzeni 

włośnikowych. Ponadto nawozy z tej serii uzupełniają niedobory 

składników takich jak potas i magnez, co przyczynia się do 

prawidłowego wzrostu roślin po okresie zimowego spoczynku.
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NAWÓZ JESIENNY 
UNIWERSALNY 
[UNIVERSAL AUTUMN FERTILIZER]

NAWÓZ JESIENNY  
DO TRAWNIKÓW 
[LAWN AUTUMN FERTILIZER]

20

Nawóz WE 

Skład: 
• fosfor (P2O5) – 10%
• potas (K2O) – 22%

Nawóz zawiera potas i fosfor, które wpływają na lepsze 
przygotowanie roślin do zimy, wzmacniają system korzeniowy  
i wspomagają proces drewnienia. Przeznaczony do jesiennego 
nawożenia zimujących w gruncie roślin ozdobnych, drzew  
i krzewów owocowych.

Nawóz WE 

Skład: 
• fosfor (P2O5) – 6%
• potas (K2O) – 20%
• magnez (MgO) – 4%

Nawóz jesienny do trawników jest bogaty w potas i fosfor. 
Uzupełnienie tych pierwiastków w okresie jesiennym na 
trawnikach przyczynia się nie tylko do dobrego przezimowania 
trawy, ale także do intensywnego krzewienia i wzmocnienia 
systemu korzeniowego. Jest to ważnie nie tylko w okresie 
jesienno - zimowym, ale także w trakcie wegetacji.

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 037 - AGRA 5 901752 290372

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 039 - AGRA 5 901752 290396

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 038 - AGRA 5 901752 290389
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NAWÓZ 
JESIENNY 
DO IGLAKÓW  
[CONIFER AUTUMN FERTILIZER]
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Nawóz WE 

Skład: 
• fosfor (P2O5) – 9%
• potas (K2O) – 20%
• magnez (MgO) – 4%
• siarka (S) – 10%

Nawóz do iglaków zawiera potas i fosfor, 
a dodatkowo magnez oraz siarkę, które 
pozwala na odpowiednie przygotowanie roślin 
iglastych do okresu zimowego. Zwiększa 
mrozoodporność iglaków i gwarantuje dobre 
przezimowanie oraz właściwy start wiosną. 

Masa netto: 1 kg
Opak. zbiorcze: 9 sztuk
Nr kat. 035 - AGRA

5 901752 290358

Masa netto: 3 kg
Opak. zbiorcze: 4 sztuki
nr kat. 036 - AGRA

5 901752 290365
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PREPARATY 
DO PIELĘGNACJI
ROŚLIN
[PLANT CARE AGENTS]

Preparaty do pielęgnacji wyjątkowych roślin – storczyków, które 

zdobią swoimi okazałymi kwiatami wiele domów. Zapewniają nie 

tylko częste i długie kwitnienie, ale także poprawiają kondycję 

liści i korzeni storczyków.
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APLIKATORY

AGRA 
ODŻYWKA 
DO STORCZYKÓW 
[ORCHID DRIP FEEDERS]

Odżywka do storczyków to innowacyjny preparat stworzony do odżywiania  
i regeneracji storczyków. Kompozycja składników pobudza rośliny do wzrostu, 
wzmacnia je i przedłuża ich kwitnienie. Co ważne aplikatory wyglądają estetycz-
nie i są gotowe do użycia.

Objętość netto: 3x35 ml
Opak. zbiorcze: 18 sztuk
Nr kat. 041 - AGRA 5 901752 290419

Objętość netto: 35 ml
Opak. zbiorcze: 32 sztuki
nr kat. 042 - AGRA 5 901752 290426
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MGIEŁKA  
DO STORCZYKÓW 

[ORCHID - PLANT FOOD MIST]

Płynny preparat z atomizerem. Przeznaczony do stosowania na 
liściach i korzeniach wszystkich gatunków storczyków. Mgiełka 
odżywia i zwiększa wilgotność otoczenia, dając namiastkę na-
turalnego środowiska storczyków, nawilżenia zielonych części 
roślin. Wpływa na ograniczenie osadzania się kurzu oraz zapo-
biega powstawaniu plam na liściach.

5 901752 290310

Objętość netto: 300 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 031 - AGRA

ODŻYWKA  
DO STORCZYKÓW  
[ORCHID FOOD]

Odżywka wzmacnia i przedłuża kwitnienie storczyków. 
Składniki zawarte w odżywce skracają proces spo-
czynku między kwitnieniami, storczyki szybciej się re-
generują. Zestaw 5 odżywek zaspokoi potrzeby jednej 
rośliny do 20 tygodni (1 buteleczka co 4 tygodnie).

5 901752 290402

Objętość netto: 5x15 ml
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
Nr kat. 040 - AGRA
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NAWOZY 
MONOSKŁADNIKOWE 
GRANULOWANE
[MONO-COMPONENT GRANULAR 
FERTILIZERS]

Nawozy jednoskładnikowe stosowane są przedsiewnie lub pogłównie,  

w momentach niedoboru danego składnika pokarmowego. Charakteryzują  

się dużą zawartością poszczególnych składników mineralnych. Niektóre 

z nich mogą być wykorzystywane w nawożeniu dolistnym. Precyzyjnie 

dobrany i zastosowany nawóz jednoskładnikowy zapewnia wysoki, dobrej 

jakości plon owoców i warzyw oraz gwarantuje atrakcyjny wygląd roślin 

ozdobnych i trawników.



28

POLIFOSKA PLUS [POLIFOSKA PLUS]
Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 5%
• fosfor (P2O5) – 10%
• potas (K2O) – 20%

Nawóz granulowany do stosowania we wszelkich uprawach roślin warzywnych, ozdobnych i sadowniczych. 
Nawóz najlepiej stosować wiosną, mieszając z wierzchnią warstwą gleby lub w trakcie wzrostu roślin 
(pogłównie). Zawiera składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

 

• magnez (MgO) – 7%
• siarka (SO3) – 9%

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 046 - AGRA 5 901752 290464

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 047 - AGRA 5 901752 290471

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 048 - AGRA 5 901752 290488
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POLIFOSKA PLUS [POLIFOSKA PLUS]

MOCZNIK [UREA]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N)  – 46%
• zawartość biuretu – najwyżej 1,2%

Nawóz azotowy zalecany pod rośliny uprawne. Do stosowania 
przedsiewnie lub pogłównie, a także dolistnie w postaci 
roztworu wodnego o stężeniu dostosowanym do rośliny  
i jej fazy rozwojowej. Nawóz dobrze rozpuszczalny w wodzie. 
Szybko uzupełnia niedobory azotu w roślinach. 

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 043  - AGRA 5 901752 290433

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 044 - AGRA 5 901752 290440

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 045 - AGRA 5 901752 290457

SALETRA AMONOWA 
[AMMONIUM NITRATE]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 34%

Nawóz szybko działający do przedsiewnego i pogłównego 
nawożenia upraw. Zawiera azot w formie amonowej  
i azotanowej. Do stosowania w każdej uprawie, na każdą 
glebę. Wysoka koncentracja azotu zaopatruje roślinę w azot 
natychmiast, jak i w późniejszym okresie.

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 049  - AGRA 5 901752 290495

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 050 - AGRA 5 901752 290501

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 051 - AGRA 5 901752 290518
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SALETRZAK 
[CALCIUM AMMONIUM NITRATE]

SIARCZAN AMONU 
[SULPHATE OF AMMONIA]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 27%
• wapń (CaO) – 2% 
• magnez (MgO) – 4%

Uniwersalny nawóz azotowy do stosowania pod wszystkie 
rośliny uprawne: warzywa, owoce, trawniki, rośliny ozdobne  
w okresie od wiosny do września. Do stosowania przedsiewnie 
i pogłównie. By ograniczyć straty azotu nawóz najlepiej po 
rozsypaniu wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Przy 
stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania 
z glebą, stosować na wilgotną glebę, przed spodziewanym 
deszczem lub podlać nawożone rośliny.

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 20,8% 
• siarka (SO3) - 60,5%

Nawóz przedsiewny do stosowania w uprawie roślin ogrodniczych 
siarkolubnych. Dzięki azotowi w formie amonowej stanowi źródło azotu 
na dłuższy okres czasu. Nawóz delikatnie zakwasza podłoże, dlatego 
należy go stosować na glebach o odczynie obojętnym lub alkalicznym. 
Nawóz w formie krystalicznej.

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 058  - AGRA 5 901752 290587

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 059 - AGRA 5 901752 290594

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 060 - AGRA 5 901752 290600

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 061  - AGRA 5 901752 290617

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 062 - AGRA 5 901752 290624

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 063 - AGRA 5 901752 290631
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SALETRA WAPNIOWA 
[CALCIUM NITRATE]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 15,5% 
• wapń (CaO) – 26,3%

Granulowana saletra wapniowa do stosowania 
posypowego z biodegradowalną otoczką. Dzięki 
otoczce składniki są uwalniane równomiernie,  
a azot i wapń są łatwo dostępne dla roślin. Polecana 
szczególnie do upraw gruntowych warzyw, drzew 
owocowych i jagodowych, ale także w uprawach 
szklarniowych. 

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 055  - AGRA 5 901752 290556

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 056 - AGRA 5 901752 290563

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 057 - AGRA 5 901752 290570
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SIARCZAN POTASU 
(GRANULOWANY)
[SULPHATE OF POTASH]

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 067  - AGRA 5 901752 290679

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 068 - AGRA 5 901752 290686

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 069 - AGRA 5 901752 290693

Nawóz WE 

Skład:  
• potas (MgO) – 50% 
• siarka (SO3) – 45%

Granulowany nawóz dwuskładnikowy w formie siarczanowej. Wysoka koncentracja 
składników szybko likwiduje niedobory. Polecany szczególnie do upraw 
wykazujących duże zapotrzebowanie na siarkę. Charakteryzuje się niską zawartością 
chlorków, dlatego jest dobrym źródłem potasu dla roślin wrażliwych na chlorki,  
a szczególnie warzyw, roślin jagodowych i ozdobnych roślin iglastych.
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SIARCZAN 
ŻELAZA 
[ANTI-MOSS]

ŻELAZO ANTYMECH 
[FERROUS SULPHATE]

Nawóz WE 

Skład: 
• żelazo (Fe) – min. 30% 

Nawóz w formie siarczanowej. Zalecany w uzupełnianiu 
niedoborów żelaza. Polecany szczególnie na trawniki z mchem. 
Rosnący w trawie mech nie toleruje żelaza, dzięki czemu rozwój 
mchu zostaje zahamowany. Regularne stosowanie ogranicza 
jego występowanie. Zaleca się stosowanie od wiosny do 
października co 6 - 8 tygodni.

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 073  - AGRA 5 901752 290730

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 074 - AGRA 5 901752 290747
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SIARCZAN MAGNEZU 
[MAGNESIUM SULPHATE]

Nawóz WE 

Skład:  
• magnez (MgO) – 16% 
• siarka (SO3) – 32,5%

Uniwersalny nawóz w postaci siarczanów stosowany w uprawach 
ogrodniczych warzyw, owoców i roślin ozdobnych szczególnie 
iglastych, a także w dokarmianiu dolistnym roślin rolniczych. Zawiera 
łatwo dostępny dla roślin magnez, szybko uzupełnia jego niedobory. 
Do stosowanie przede wszystkim jako nawóz dolistny lub podczas 
nawadniania (fertygacji). Doskonale rozpuszcza się w wodzie.

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 064  - AGRA

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 065 - AGRA

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze:1 sztuka
nr kat. 066 - AGRA

5 901752 290648

5 901752 290655

5 901752 290662
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SUPERFOSFAT  
WZBOGACONY
[CONCENTRATED SUPERPHOSPHATE]

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
Nr kat. 070 - AGRA 5 901752 290709

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 071 - AGRA 5 901752 290716

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 072 - AGRA 5 901752 290723

Nawóz WE 

Skład:  
• fosfor (P2O5) – 40%
• wapń (CaO) – 10%

Skoncentrowany nawóz fosforowy w formie granulatu. Do stosowania 
przedsiewnie wiosną lub jesienią oraz  pogłównie w uprawach 
wieloletnich. Zawiera mikroelementy pochodzące z naturalnych 
fosforytów - są świetnym wzbogaceniem nawozu. Superfosfat 
wzbogacany zawiera również wapń i siarkę. Po zastosowaniu 
nawóz należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Doskonały w 
uprawach warzyw i owoców.

SALETRA POTASOWA 
[POTASSIUM NITRATE]

Nawóz WE 

Skład: 
• azot (N) – 13,7%
• potas (K2O) – 46,3%

Jest nawozem całkowicie rozpuszczalnym w wodzie. Może być 
stosowana do fertygacji oraz  do nawożenia dolistnego. Dzięki dobrej 
rozpuszczalności w wodzie, składniki pokarmowe są łatwo dostępne 
dla roślin. Nie zawiera chlorków i sodu, które mogłyby wpływać  
niekorzystnie na wzrost i rozwój roślin, a także na jakość plonu.  
W uprawach gruntowych stosować od wiosny do września, zaś pod 
osłonami przez cały rok.

Masa netto: 5 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 053 - AGRA 5 901752 290532

Masa netto: 2 kg
Opak. zbiorcze: 5 sztuk
nr kat. 052 - AGRA 5 901752 290525

Masa netto: 10 kg
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
nr kat. 054 - AGRA 5 901752 290549
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Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania w oferowanych  
produktach zmian, wynikających 
z postępu technologicznego.
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ZESTAWIENIE LOGISTYCZNE

POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK  
W ZGRZEWCE

ILOŚĆ 
ZGRZEWEK NA 

WARSTWIE

ILOŚĆ WARSTW 
NA PALECIE

ILOŚĆ SZTUK  
NA PALECIE

NAWOZY

Butelka 500 ml 12 17 5 1020

Butelka 1 l 9 14 4 504

Karton 1 kg 9 12 5 540

Karton 3 kg 4 12 4 192

Worek 2 kg 5 10 4 200

Worek 5 kg 2 kartony zbiorcze po 80 sztuk 160

Worek 8 kg 2 kartony zbiorcze po 40 sztuk 80

Worek 10 kg 2 kartony zbiorcze po 36 sztuk 72

PRODUKTY DO PIELĘGNACJI

mgiełka do 
storczyków 300 ml 12 26 5 1560

odżywka do 
storczyków 5 x 15 ml 12 32 6 2304

odżywka do 
storczyków 35 ml 32 55 4 7040

odżywka do 
storczyków 3 x 35 ml 18 15 6 90




