
SPECJALISTYCZNE 
NAWOZY OGRODNICZE 

DLA HOBBYSTÓW

Na florovit.pl znajdziesz: 
•  porady o pielęgnacji roślin
•  filmy instruktażowe

TWÓJ PIĘKNY OGRÓD
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Mieszanka traw SPORTOWA
To trawa do intensywnego użytkowania, o darni  
soczyście zielonej, zwartej i wysoce odpornej  
na deptanie. Świetnie sprawdzi się na przydomowych  
trawnikach, placach zabaw, boiskach, terenach  
sportowych i innych trawnikach narażonych na  
uszkodzenia mechaniczne.

 

Dostępne opakowania: karton (500g, 900g), worek (5kg)

Mieszanka traw REPREZENTACYJNA
To trawa, która stworzy elegancki efekt dywanowy,  
o darni gęstej i intensywnie zielonej. Świetnie sprawdzi się 
wokół posiadłości tworząc piękną oprawę i podnosząc pre-
stiż miejsca. Odporna na intensywne użytkowanie.

Dostępne opakowania: karton (500g, 900g), worek (5kg)

Mieszanka traw UNIWERSALNA 
To trawa łatwa w pielęgnacji, o darni soczyście zielonej, 
gęstej i odpornej na deptanie. Świetnie sprawdzi się  
w przydomowych ogrodach, działkach i wszędzie tam, 
gdzie trawnik to miejsce relaksu i wypoczynku.

Dostępne opakowania: karton (500g, 900g), worek (5kg)

40 m²

40 m²

0,9

0,9

kg

kg

40 m²0,9
kg



SPECJALNA 
SELEKCJA NASION

Mieszanka traw TERENY SUCHE 
To trawa, która stworzy gęstą i intensywnie zieloną darń  
w trudniejszych warunkach siedliskowych – na obszarach 
mocno nasłonecznionych. Florovit mieszanka traw tereny 
suche dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzenio-
wemu oraz mniejszym wymaganiom, świetnie sprawdzi się 
na glebach ubogich, o małej żyzności czy niskim poziomie 
wód gruntowych. Cechuje się większą odpornością na 
susze. Gwarantuje uzyskanie pięknego trawnika o wysokich 
walorach estetycznych i użytkowych, szybko regeneru-
jącego się po skoszeniu oraz wysokiej mrozoodporności. 

Dostępne opakowania: karton (500g, 900g), worek (5kg)

Mieszanka traw TERENY ZACIENIONE
To trawa, która stworzy zieloną, gęstą i zwartą darń  
w trudniejszych warunkach siedliskowych - na obszarach  
z mniejszą ilością światła słonecznego. Dzięki mniejsze-
mu zapotrzebowaniu na światło słoneczne oraz dobrze  
rozwiniętemu systemowi korzeniowemu, świetnie sprawdzi 
się w słabo nasłonecznionych ogrodach czy trawnikach 
znajdujących się w cieniu np. pod koronami drzew.  
To trawa odporna na trudne warunki. 

Dostępne opakowania: karton (500g, 900g)
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40 m²0,9
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40 m²0,9
kg
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TRAWNIKI
Nawóz do trawników 
MISTRZOWSKI TRAWNIK

Intensywnie rosnąca trawa, wielokrotnie koszona w ciągu  
roku, pobiera z gleby duże ilości składników pokarmowych. 
Dlatego do uzyskania trwałej, zwartej darni i pięknej 
zieleni traw niezbędne jest ich systematyczne nawożenie od 
wczesnej wiosny do jesieni. Florovit do trawników z mchem 
dostosowany jest do wymagań pokarmowych wszystkich  
gatunków traw, szczególnie do trawników ozdobnych 
i reprezentacyjnych.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2kg), wiadro (4kg, 8kg),  
worek (1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg)

Nawóz do trawników SZYBKI EFEKT 
Dzięki odpowiednio dobranym składnikom pokarmowym 
błyskawicznie pobudzi wiosną trawę do szybkiego  
wzrostu i intensywnego zagęszczenia. Wysoka  
zawartość azotu sprawi, że trawa silnie się rozkrzewi  
i intensywnie zazieleni. Zawartość fosforu wpłynie  
na mocne u korzenienie traw oraz zwiększy odporność  
na suszę i wiele chorób. Duża zawartość żelaza przyczyni się  
do ograniczenia wzrostu mchu. Szybki efekt widać już  
po kilku dniach od zastosowania! Polecany do zakładania 
trawników.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2kg), worek (1kg, 5kg, 10kg, 
25kg), wiadro (4kg)

Długodziałający nawóz 
do trawników 100 dni
To gwarancja pięknego trawnika, przy niewielkim nakła-
dzie pracy - wymaga stosowania tylko 1-2 razy w sezonie. 
Trawa jest odpowiednio odżywiona, a dzięki dodatkowej 
zawartości magnezu również bardziej zielona i odporna.

Dostępne opakowania: karton (1kg), wiadro (4kg)

35 m²1 kg

50 m²1 kg

50 m²1 kg



Jesienny nawóz do trawników
Zwiększa odporność trawy na choroby oraz przyczynia 
się do lepszego jej przezimowania. Hamuje wzrost mchu  
na trawnikach. Przedłuża wegetację i wpływa na ładny wygląd 
trawnika do późnej jesieni. Zwiększona zawartość potasu  
i fosforu zwiększa odporność na przymrozki oraz korzystnie 
wpływa na gospodarkę wodną roślin.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2kg), wiadro (4kg, 8kg),  
worek (1kg, 3kg, 10kg, 25kg) TERMINY STOSOWANIA
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JESIENIĄ ZASTOSUJ...
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1 kg

1 kg

1 kg

50 m²

60 m²

35 m²

Wapno do trawników Z MCHEM 
Zabieg wapnowania doprowadza do optymalnego  
dla roślin odczynu podłoża (odkwasza glebę), dzięki czemu  
przeciwdziała jego pojawianiu się. Wapno szybko rozkłada 
się pod wpływem wody i poprawia odczyn gleby. Można  
go z powodzeniem stosować zarówno do zakładania 
trawników, jak i do trawników wieloletnich.

Dostępne opakowania: worek (10kg, 20kg)

Interwencyjny nawóz do trawników
ANTY MECH

Przeznaczony do wszystkich rodzajów trawników  
wieloletnich, na których występuje mech. Umożliwia  
utrzymanie soczyście wybarwionej gęstej i zwartej  
darni trawnika bez mchu. Skutecznie wypiera mech, dzięki 
czemu trawa lepiej się krzewi. 

Efekt działania jest widoczny już po 48 godzinach 
od zastosowania.

Dostępne opakowania: karton (2kg), wiadro (4kg, 8kg)

Nawóz płynny do trawników 
ANTY MECH

Skuteczny i wydajny nawóz mikroelementowy o dużej 
zawartości żelaza, przeznaczony do wszystkich rodza-
jów trawników wieloletnich, na których występuje mech.  
Umożliwia utrzymanie soczyście wybarwionej, gęstej  
i zwartej darni. Trawnik jest bardziej zielony i odżywiony – 
efekt widoczny już po 48 godzinach od zastosowania.

Dostępne opakowania: butelka (1kg)



IGLAKI I ŻYWOPŁOTY
Nawóz do roślin iglastych
Stosowanie nawozu zapewnia intensywny wzrost i wybar-
wienie roślin oraz zmniejsza przebarwienie igieł w okre-
sie zimowym. Nawóz złożony jest ze składników w odpo-
wiednich formach i ilościach dostosowanych do wymagań  
pokarmowych iglastych drzew i krzewów ozdobnych takich 
jak cis, modrzew, tuja, jałowiec, cyprys, świerk, sosna, jodła 
i inne. Dostępny jako płyn i granulat.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2,5kg), wiadro (4kg, 8kg),  
worek (1kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg), butelka (1kg)

Długodziałający nawóz 
do iglaków 100 dni
Wysokiej jakości nawóz długodziałający przeznaczony  
do wszystkich rodzajów roślin iglastych, zarówno pod 
nowe nasadzenia, jak i pod rośliny wieloletnie, zapewnia buj-
ny wzrost oraz gęste i piękne wybarwione igły, dodatkowa  
zawartość magnezu wspiera odporność na żółknięcie  
przez cały sezon, powolne uwalnianie składników pokar-
mowych gwarantuje optymalne odżywienie roślin dzień  
po dniu przez okres do 100 dni.

Dostępne opakowania: karton (1kg)
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Nawóz do tui (żywotników)

Polecany zarówno do nasadzeń pojedynczych jak  
i nasadzeń grupowych (żywopłotów). Regularne  
stosowanie gwarantuje szybki i prawidłowy wzrost tuj,  
zapewnia intensywne wybarwienie igieł oraz zwiększa 
odporność na choroby i wymarzanie.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg, 3kg), wiadro (4kg)

301 kg

100 L1 kg

roślin

251 kg
roślin



JESIENIĄ ZASTOSUJ...
Jesienny nawóz do iglaków
Nawóz optymalnie przygotowuje rośliny iglaste do okre-
su zimowego. Odpowiednie składniki pokarmowe wspo-
magają mechanizmy drewnienia, co chroni rośliny  
przed wymarzaniem. Zwiększona zawartość potasu i fosforu 
zwiększa odporność na przymrozki oraz korzystnie wpływa 
na gospodarkę wodną roślin.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2kg), wiadro (4kg, 8kg), 
 worek (1kg, 3kg, 10kg)

TERMINY STOSOWANIA

I II VIII XVI XIIIII IXV XI

Nawóz do bukszpanów 
i innych żywopłotów liściastych

 Kompleksowy  nawóz przeznaczony do bukszpanów i innych 
żywopłotów liściastych, w którym każda granulka zawiera 
wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin. Regularne stosowanie nawozu gwarantuje 
prawidłowy (równomierny) wzrost, zapewnia intensywne  
wybarwienie oraz zwiększa odporność na choroby 
i przemarzanie.

Dostępne opakowania: karton (1kg)

Nawóz przeciwko brązowieniu igieł
Najczęstszą przyczyną obumierania drzew iglastych jest 
niedobór składników pokarmowych. Po pewnym czasie  
od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielo-
nego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają, 
a drzewo obumiera. Najczęściej są to skutki niewłaściwego 
zaopatrzenia w składniki pokarmowe − najczęściej występuje 
niedobór magnezu.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg, 3kg)
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Długodziałający nawóz do tui  
(żywotników) 100 dni 
Wygodny w  stosowaniu nawóz długodziałajacy, prze-
znaczony do wszystkich gatunków tui w nasadzeniach  
pojedynczych i grupowych. Przeznaczony zarówno  
pod nowe nasadzenia jak i pod rośliny wieloletnie.   
Zapewnia równomierny wzrost krzewów oraz gęsty 
pokrój. Dodatkowa zawartość magnezu sprawia, że rośliny  
są okazałe, odporne na brązowienie igieł i intensywnie  
wybarwione przez cały sezon. Wystarczy jedno nawo-
żenie na sezon. Dzięki powolnemu uwalnianiu składników  
pokarmowych gwarantuje optymalne odżywienie roślin 
dzień po dniu przez okres do 100 dni.

Dostępne opakowania: karton (1kg)

IV VII

501 kg roślin

1 kg 80 m²

1 kg 40 m²

PROBLEM BRĄZOWYCH IGIEŁ



Długodziałający nawóz do róż  
i innych krzewów kwitnących 100 dni
Wysokiej jakości nawóz długodziałający przeznaczony  
do wszystkich gatunków róż oraz innych krzewów kwitnących, 
zarówno pod nowe nasadzenia, jak i pod rośliny wielolet-
nie. Zapewnia bujny wzrost krzewów, obfite kwitnienie  
oraz zdrowie roślin. Dodatkowa zawartość magnezu  
sprawia, że kwiaty są okazałe i intensywnie wybarwione  
przez cały sezon. Powolne uwalnianie składników  
pokarmowych gwarantuje optymalne odżywianie roślin 
dzień po dniu przez okres do 100 dni. 

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2,5kg), wiadro (4kg)

KWIATY OGRODOWE
I II VIIIIV XVI XIIIII IXV XIVII TERMINY STOSOWANIA
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Nawozy SUPER DŁUGO DZIAŁAJĄCE  
róże i inne kwiaty ogrodowe  
oraz rośliny kwitnące
Wygodne i łatwe w stosowaniu nawózy otoczkowane  
dostosowane do potrzeb pokarmowych róż oraz roślin  
kwitnących, wydłużają ich kwitnienie roślin.  
Dzięki technologii otoczkowania łatwo przyswajalne 
składniki odżywcze są regularnie uwalniane zasilając 
rośliny przez okres do 4 miesięcy.

Dostępne opakowania: karton (300g)

Nawóz do róż i innych roślin  
kwitnących
Nawozy dostosowane do wymagań pokarmowych róż 
i innych roślin kwitnących rosnących w gruncie lub  
w pojemnikach. Umożliwiają intensywny wzrost krzewów 
i pobudzają wybijanie pędów bocznych. Przyspieszają 
rozwój pąków kwiatowych oraz zwiększają intensywność 
wybarwienia liści i kwiatów.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2,5kg), worek (1kg, 3kg),  
butelka (1kg)

10300 g

roślin

301 kg roślin

roślin

100 L1 kg



JESIENIĄ ZASTOSUJ...
Jesienny nawóz uniwersalny
Nawóz optymalnie przygotowuje rośliny wieloletnie  
do okresu zimowego. Zwiększona zawartość potasu i fosforu 
zwiększa odporność na przymrozki oraz korzystnie wpływa 
na gospodarkę wodną roślin.

Dostępne opakowania: karton (1kg - NOWOŚĆ),  worek (1kg, 3kg),  
wiadro (4kg - NOWOŚĆ)

TERMINY STOSOWANIA

I II VIIIIV XVI XIIIII IXV XI
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Nawóz do powojników i innych  
kwitnących pnączy
Przeznaczony jest do doglebowego dokarmiania 
powojników (clematis), wiciokrzewów (lonicera), glicynii (wisteria) 
i innych kwitnących pnączy. Regularne stosowanie nawo-
zu przyspiesza rozwój pąków kwiatowych, zwiększa 
intensywność wybarwienia liści i kwiatów oraz zapewnia 
zdrowy wygląd roślin.

Dostępne opakowania: butelka (1kg)

VII

Nawóz do kwiatów ogrodowych
Nawóz ogrodniczy przeznaczony  do wszystkich kwiatów 
ogrodowych. Jego regularne stosowanie gwarantuje dłu-
gie i obfite kwitnienie oraz zapewnia intensywne wy-
barwienie.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg, 3kg)

1 kg 30 m²

1 kg 50 m²

200 L1 kg
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Nawóz do borówek i innych roślin 
kwaśnolubnych
Wieloskładnikowy nawóz doglebowy, przeznaczony 
do pogłównego dokarmiania borówek w pierwszym roku 
po posadzeniu i w dalszych latach uprawy. Posiada zdolność 
zakwaszania gleby, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi 
roślin wymagających stanowisk o niskim odczynie podłoża.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2kg), wiadro (4kg),  
worek (1kg, 3kg, 5kg)

TERMINY STOSOWANIA

ROŚLINY KWAŚNOLUBNE
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Nawóz SUPER DŁUGO DZIAŁAJĄCY  
rododendrony, azalie i hortensje
Wygodny i łatwy w stosowaniu nawóz otoczkowany 
dla rododendronów, azalii oraz hortensji. Dzięki technolo-
gii otoczkowania łatwo przyswajalne składniki odżywcze 
są regularnie uwalniane zasilając rośliny przez okres do 6 miesięcy.  
Wystarcza tylko 1 nawożenie na sezon.

Dostępne opakowania: karton (300g)

Nawóz do rododendronów, roślin 
wrzosowatych i hortensji
Regularne stosowanie zapewnia równomierny wzrost i wy-
barwienie, a także długie i bujne kwitnienie. Wysoka zawar-
tość potasu zwiększa odporność na wymarzanie oraz wpływa 
na piękny wygląd roślin. Posiada zdolność zakwaszania gleby.                  

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2kg), worek (1kg, 3kg)

1 kg 30 m²

1 kg 30 m²



Nawóz do roślin kwaśnolubnych
Dostosowany jest do wymagań pokarmowych roślin 
kwaśnolubnych. Odpowiednio dobrane składniki dostar-
czają roślinom substancji odżywczych oraz zakwaszają 
glebę, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin  
wymagających stanowiska o niskim (kwaśnym)  
odczynie podłoża. Systematyczne stosowanie  
nawozu utrzymuje prawidłowe pH gleby, 
gwarantując szybszy i lepszy wzrost, kwitnienie i owo-
cowanie.

Dostępne opakowania: butelka (0,55kg)

Nawóz do hortensji
Skoncentrowany nawóz  przeznaczony do dokarmiania  
wszystkich rodzajów hortensji. Systematyczne stosowanie 
nawozu zapewnia obfite i długie kwitnienie oraz ładne 
wybarwienie roślin. Utrzymuje prawidłowe pH gleby, 
gwarantując szybszy i lepszy wzrost, kwitnienie i owocowanie.

Dostępne opakowania: butelka (1kg)

Nawóz zakwaszający
Nawóz skutecznie zakwasza podłoże (obniża pH)  
jednocześnie zapewniając odpowiednie warunki do rozwoju 
roślin kwaśnolubnych.  Nawóz pomaga w przyswajaniu 
wielu składników pokarmowych dostępnych w glebie. 
Stosując nawóz zakwaszający zapewnisz prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin kwaśnolubnych. 

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg)
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100 L1 kg

100 L0,55

1 kg 35 m²

kg
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ROŚLINY ZIELONE
NOWOŚĆ

Pałeczki nawozowe do roślin  
zielonych
Pałeczki nawozowe są specjalnie dostosowane  
do potrzeb domowych roślin doniczkowych. 
Zrównoważony i dopasowany zestaw wyselekcjonowanych 
składników odżywczych, zapewnia silny i zdrowy wzrost 
roślin doniczkowych. Odpowiednio dobrany zestaw 
mikro- i makroelementów gwarantuje długotrwałe 
i równomierne odżywienie bez niebezpieczeństwa 
przenawożenia. 

Dostępne opakowania: blister 20 pałeczek (20g)

Aplikatory Vital Complex do roślin 
zielonych i roślin egzotycznych

Florovit Vital Complex to nowoczesne i gotowe do użycia 
preparaty przeznaczone do wszystkich roślin zielonych  
i egzotycznych, m.in. cytrus, bonsai i kaktus. Wspomaga 
system korzeniowy, wpływa na długotrwałe i intensywne 
wybarwienie liści. Wystarczy aplikować raz w miesiącu, 
aby poprawić witalność i kondycję roślin. Odpowiedni 
na każdą porę roku.

Dostępne opakowania: aplikator (30ml)

12

100 L1 kg

1 m-c1 szt.

100 dni1 szt.

Nawóz do roślin zielonych
Przeznaczony jest do dokarmiania wszystkich rodzajów 
roślin zielonych ozdobnych z liści (np. fikusy, draceny, szeflery, 
bluszcze, juki, diffenbachie, filodendrony, krotony). Systema-
tyczne stosowania nawozu zapewnia prawidłowy wzrost roślin  
i piękne wybarwienie liści.

Dostępne opakowania: butelka (0,25kg, 0,55kg, 1kg)

I II VIIIIV XVI XIIIII IXV XIVII TERMINY STOSOWANIA



200 L1 kg

100 L1 kg

Nawóz do palm, juk i dracen
Nawóz przeznaczony do dokarmiania roślin zielonych.  
Regularne stosowanie gwarantuje optymalny wzrost  
oraz zdrowy wygląd roślin.

Dostępne opakowania: butelka (0,25kg, 0,55kg, 1kg)

Nawóz do kaktusów  i sukulentów
Skoncentrowany nawóz do dokarmiania wszystkich rodzajów 
kaktusów i sukulentów. Systematyczne stosowanie nawozu 
stymuluje rozwój i proces kwitnienia oraz zapewnia zdrowy 
wygląd roślin.

Dostępne opakowania: butelka (0,25kg, 0,55kg)

Nawóz do paproci
Idealny do dokarmiania wszystkich rodzajów paproci.  
Systematyczne stosowanie nawozu zapewnia prawidłowy 
wzrost oraz zdrowy wygląd roślin. 

Dostępne opakowania: butelka (0,55kg)
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Nabłyszczacz do liści
Preparat zawierający woski roślinne, który zapewnia  
długotrwały, naturalny i piękny połysk liści oraz  
skutecznie usuwa osady i plamy wapienne powstające 
na skutek zraszania wodą. Zapobiega osiadaniu kurzu  
oraz ogranicza transpirację liści (parowanie wody)  
w suchych pomieszczeniach, nie zakłócając naturalnego 
procesu oddychania.

Dostępne opakowania: aerozol (500ml)

50 L0,55 

65 L0,55 

kg

kg

Florovit przeciwko żółknięciu liści
Specjalistyczny nawóz płynny przeznaczony dla wszyst-
kich roślin domowych, balkonowych i ogrodowych.  
Podwyższona zawartość żelaza w składzie nawozu  
i jego łatwo przyswajalna forma skutecznie uzupełnia  
niedobory składników pokarmowych, zapobiegając tym 
samym żółknięciu liści (chlorozie). Regularne stosowanie  
nawozu zapewnia intensywne wybarwienie liści oraz 
zdrowy wygląd roślin. 

Dostępne opakowania: butelka (1kg)

PROBLEM ŻÓŁKNĄCYCH LIŚCI



ROŚLINY KWITNĄCE

Nawóz do pelargonii 
i innych roślin kwitnących
Skoncentrowany nawóz mineralny przeznaczony  
do dokarmiania wszystkich rodzajów pelargonii oraz innych 
roślin balkonowych (np. petunie, fuksje, werbeny, aksamitki, 
złocienie). Systematyczne stosowanie nawozu zapewnia obfite 
kwitnienie roślin od wiosny do późnej jesieni.

Dostępne opakowania: butelka (0,55kg, 1kg), kanister (3kg)

I II VIIIIV XVI XIIIII IXV XIVII TERMINY STOSOWANIA
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Pałeczki nawozowe do roślin  
kwitnących (domowych i balkonowych)

Pałeczki nawozowe zapewniają silny i zdrowy wzrost.  
Kombinacja składników odżywczych jest dostosowana 
do potrzeb kwitnących roślin doniczkowych. Specjalny  
zestaw mikro- i makroelementów gwarantuje długotrwałe 
i równomierne odżywienie bez niebezpieczeństwa 
przenawożenia. 

Dostępne opakowania: blister 20 pałeczek (20g)

100 L1 kg

Aplikatory Vital Complex do roślin 
kwitnących

Florovit Vital Complex to nowoczesny i gotowy do uży-
cia preparat przeznaczony do wszystkich roślin kwitnących 
domowych i balkonowych. Wspomaga system korzeniowy, 
wpływa na długie i obfite kwitnienie. Wystarczy apli-
kować raz w miesiącu, aby poprawić witalność i kondycję  
roślin. Odpowiedni na każdą porę roku.

Dostępne opakowania: aplikator (30ml)

1 m-c1 szt.

100 dni1 szt.

Nawóz do roślin kwitnących
Regularne stosowanie przyspiesza rozwój pąków 
kwiatowych, zwiększa intensywność wybarwienia liści  
i kwiatów. Wzmacnia i odżywia rośliny, zapewnia obfite 
i długie kwitnienie.

Dostępne opakowania: butelka (0,25kg, 0,55kg, 1kg), kanister (3kg)
100 L1 kg



Nawóz do surfinii
Skoncentrowany nawóz mineralny przeznaczony  
do dokarmiania wszystkich rodzajów surfinii, kaskadii  
oraz petunii. Systematyczne stosowanie nawozu zapewnia 
ładne wybarwienie liści i kwiatów oraz obfite kwitnienie 
roślin.

Dostępne opakowania: butelka (0,55kg, 1kg)

100 L1 kg

Nawóz SUPER DŁUGO DZIAŁAJĄCY 
dom i balkon
Wygodny i łatwy w stosowaniu nawóz otoczkowany  
dla roślin domowych i balkonowych, zarówno kwitnących 
jak i ozdobnych z liści. Dzięki technologii otoczkowania łatwo 
przyswajalne składniki odżywcze są regularnie uwalniane 
zasilając rośliny przez okres do 6 miesięcy.

Dostępne opakowania: karton (300g)

Nawóz do kwiatów domowych 
i balkonowych
Skoncentrowany nawóz mineralny przeznaczony  
do dokarmiania wszystkich rodzajów kwiatów domowych  
i balkonowych. Systematyczne stosowanie nawozu zapewnia 
prawidłowy wzrost oraz ładne wybarwienie roślin.

Dostępne opakowania: butelka (0,25kg, 0,55kg, 1kg)
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300g 75
roślin

100 L1 kg

JESIENIĄ ZASTOSUJ...

Florovit na jesień i zimę  
nawóz do kwiatów domowych
Dostosowany do wymagań pokarmowych kwiatów  
domowych w okresie jesienno-zimowym. Regularne  
stosowanie nawozu zapewnia prawidłowe przezimowa-
nie roślin, ładny wygląd oraz lepsze warunki wzrostu  
od wczesnej wiosny.

Dostępne opakowania: butelka (1kg)
TERMINY STOSOWANIA
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50 L1 kg

Regenerator do roślin
W krótkim czasie wzmacnia i pobudza do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju. Szczególnie polecany w warunkach 
stresowych.

Dostępne opakowania: butelka (0,25l)



STORCZYKI

Pałeczki nawozowe do storczyków  

Pałeczki nawozowe są specjalnie dostosowane  
do potrzeb storczyków oraz domowych roślin doniczkowych. 
Zrównoważony i dopasowany zestaw wyselekcjonowanych 
składników odżywczych, zapewnia długotrwałe i obfite  
kwitnienie storczyków oraz silny i zdrowy wzrost roślin  
doniczkowych. Odpowiednio dobrany zestaw mikro-  
i makroelementów gwarantuje długotrwałe i równo-
mierne odżywienie bez niebezpieczeństwa przenawoże-
nia. 

Dostępne opakowania: blister 20 pałeczek (20g)

I II VIIIIV XVI XIIIII IXV XIVII TERMINY STOSOWANIA
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Aplikatory Vital Complex do 
storczyków

Florovit Vital Complex to nowoczesny i gotowy do użycia 
preparat przeznaczony do storczyków. Wspomaga system 
korzeniowy, wpływa na długie i obfite kwitnienie. Wy-
starczy aplikować raz w miesiącu, aby poprawić witalność  
i kondycję roślin. Odpowiedni na każdą porę roku.

Dostępne opakowania: aplikator (30ml)

1 m-c1 szt.

100 dni1 szt.

Regenerator do storczyków
Dzięki nawilżeniu liści wzmacnia rośliny, pobudza je 
do prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz zapewnia 
intensywne wybarwienie liści i kwiatów, szczególnie  
w połączeniu z odpowiednim nawożeniem.

Dostępne opakowania: butelka (0,25l)

Nawóz do storczyków
Przyśpiesza rozwój pąków kwiatowych, zapewnia długie, 
obfite kwitnienie oraz zwiększa intensywność wybarwienia 
kwiatów. Nawóz stymuluje ponowne zakwitanie.

Dostępne opakowania: butelka (0,25kg, 0,55kg)
80 L0,55 

kg



JESIENIĄ ZASTOSUJ...

DLACZEGO WARTO NAWOZIĆ ?
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Rośliny czerpią substancje pokarmowe z gleby za pomocą systemu korzeniowego.  
Dlatego zasobna gleba, obok światła słonecznego i wody, jest podstawowym czynnikiem warunkującym zdrowie 
i rozwój roślin. Jeżeli z jakiegoś powodu w glebie występuje niedobór składników mineralnych to konieczne jest 
zasilanie roślin nawozami, które dostarczą im łatwo przyswajalnych substancji odżywczych, dzięki którym mogą 
zdrowo rosnąć, bujnie kwitnąć i wydawać obfite plony.

Azot (N), niezbędny do wzrostu. Wpływa na wielkość plonu. Objawaminiedo-
boru azotu w roślinach jest jasnozielony kolor liści i łodyg oraz wątły pokrój.

Niezbędne makroelementy warunkujące prawidłowy wzrost roślin to:

Fosfor (P), niezbędny do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, oddychania  
i przemiany materii u roślin. Odpowiada za zawiązywanie pąków kwiatowych. 
Jego niedobór powoduje poważne osłabienie roślin, szczególnie systemu  
korzeniowego. Objawem niedoboru fosforu są fioletowe przebarwienia na łodygach 
i ogonkach liściowych.

Potas (K), odgrywa ogromną rolę w gospodarce wodnej roślin (pobieranie wody, 
transpiracja). Od dobrego zaopatrzenia roślin w ten składnik zależy ich wytrzyma-
łość na suszę i mrozoodporność. Niedobór potasu objawia się w postaci żółtych 
przebarwień występujących na najstarszych liściach, a także wyginaniem się blaszki 
liściowej ku dołowi.

Do drugorzędnych makroelementów zalicza się: wapń (Ca), magnez (Mg)  i siarka (S).

Mikroelementy jak żelazo (Fe), cynk (Zn), miedź (Cu), bor (B), molibden (Mo) i chlor (Cl), choć zużywane są przez 
rośliny w śladowych ilościach, są równie ważne dla prawidłowego przebiegu procesów życiowych.

Pamiętaj aby przestrzegać dawek nawozów, zalecanych na opakowaniu. 



OWOCE I WARZYWA
I II X XIIXI

Nawóz do truskawek i krzewów 
owocowych
Wieloskładnikowy, doglebowy nawóz przeznaczony  
do pogłównego dokarmiania truskawek uprawianych  
tradycyjnie lub pod folią. Nawóz również doskonale nadaje 
się do nowych nasadzeń i zasilania pogłównego krzewów 
owocowych: malin, porzeczek, agrestu, aronii.

Nawóz szczególnie polecany dla roślin uprawianych  
na glebach lekkich o małej zawartości próchnicy.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg, 3kg)

Nawóz do winorośli
Wieloskładnikowy, doglebowy nawóz mineralny, przydatny  
do przygotowania stanowiska pod winorośl oraz do nawo-
żenia pogłównego krzewów już rosnących. Dzięki specjalnie  
dobranej recepturze działa przez cały okres wegetacji.  
Przyczynia się do utrzymania korzystnego odczynu i 
niskiego zasolenia gleby.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg)

TERMINY STOSOWANIA
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Nawóz do pomidorów i papryki
Nawozy dostosowane do potrzeb pokarmowych wszyst-
kich odmian pomidorów i papryki uprawianych w gruncie  
oraz w pojemnikach. Regularne stosowanie gwarantuje  
prawidłowy wzrost i plonowanie, zapewnia zdrowe i smacz-
ne owoce oraz zwiększa odporność na niekorzystne warunki  
i choroby. Dostępny jako płyn i granulat.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg, 3kg), butelka (1kg)

1 kg 30 m²

1 kg 40 m²

1 kg 20
roślin

250 L1 kg
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Nawóz uniwersalny z dolomitem
Nawóz zawiera zestaw składników pokarmowych 
w odpowiednich proporcjach niezbędnych do pra-
widłowego wzrostu i rozwoju szeregu grup roślin.  
Dzięki zawartości dolomitu nawóz ma lekkie 
działanie odkwaszające glebę, co umożliwia roślinom lepsze 
pobieranie składników pokarmowych.

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (1kg, 5kg)

Nawóz płynny uniwersalny
Wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, 
skoncentrowany nawóz ogrodniczy przeznaczony  
do dolistnego i doglebowego nawożenia roślin 
w ogrodnictwie, sadownictwie, uprawach polowych, 
ogródkach działkowych oraz w uprawie roślin ozdobnych  
w gruncie i doniczkach. 

Zalecany szczególnie:

  9 jako środek wzmacniający rośliny w okresie suszy i niedostatku wody
   lub w okresach krytycznych, np. zahamowanie wzrostu itp.,

  9 w przypadku niedoboru w glebie niezidentyfikowanego
   składnika pokarmowego,

  9 jako środek poprawiający stan odżywienia roślin w warunkach
   niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych przez korzenie,

  9 jako środek przyspieszający regenerację roślin uszkodzonych przez mróz
   (szczególnie drzew owocowych) przez opryskiwanie liści, gałęzi i pni do
   całkowitego zwilżenia,

  9 do nawożenia rozsad przed ich wysadzeniem na miejsce stałe, rozsady
   nawożone Florovitem lepiej się przyjmują.

       Dostępne opakowania: butelka (0,55kg, 1kg), kanister (2,8kg, 5,5kg), 
       beczka (20l)

Instytut Warzywnictwa 
w Skierniewicach

TERMINY STOSOWANIA

NAWOZY UNIWERSALNE
I II IV XVI XIIIII IXV XIVII VIII

400 L1 kg

1 kg 20 m²
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Wapno nawozowe granulowane
Przeznaczone jest do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb. 
Szybko poprawia odczyn gleby, co umożliwia roślinom 
lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz ogranicza 
pobieranie metali ciężkich takich jak kadm, ołów, chrom itp. 
Wapno wnosi do gleby ważny składnik pokarmowy, jakim jest 
wapń oraz przyczynia się do utrzymania korzystnych dla roślin 
stosunków powietrzno-wodnych.

Dostępne opakowania: worek (5kg, 10kg, 20kg)

** 1 kg produktu zawiera ok. 60 x więcej substancji  
     humusowych niż 1 kg obornika.

PRODUKTY WAPNIOWE I INNE

Wapno mikroflora 3w1
Innowacyjny, wielofunkcyjny nawóz, łączący działanie 
wapna granulowanego, kwasów humusowych oraz pożytecz-
nych mikroorganizmów glebowych. Formuła 3w1  zapewnia  
synergię działania składników, skutecznie odkwaszając gle-
bę,  bioaktywnie podnosząc urodzajność i jakość gleby.  
Jego stosowanie gwarantuje lepszą zdrowotność uprawianych 
roślin oraz większe i dorodniejsze plony. Florovit  Mikroflora 3w1 
to innowacyjny nawóz dla świadomych ogrodników ceniących 
skuteczne i nowoczesne rozwiązania oraz wygodę stosowania!

Dostępne opakowania: karton (1kg), worek (5kg, 10kg)

I II VIIIIV XVI XIIIII IXV XIVII TERMINY STOSOWANIA



PRODUKTY WAPNIOWE I INNE

Aktywator kompostu
Skutecznie przyspiesza proces kompostowania resztek 
organicznych z domu i ogrodu. Sprzyja powstawaniu 
naturalnej próchnicy, pobudza rozwój pożytecznych  
mikroorganizmów oraz redukuje nieprzyjemne zapachy.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 2,5kg), wiadro (4kg)

Dolomit mielony
Dolomit mielony jest typowym nawozem przedsiewnym 
zalecanym do stosowania na glebach ubogich  w magnez. 
Magnez ułatwia roślinom pobieranie fosforu i wpływa na 
szereg procesów metabolicznych. Jego uzupełnianie jest 
szczególnie ważne na glebach lekkich. Rozdrobniony Dolomit 
odkwasza glebę i zwiększa  w niej zawartość magnezu, wnosi 
do gleby mikroelementy oraz poprawia jakość plonów.

Dostępne opakowania: worek (5kg, 10kg)

Wapno do bielenia pni drzew
i krzewów
Preparat przeznaczony jest do bielenia pni drzew i krzewów 
owocowych oraz ozdobnych. Zawiera naturalne substan-
cje, poprawiające przyczepność wapna do pni i konarów,  
zwiększają odporność na zmywanie przez deszcz i śnieg  
oraz ułatwiają malowanie nierównych, chropowatych 
powierzchni. 

Dostępne opakowania: wiadro (1kg), karton (1,2kg)

1 kg 4 m³

1 kg 6 m³
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Azofoska nawóz ogrodniczy pylisty
To wydajny i szybko działający nawóz o wszechstronnym  
i łatwym stosowaniu. Jest bogata w łatwo przyswajalne  
składniki pokarmowe oraz mikroelementy - rośliny będą mniej 
podatne na choroby i szkodniki. Najlepsza do regularnego 
stosowania.

Dostępne opakowania: worek (3kg, 10kg, 20kg)

Azofoska nawóz ogrodniczy 
granulowany
To idealnie zbilansowany nawóz przeznaczony do nawo-
żenia przedsiewnego jak i pogłównego w uprawach po-
lowych, szklarniowych, pod osłonami i w ogródkach przy-
domowych. Posiada wszystkie makro- i mikroelementy  
w zrównoważonym stosunku, niezbędnych do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin. Zawarte w nawozie łatwo  
przyswajalne składniki pokarmowe gwarantują uzyska-
nie wysokich plonów o dobrej jakości. Azofoska nie za-
wiera szkodliwych dla roślin chlorków, co jest ważne  
w przypadku roślin uprawnych, wrażliwych na podwyższone 
stężenie chlorków w podłożu.

Dostępne opakowania: karton (1kg, 3kg) wiadro (4kg), worek (1kg, 
3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg)

Bogaty zestaw mikroelementów

Prawdopodobnie  
najlepszy uniwersalny  
nawóz na rynku!

Azofoska nawóz płynny „MOCNA”
To wydajny i szybko działający nawóz o wszechstronnym  
i łatwym stosowaniu. Nawóz bardzo bogaty w łatwo  
przyswajalne składniki pokarmowe oraz mikroelementy  
- rośliny będą mniej podatne na choroby i szkodniki.  
Najlepsza do regularnego stosowania.

Dostępne opakowania: butelka (1,2kg)
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AZOFOSKA NAWÓZ OGRODNICZY TO:

Bogaty zestaw mikroelementów

nawóz uniwersalny – nawóz, który z powodzeniem można stosować  
do większości roślin ogrodowych bez potrzeby kupowania wielu nawozów 
specjalistycznych

nawóz kompleksowy (postać granulowana) - nawóz w którym każda 
granulka zawiera wszystkie składniki pokarmowe w deklarowanej zawartości 
– nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom 
składników pokarmowych

nawóz wieloskładnikowy – zawiera wszystkie składniki pokarmowe  
decydujące o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin - nawozy wieloskładnikowe 
dostarczają roślinom wszystkie składniki pokarmowe

nawóz zbilansowany – skład nawozu został dobrany w odpowiednich formach 
i ilościach dla szerokiej grupy roślin – nawóz zbilansowany dostarcza roślinom 
optymalną ilość poszczególnych składników pokarmowych

nawóz o wysokim stopniu koncentracji – wysoka zawartość wszystkich 
składników pokarmowych – do zasilenia roślin wystarczą niewielkie dawki  
nawozu - nawozy o wysokim stopniu koncentracji są ekonomiczne  
i nie zawierają bezużytecznych wypełniaczy

nawóz nie zawiera szkodliwych dla roślin chlorków – u większości roślin 
zwiększone stężenie chlorków  w podłożu powoduje słaby wzrost – nawo-
zy o śladowej zawartości chlorków nie wprowadzają do gleby szkodliwych  
dla roślin substancji - są bezpieczne dla ekosystemu



Uniwersalne
nawozy ogrodnicze 

Zapraszamy na www.azofoska.pl
  • porady o uprawach roślin
  • filmy instruktażowe
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