Premi
GARD

Termékkatalógus

Cégtörténet
1988-ban családi vállalkozásként, kezdetleges eszközökkel és módszerekkel elkezdődött a virágföld
gyártás és csomagolás. A Matécsa Kft. 1992-ben alakult majd a több évtizedes folyamatos
fejlesztéseknek, piacbővítéseknek köszönhetően cégünk mára Közép- és Kelet Európa egyik
legjelentősebb gyártójává vált. Telephelyünkön modern előkészítő- és raktárcsarnokainkban
virágföldeket, tápoldatokat, szerves trágyákat,
talajtakarókat és számos kertészeti terméket
gyártunk és forgalmazunk. Széles termékpalettánk révén számos növény számára tudjuk
CZ
biztosítani a megfelelő fejlődésükhöz elengedSK
hetetlen termesztőközeget, tápanyagokat.
Alapanyagainkat és termékeinket rendszeres
HU
minőségvizsgálatokkal igyekszünk ellenőrizni,
RO
hogy ezáltal is biztosítani tudjunk a legkiválóbb
HR
minőséget. Cégünk 2016 óta az olasz BiolchimCifo Group S.p.A cégcsoport tagjaként áll vásárlói
RS
BIH
rendelkezésére, ezáltal is biztosítva a folyamatos
BG
bővülést, fejlődést, valamint az ügyfélközpontú
és minél gyorsabb kiszolgálást.

Minőségpolitika - Gyártás
Munkatársaink elkötelezettsége és hozzáértése garantálja, hogy a termékeink minősége megfeleljen
a vásárlók elvárásainak. A teljes gyártási folyamat fedett helyen történik, termékeinket zárt raktárban
tároljuk. Minőségi termékeinkre jellemző a korszerű és igényes csomagolás, a kiváló beltartalmi
értékek és tárolhatóság.
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A fejlődés garanciája: Átültetés megfelelő időben
Növényeink fejlődéséhez az egyik legfontosabb tényező, a jó minőségű virágföld. A növény a földet, amelyben
neveljük, hamar elhasználja, a cserép szűkké válik. A megfelelő időben, növénytípusnak megfelelő
földkeverékbe és edénybe való átültetés teremti meg az erőteljes fejlődés feltételét.
Milyen a jó virágföld? Elsősorban laza szerkezetű, hogy a gyökérzet minél jobb fejlődését biztosítsa, jó
vízmegtartó képeségű, hogy a virágföld ne száradjon ki és a tápanyagokat eljuttassa a növénynek,
tápanyagokat megkötő, hogy szükség esetén a növény rendelkezésére álljanak, ugyanakkor a növény
gyökereinek biztos támaszt nyújtó.

Eltérő igények - Eltérő virágföldek
Növényeink pH igénye, tápanyagszükséglete, termesztőközeg szerkezeti igénye fajonként és akár fajtánként
is eltérő lehet, ezért termékcsaládjainkat úgy alakítottuk ki, hogy a legfőbb növénytípusoknak megfelelő
virágföldek rendelkezésére állhassanak. A FLORIMO, PREMIVIT és JONAGARD virágföld család minden
tagjára jellemző, hogy biztosítja a növények részére a szükséges főbb tápanyagokat (nitrogén, foszfor, kálium,
kálcium, magnézium) és mikroelemeket (vas, mangán, cink, réz, bor, molibdén), amelyek az egészséges
fejlődéshez nélkülözhetetlenek.

Csomagolóanyagainkon külön piktogrammal jelöljük vásárlóink számára
a fontos beltartalmi vagy extra anyagokat, amellyel a termékek specifikussá válnak.
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VIRÁGFÖLDEK

FLORIMO® Általános virágföld
Laza szerkezetű, barna színű, idegen szagtól mentes
termesztőközeg. Tápanyag-ellátottsága, levegőháztartása
megfelel általában minden növény számára.
Felhasználható: Cserepes- és balkon növények, díszkerti
fák, bokrok, cserjék, termesztőközegeként.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

Kiszerelés
3 liter

Egységcsomag
630 db/raklap (63 x10)

10 liter

216 db/raklap (54x4)

20 liter

120 db/raklap

50 liter

48 db/raklap

FLORIMO® Balkon és muskátli virágföld
Különösen ajánljuk a balkon és muskátli növényeinek. Laza
szerkezetű, barna színű, idegen szagtól mentes
termesztőközeg. Nagyobb pufferképesség, jobb
vízháztartás, még több tápanyag a virágzás érdekében.
Felhasználható: Cserepes- és balkon növények, díszkerti
fák, bokrok, cserjék, termesztőközegeként.

Kiszerelés

Egységcsomag

10 liter

216 db/raklap (54x4)

20 liter

120 db/raklap

50 liter

48 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

FLORIMO® Palánta és magvető föld
Magvetés, tűzdelés, palántanevelés termesztőközegeként,
túlsúlyban a gyökérképződéshez és a növekedéshez
szükséges tápanyagokkal.

Kiszerelés
20 liter

120 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

50 liter

48 db/raklap
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Egységcsomag

VIRÁGFÖLDEK

FLORIMO® Szobanövény "A" típusú virágföld
Laza szerkezetű, barna színű, idegen szagtól mentes
termesztőközeg. Enyhén savanyú – semleges kémhatású
virágföldet igénylő növények termesztőközegeként.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék.
Savanyú virágföldet kedvelő növények: Afrikai ibolya,
Alokázia, Ananász, Begónia (leveles), Calathea, Flamingo,
Gardénia, Gloxinia, Hortenzia, Ixóra, Kankalin, Páfrányok
általában, Szobafenyő

Kiszerelés
3 liter

Egységcsomag
630 db/raklap (63 x10)

10 liter

216 db/raklap (54x4)

20 liter

120 db/raklap

FLORIMO® Örökzöld növényföld
Laza szerkezetű, barna színű, termesztőközeg. A savanyú
talajt igénylő fenyőfélék, borókák, tuják, tiszafák, fagyalok,
szobanövények termesztőközegeként.
Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

Kiszerelés

Egységcsomag

20 liter

120 db/raklap

50 liter

48 db/raklap

FLORIMO® Rhododendron virágföld
Vi l á g o s b a r n a s z í n ű , l a z a s z e r k e z e t ű , s a v a ny ú
termesztőközeg. Felhasználható Rhododendron, Azalea,
Erica, Calluna, Hortenzia és más erősen savanyú talajt
igénylő virágok és növényfajták számára önálló
termesztőközegként.

Kiszerelés

Egységcsomag

20 liter

120 db/raklap

50 liter

48 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
műtrágya keverék
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VIRÁGFÖLDEK

FLORIMO® Pálma és zöldnövény föld
Laza szerkezetű, barna színű, idegen szagtól mentes
termesztőközeg. Pálmafélék, levelükkel díszítő növények
átültetéséhez.

Kiszerelés
20 liter

Egységcsomag
120 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

FLORIMO® Citrus
és mediterrán növény föld
Laza szerkezetű, barna színű, idegen szagtól mentes
termesztőközeg. Tápanya-ellátottsága, levegőháztartása
ideális a citrusfélék számára.

Kiszerelés
20 liter

Egységcsomag
120 db/raklap

Felhasználható: Citrusfélék átültetésére, önálló termesztőközegként.
Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

FLORIMO® Orchidea virágföld
A kiváló minőséget az orchideák által kedvelt laza
szerkezetet a válogatott vörösfenyő kéreg, perlit,
kókuszrost és rostos tőzeg adja.
Felhasználható: Orchidea, Anthurium, Broméliafélék
számára.
Alapanyagok: Fenyőkéreg, kókuszrost, sphagnum moha
tőzeg, perlit, műtrágya
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Kiszerelés
3 liter

Egységcsomag
600 db/raklap

VIRÁGFÖLDEK

FLORIMO® Kerti virág és zöldség föld
Speciális ültetőközeg kerti virágok, cserjék, zöldségfélék
számára.
Felhasználható: Kerti virágok ültetéséhez, zöldség
növények (paprika, paradicsom, uborka) kiültetéséhez.

Kiszerelés
20 liter

Egységcsomag
120 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

FLORIMO® Gyep- és pázsitföld
Gyepterületek telepítésekor a talajra szórva, majd
bedolgozva. A gyep ápolásakor kora tavasszal és kora ősszel
a gyepfelületre szórva majd alaposan beöntözve.

Kiszerelés
50 liter

Egységcsomag
48 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék

FLORIMO® Rózsaföld
Speciális ültetőközeg, mely a magas szervesanyag-tartalmú
talajszerkezetnek köszönhetően elősegíti a gyökerek
megerősödését, serkenti a hajtások képződését.

Kiszerelés
20 liter

Egységcsomag
120 db/raklap

Felhasználható: Mindenféle cserepes és földbe ültetett
rózsához, orgona, aranyeső, jázmin, japán birs,
gyöngyvessző és egyéb virágos díszcserjékhez.
Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, műtrágya keverék
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VIRÁGFÖLDEK

FLORIMO® Fűszer- és gyógynövény föld
Természetes alapanyagokat tartalmazó ültetőközeg fűszerés gyógynövények számára. Használatával megmarad a
növény természetes aromája és illata.

Kiszerelés
3 liter

Egységcsomag
630 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, folyami homok

FLORIMO® Kaktusz virágföld
Speciálisan összeállított földkeverék kaktuszfélék,
pozsgások átültetéséhez, termesztéséhez.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, folyami homok

Kiszerelés
3 liter

Egységcsomag
630 db/raklap

FLORIMO® Bonsai föld
Speciális ültetőközeg bonsai növények ültetéséhez.
Átültetéskor a fajtára jellemzően készítsük elő a növényt az
átültetésre, rakjuk az edénybe majd tömörítsük a talajt.
Lehetőleg eső vagy klórmentes vízzel locsoljuk.

Kiszerelés
2 liter

Egységcsomag
660 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum mohatőzeg, síkláp tőzeg,
komposztált marhatrágya, folyami homok

FLORIMO® Vízinövény virágföld
Speciális szerkezete lehetővé teszi vízi- és mocsári
növények beültetését (tavirózsa, írisz, káka, gyékény,
gólyahír, nyílfű).
Alapanyagok: Folyami homok, Sphagnum moha tőzeg,
szerves trágya granulátum, síkláp tőzeg, agyag
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Kiszerelés
20 liter

Egységcsomag
120 db/raklap

VIRÁGFÖLDEK
GARD
JONAGARD® Általános virágföld
Zöldség- és dísznövények termesztőközegeként. Fák, cserjék
ültetéséhez 20 -50 %-ban az ültető földhöz keverve.
Alapanyagok: Síkláp tőzeg, sphagnum moha tőzeg,
műtrágyakeverék

Kiszerelés

Egységcsomag

10 liter

225 db/raklap

20 liter

120 db/raklap

40 liter

54 db/raklap
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PRÉMIUM VIRÁGFÖLDEK
Premi

PREMIVIT® Általános virágföld
Önálló termesztőközegként általában minden növénynek –
a nagyon savanyú talajt igénylő növények kivételével. Fák,
cserjék esetében az ültető földhöz 20-50%-ban keverve.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
kókuszrost, kertészeti perlit, szerves trágya granulátum

Kiszerelés

Egységcsomag

25 liter

96 db/raklap

40 liter

54 db/raklap

PREMIVIT® Balkon és muskátli virágföld
Balkon növények, muskátlifélék, kerti virágok, rózsafélék,
mediterrán növények termesztőközegeként.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
kókuszrost, kertészeti perlit, szerves trágya granulátum

Kiszerelés

Egységcsomag

25 liter

96 db/raklap

40 liter

54 db/raklap

PREMIVIT® Ültetőföld
Palánták, virágos növények, zöldségfélék ültetésére, önálló
termesztőközegként.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
kókuszrost, kertészeti perlit, szerves trágya granulátum

Kiszerelés

Egységcsomag

25 liter

96 db/raklap

40 liter

54 db/raklap

PREMIVIT® Zöldnövény virágföld
Levéldísznövények, örökzöld növények ültetésére, önálló
termesztőközegként.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg,
kókuszrost, kertészeti perlit, szerves trágya granulátum
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Kiszerelés
25 liter

Egységcsomag
96 db/raklap

TÁPOLDATOK
Növényeink akkor díszítenek szépen, ha igényeiket megpróbáljuk a legjobban kielégíteni. Ajánlott az átültetést
követően az erőteljes növekedés és a színpompás virágzás fenntartása érdekében kiegészítő tápanyag-utánpótlást
biztosítani, amelyhez a gazdag makro- és mikroelem tartalmú FLORIMO® tápoldatok széles választéka áll
rendelkezésre.

FLORIMO® Általános tápoldat
Felhasználható: Dísznövények tápanyag-utánpótlására,
minden zöld növény és virágzó növény számára.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
Hatóanyag tartalom: N 2,5%, P2O5 1,1%, K2O 2,3%

Kiszerelés

Egységcsomag

250 ml

25 db/csomag

500 ml

16 db/csomag

1000 ml

9 db/csomag

FLORIMO® Balkon és muskátli tápoldat
Felhasználható: Balkonnövények, muskátlik, egynyári
virágok tápanyag-utánpótlására. Ideális tápanyagfelvételt
biztosít, virágzásindító és virágzásfokozó hatása révén a
növénynek kiváló fejlődést biztosít.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N 2,3%, P2O5 2,0%, K2O 2,1%

Kiszerelés

Egységcsomag

250 ml

25 db/csomag

500 ml

16 db/csomag

1000 ml

9 db/csomag
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TÁPOLDATOK

FLORIMO® Szobanövény tápoldat
Felhasználható: Szobanövények tápanyag-utánpótlására,
az egészséges fejlődés és pompás virágzás elősegítése
céljából.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 2,9%, P2O5 : 1,3%, K2O: 2,16%

Kiszerelés

Egységcsomag

250 ml

25 db/csomag

500 ml

16 db/csomag

1000 ml

9 db/csomag

FLORIMO® Levéldísznövény tápoldat
Felhasználható: Levéldísznövények kiegészítő tápoldatozására. A magasabb nitrogéntartalom segíti a
növények erőteljesebb növekedését és levélfejlődését.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 3,1%, P2O5: 1,2%, K2O: 1,5%

Kiszerelés

Egységcsomag

250 ml

25 db/csomag

500 ml

16 db/csomag

FLORIMO® Virágos növény tápoldat
Felhasználható: Virágzó növények tápoldatozásásra, a
virágzás elősegítése, megőrzése és fokozása céljából.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 2,7%, P2O5 : 2%, K2O: 3%

212

www.florimo.hu

Kiszerelés

Egységcsomag

250 ml

25 db/csomag

500 ml

16 db/csomag

TÁPOLDATOK

FLORIMO® Orchidea tápoldat
Felhasználható: Speciális tápoldat orchideák ,
anthuriumok, broméliafélék számára. Az egyenletes
tápanyagfelvétel a növényeink erőteljes fejlődését
biztosítja.

Kiszerelés
250 ml

Egységcsomag
25 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 1,9%, P2O5 : 2,4%, K2O: 2,7%

FLORIMO® Citrus tápoldat
Felhasználható: Trópusi, szubtrópusi, mediterrán
övezetbe tartozó (banánfélék, citromfélék, pálmafák)
növények tápanyag utánpótlására.

Kiszerelés
500 ml

Egységcsomag
16 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 2,6%, P2O5 : 1,9%, K2O: 2,9%

FLORIMO® Surfinia tápoldat
Felhasználható: Surfinia-félék (Petúnia), egyéb csüngő
növények kiegyenlített tápanyag-utánpótlására.
A megnövelt vastartalom és a mikroelemek biztosítják a
szép és zöld levélszínt és a pompás virágzást.

Kiszerelés
500 ml

Egységcsomag
16 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 2,6%, P2O5: 1,9%, K2O: 2,9%
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TÁPOLDATOK

FLORIMO® Rózsa tápoldat
Felhasználható: Rózsafélék tápoldatozására. A magasabb
foszfortartalom elősegíti a gyökerek erőteljes fejlődését,
a káliumtartalom pedig erősíti a növény ellenállóképességét.

Kiszerelés
1000 ml

Egységcsomag
9 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 2,1 P2O5: 3,1 K2O: 3,6

FLORIMO® Palánta tápoldat
Felhasználható: Palánták neveléséhez. Használatával
segíthetjük palánta növényeink korai megerősödését,
valamint erőteljes növekedését.

Kiszerelés
250 ml

Egységcsomag
25 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 3,1 P2O5: 1,2 K2O: 1,5

FLORIMO® Rhododendron tápoldat
Felhasználható: Rhododendron és Azáliafélék tápoldatozására.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 3,2 P2O5: 1,4 K2O: 1,7

Kiszerelés
1000 ml

Egységcsomag
9 db/csomag

FLORIMO® Kaktusz tápoldat
Felhasználható: Kaktuszfélék, pozsgásnövények tápoldatozására. Nagyobb foszfor és kálium tartalom a
kiegyensúlyozott növekedésért és virágzásért.
Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 1,7%, P2O5: 2,5%, K2O: 3%
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Kiszerelés
250 ml

Egységcsomag
25 db/csomag

TÁPOLDATOK

FLORIMO® Bonsai tápoldat
Felhasználható: Szobai és kerti bonsai növények tápoldatozására. Nagyobb foszfor és kálium tartalom az erős
szárakért és gyökérzetért.

Kiszerelés
250 ml

Egységcsomag
25 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 1,9%, P2O5: 2,4%, K2O: 2,7%

FLORIMO® Leander tápoldat
Felhasználható: Leander és virágukkal díszítő kerti virágok
tápanyag utánpótlására az egészséges fejlődés és a
pompás virágzás elősegítése céljából.

Kiszerelés
1000 ml

Egységcsomag
9 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 2,7%, P2O5: 2%, K2O: 3%

FLORIMO® Fenyő és örökzöld tápoldat
Felhasználható: Fenyőfélék, tiszafák, tuják, borókák,
fagyalok, rhododendronok, azaleák tápanyag utánpótlására.

Kiszerelés
1000 ml

Egységcsomag
9 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N: 3,2%, P2O5: 1,4%, K2O: 1,7%

FLORIMO® Zöldség és eper tápoldat
Felhasználható: Zöldségfélékhez (paprika, paradicsom,
uborka, bab, stb.), gyümölcshöz (szamóca, eper, málna,
ribizli, stb.) az egészséges termésekért, gyümölcsfákhoz
levéltrágyaként.

Kiszerelés
1000 ml

Egységcsomag
9 db/csomag

Összetétel: NPK műtrágya oldat mezo- és mikroelemekkel.
N:2,1 P2O5: 3,1 K2O: 3,6

www.florimo.hu
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TÁPRUDAK
FOLYAMATOS TÁPANYAGELLÁTÁS

3 HÓNAPON ÁT!

Növényeink átültetését követően az erőteljes növekedés és a színpompás virágzás fenntartása érdekében kiegészítő
tápanyag-utánpótlás is szükséges lehet, amelyhez a gazdag makro- és mikroelem tartalmú FLORIMO® táprudak
állnak rendelkezésre. A FLORIMO® táprudak a növény igényeinek megfelelő tápanyaggal látják el a növényeket 12
héten át. Kényelmes megoldás a virágzó növények tápanyag-utánpótlására. A tápanyagok egyenletes
felszabadulása garantálja az egészséges fejlődést, zöld lombozatot és dús virágzást biztosítanak.

FLORIMO® Orchidea táprúd
Speciális táprúd orchideák, anthuriumok, broméliafélék,
bonsai növények számára. Az egyenletes tápanyagfelvétellel a növények erőteljesek, ellenállóbbak lesznek.
Összetétel: N: 9,2%, P2O5: 7%, K2O: 9% (2MgO)
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Kiszerelés
~12 db

Egységcsomag
10 db/doboz

TÁPRUDAK

FLORIMO® Általános táprúd
Levél és zöld növény tápanyag-ellátására. Elősegíti a lassú,
hosszú időn át tartó tápanyagfelvételt, a megnövelt
nitrogéntartalomnak köszönhetően pedig a növények
erőteljesebben növekednek.

Kiszerelés
~30 db

Egységcsomag
20 db/doboz

Összetétel: N: 10,2%, P2O5: 5%, K2O: 6% (2MgO)

FLORIMO® Balkon és muskátli táprúd
Balkonnövények, muskátlik, egynyári virágok lassú, hosszú
időn át tartó tápanyag utánpótlására. Ideális tápanyagfelvételt biztosít, virágzásindító, virágzásfokozó hatása
révén a növények erőteljesek lesznek.

Kiszerelés
~30 db

Egységcsomag
20 db/doboz

Összetétel: N: 9,2%, P2O5: 7%, K2O: 7,8% (2MgO)

FLORIMO® Levél és zöldnövény táprúd
Levél és zöld szobanövények tápanyagellátására. Elősegíti a
lassú, hosszú időn át tartó tápanyag felvételt, a megnövelt
nitrogéntartalomnak köszönhetően a növények erőteljesebben növekednek és levelükkel díszítenek.

Kiszerelés
~30 db

Egységcsomag
20 db/doboz

Összetétel: N: 10,2%, P2O5: 5%, K2O: 6% (2MgO)

FLORIMO® Virágos szobanövény táprúd
Virágzó szobanövények számára a virágzás elősegítése,
megőrzése és fokozása céljából. Ideális tápanyagfelvételt
biztosít, virágzásindító, virágzás- fokozó hatása révén a
növények erőteljesek lesznek és virágukkal díszítenek.

Kiszerelés
~30 db

Egységcsomag
20 db/doboz

Összetétel: N: 9,2%, P2O5: 7%, K2O: 7,8% (2MgO)

www.florimo.hu
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ÁSVÁNYI TRÁGYÁK
- SPECIÁLIS TÁPANYAGOK
FLORIMO® Őszi pázsit trágya
Minden tipusú gyepfelület őszi tápanyag utánpótlására
és a hideg téli időjárásra való felkészítésre.

Kiszerelés
5 kg

Összetétel: N: 10% P2O5: 7% K2O: 30% +vas

Egységcsomag
1 db

FLORIMO® Pázsit trágya
Növekedés – a speciális összetételének köszönhetően,
zöldítő hatás – a magnézium tartalom miatt,
mohásodást gátló hatás – a növelt vas tartalomnak
köszönhetően.
Felhasználható: Minden típusú gyepfelületre a
növekedés időszakában fűnyírás után 1-2 nappal
kiszórva, majd beöntözvet.

Kiszerelés Egységcsomag
3 kg 10 db/gyűjtő
10 kg 1 db

Összetétel: N: 20% P2O5: 5% K2O: 5%
10 kg zsák 1 db

Felhasználási idő:
I.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.
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ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

FLORIMO® Balkon és muskátli trágya
Felhasználható: Balkonnövények és muskátlifélék számára
balkonládába és ágyásokba. Nitrogéntartalma segíti a
növények növekedését, foszfor és káliumtartalma pedig erős
gyökérzetet és tartós virágzást biztosít.

Kiszerelés
1 kg

Egységcsomag
6 db/gyűjtő

Összetétel: N: 12% P2O5: 6% K2O: 15%, klórszegény

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

FLORIMO® Rózsa trágya
Felhasználható: Mindenféle cserepes és földbe ültetett
rózsához, orgona, aranyeső, jázmin, japán birs, gyöngyvessző és egyéb virágos díszcserjékhez. A kiegyenlített
tápanyagellátás erősíti a növények ellenálló képességét,
serkenti a hajtások képződését és a tartós virágzást, növeli a
télállóságot. Hozzáadott magnézium és vastartalma
csökkenti a hiánybetegségek, például a levélsárgulás
kialakulását.

Kiszerelés
1 kg

Egységcsomag
6 db/gyűjtő

Összetétel: N: 10% P2O5: 8% K2O: 12%, klórszegény

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

FLORIMO® Fenyő trágya
Felhasználható: Fenyőfélék, örökzöld növények számára.
A kiegyenlített tápanyagellátás erősíti a növény ellenálló
képességét, serkenti a növekedést, magnéziumtartalma
megakadályozza a levélbarnulást.

Kiszerelés
1 kg

Egységcsomag
6 db/gyűjtő

Összetétel: N: 15% P2O5: 8% K2O: 15%, klórszegény

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.
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ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

FLORIMO® Eper trágya
Felhasználható: Eper, málna, szeder, ribizli, egres és más
bogyós gyümölcs növények ültetésére, tápanyag-ellátására.
Nitrogéntartalma segíti a növény fejlődését, kálium tartalma
elősegíti a virágképződést, foszfor és magnézium tartalma
ízletes és magas terméshozamot biztosít.

Kiszerelés
1 kg

Egységcsomag
6 db/gyűjtő

Összetétel: N: 10% P2O5: 10% K2O: 15%, klórszegény

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

FLORIMO® Kerti zöldség trágya
Felhasználható: Kerti növények, zöldségfélék tápanyagellátására márciustól júliusig. Nitrogéntartalma segíti a
növények növekedését, foszfor és kálium tartalma erős
gyökérzetet és magas terméshozamot biztosít.

Kiszerelés
1 kg

Egységcsomag
6 db/gyűjtő

Összetétel: N: 12% P2O5: 9% K2O: 15% klórszegény

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

FLORIMO® Rhododendron trágya
Felhasználható: Rhododendron, azalea, hortenzia, erika
és más erősen savanyú talajt igénylő növények (pl. áfonya)
számára. Ideális nitrogén tartalma garantálja a növények
erőteljes növekedését, foszfor és kálium tartalma révén
gyors bimbóképződést, dús virágzást és élénk színeket
biztosít a növények számára. Magnézium és vas tartalma
üde, zöld leveleket eredményez valamint megakadályozza
a levélsárgulást.
Összetétel: N: 13% P2O5: 9% K2O: 10%, klórmentes

Felhasználási idő:
I.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.
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Kiszerelés
1 kg

Egységcsomag
6 db/gyűjtő

SZERVES TRÁGYÁK
- VEGYSZERMENTES, EGÉSZSÉGES NÖVÉNYEK!
A szerves trágya használatával nő a talaj mikrobiológiai aktivitása, valamint a növény stressztűrő képessége és
télállósága. Szebb lesz a virágzat színeződése, termésmennyiség és termésminőség-javulást eredményez, a termés
ízletesebb, zamatosabb lesz. A termékek jelentős mennyiségű szervesanyagokat tartalmaznak, a növények gyökerei
nagy mennyiségben tudják azokat hasznosítani, ezáltal erősítve fejlődésüket. A kiegyensúlyozott tápanyag-ellátás
csökkenti a hiánytünetek megjelenését.

FLORIMO® Komposztált marhatrágya
Felhasználható: Szerves trágyázásra zöldségnövényeknél,
gyümölcsösben, gyepterületek kialakítása vagy ápolásakor,
díszfák, díszcserjék vagy dísznövények ültetésekor.

Kiszerelés

Egységcsomag

20 liter

120 db/raklap

40 liter

48 db/raklap

Kiszerelés

Egységcsomag

Használatával a tápanyagok ellátását természetes módon
biztosítja környezetkímélő módon.

FLORIMO® Virág, muskátli, rózsa trágya
Felhasználása: Muskátli és balkon növények, rózsák,
virágzó cserjékhez telepítéskor, majd tavasztól őszig
fenntartó trágyázásként a növény köré kiszórva,
a talajba bedolgozva és beöntözve.
Alapanyag: 80 % szarvasmarhatrágya, 20 % lótrágya
Hatóanyag tartalom (m/m%): N: 3%, P2O5: 3%, K2O: 3%,
Ca: 1,6%, Mg: 0,4%

10 db/gyűjtő

2 kg

Felhasználási idő: / Aplikácia:
Termen recomandat de utilizare:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.
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SZERVES TRÁGYÁK

FLORIMO® Eper, aprógyümölcs trágya
Felhasználása: Eper és bogyósgyümölcsök (málna,
szeder, ribizli, egres) ültetéséhez az ültető gödör
talajához keverve, fenntartó trágyázáshoz kora
tavasszal, virágzáskor és a termésérés után a
növény köré kiszórva majd a talajba bedolgozva és
beöntözve.

Egységcsomag

Kiszerelés

10 db/gyűjtő

2 kg

Felhasználási idő: / Aplikácia:
Termen recomandat de utilizare:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

XI.

XII.

XI.

XII.

Alapanyag: 100% baromfitrágya
Hatóanyag tartalom (m/m%): N: 4%, P2O5: 3,6%, K2O: 3,5%,
Ca: 1,4%, Mg: 0,4%

FLORIMO® Örökzöld növény,
cserje, fa trágya
Felhasználása: Díszcserjék, örökzöld növények,
alma és csonthéjas gyümölcsfák ültetéséhez, majd
fenntartó trágyázásához tavasztól őszig a növény köré
kiszórva, majd a talajba bedolgozva és beöntözve.

10 db/gyűjtő

2 kg

Alapanyag: 80 % szarvasmarhatrágya, 20 % lótrágya
Hatóanyag tartalom (m/m%): N: 3%, P2O5: 3%, K2O: 3%,
Ca: 1,6%, Mg: 0,4%

Egységcsomag

Kiszerelés

Felhasználási idő: / Aplikácia:
Termen recomandat de utilizare:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

FLORIMO® Zöldség trágya
Felhasználása: Üvegházi, fóliás és szabadföldi
zöldségféléknél vetés, ültetés előtt kiszórva és
a talajba bedolgozva, majd a tenyészidőszakban
további 1-2 alkalommal megismételve.
Hatóanyag tartalom (m/m%): N: 4%, P2O5: 3,6%, K2O: 3,5%,
Ca: 1,4%, Mg: 0,4%

Felhasználási idő: / Aplikácia:
Termen recomandat de utilizare:
I.

www.florimo.hu

10 db/gyűjtő

2 kg

Alapanyag: 100% baromfitrágya
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Egységcsomag

Kiszerelés

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

TALAJJAVÍTÓK

FLORIMO® Tőzegkocka
Magas rost- és szervesanyag-tartalommal, nagyfokú
vízfelvevő képességgel, optimális levegőzöttséggel,
alacsony sótartalommal rendelkező tőzeg.

Kiszerelés
25 liter

Egységcsomag
96 db/raklap

Felhasználható: Talaj- és szerkezetjavításhoz, virágföldhöz
keverve talaj savanyításhoz, erősen savanyú talajt igénylő
növényekhez tápanyag kiegészítéssel önálló termesztőközegként.
Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg

FLORIMO® Natúr tőzeg
Felhasználható: Ker tek ben, virág- és zöldségtermesztésben a talaj szerkezetének, vízháztartásának
javításához.
Elősegíti a talaj tápanyagmegkötő-képességét, javítja
levegőzöttségét.

Kiszerelés

Egységcsomag

10 liter

216 db/raklap

50 liter

48 db/raklap

Alapanyagok: Sphagnum moha tőzeg, síkláp tőzeg

FLORIMO® Kertészeti Perlit
Felhasználható: Gyökereztetéshez és szaporításhoz,
szobanövények ültetéséhez, szabadföldi kertépítéshez és
talajjavításhoz, hidrokultúrás növényekhez, fű- és golfpálya
építéshez, tetőkerti növények telepítéséhez, talajlazításhoz.
Használatával optimális lesz a talaj levegőellátása,
magasabb lesz a vízmegtartó-képessége (talajnedvesség
szabályozás), nő a szerkezeti stabilizálása. Elősegíti a gazdag
és egészséges gyökérrendszer kialakulását, ezáltal növelve
az ellenálló képességet. A perlit tápanyagot nem tartalmaz,
de használható az ásványi műtrágyák hatásának meghosszabbítására is.
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Kiszerelés
5 liter

Egységcsomag
10 db/gyűjtő

TALAJTAKARÓK
Virágágyásoknál, kerti utaknál, talajtakarásra, szigetelésnek és a talaj megóvása céljából osztályozott fenyőkéreg
elterítését javasoljuk. Átereszti a csapadékot a talaj felé, de megakadályozza a víz gyors elpárolgását, így kertünk
talaja nem szárad ki. Továbbá kedvezőtlen körülményeket teremt a gyomok számára (fényhiány, enyhén savas
kémhatás), ezáltal megakadályozza a gyomok növekedését. Kertünket szebbé varázsolhatjuk, kihangsúlyozhatjuk
növényeinket és természetes hatást kölcsönözhetünk az egész kertnek.

FLORIMO® Fenyőmulcs
A teljesen természetes, aprított és osztályozott fenyőkéreg
alkalmas a kerti díszcserjés ültetési területek takarásához.
Meggátolja a gyomnövények növekedését, megvédi a talajt
a kiszáradástól, az eróziótól és az eliszaposodástól.

Kiszerelés
60 liter

Egységcsomag
48 db/raklap

www.florimo.hu
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TALAJTAKARÓK

FLORIMO® Borovi fenyőkéreg
Borovi fenyő kérgéből előállított talajtakaró anyag. A teljesen
természetes, aprított és osztályozott fenyőkéreg alkalmas
a kerti díszcserjés ültetési területek takarásához. Meggátolja
a gyomnövények növekedését, megvédi a talajt a kiszáradástól, az eróziótól és az eliszaposodástól.

Kiszerelés
70 liter
(0,5-30mm)

70 liter
(30-80mm)

Egységcsomag
42 db/raklap
42 db/raklap

FLORIMO® PinDekor fenyőkéreg
A tengerparti fenyő (Pinus pinaster) kéregtisztítása és
osztályozása után kerül csomagolásra. Különösen dekoratív
jelleget biztosít a fenyőkéreggel takart területeknek.

Kiszerelés
50 liter
(15-25mm)

50 liter
(20-40mm)

Egységcsomag
48 db/raklap
48 db/raklap

FLORIMO® Színes faapríték
Speciálisan előállított faapríték kéregtelenített fából ökológiailag megfelelő színezéssel, amely alkalmas a kerti
díszcserjés területek takarásához. Meggátolja a gyomnövények növekedését, megvédi a talajt a kiszáradástól, az
eróziótól és az eliszaposodástól, a tartós színezés révén
nagyon mutatós, színessé teszi a kertet. A színes faapríték
alkalmas beltéri szobanövények és kerti cserepes növények
díszítésére, játszóterek, kerti ösvények és parki utak
díszítésére is.
Szinek: piros, sárga, barna
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Kiszerelés

Egységcsomag

50 liter
piros
sárga
barna

48 db/raklap

NÖVÉNYÁPOLÁS

FLORIMO® Növényápoló szer
Felhasználható: Kiskertekben, üvegházakban és lakásban
dísz-, gyümölcs- és zöldségnövényeken megjelenő kártevők (levéltetvek, pajzstetvek, atkák) gyérítésére, a
szennyeződések és a kártevő maradványok lemosására.
Természetes növénykivonata miatt BIO termesztéshez is
használható.

Kiszerelés

Egységcsomag

250 ml

12 db/gyűjtő

500 ml
pumpás

12 db/gyűjtő

FLORIMO® Agyaggranulátum dekor
Felhasználható: Talajtakaróként, cserepes és balkonnövények, mű- és selyemvirágok, sziklakert, temetői sírok
tetejére dekorációs célból. Csökkenti a kiszáradást és
a párolgást, korlátozza a gyomnövények megjelenését.

Kiszerelés
1l
vödrös
5l

Egységcsomag
12 db/gyűjtő
5 db/gyűjtő

FLORIMO® Agyaggranulátum natúr
Felhasználható: Elsősorban az ültetőedény aljára
vízelvezetés céljából, de keverhetjük a virágföldhöz is a
levegőzöttség fokozására és a víz megtartására. Megfelelő
választás bármelyik vízkultúrát kedvelő növény esetén.
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Kiszerelés
5l

Egységcsomag
5 db/gyűjtő

FÛMAGOK
Gyepterületek kialakításához kiváló minőségű fűmagjaink állnak rendelkezésre. Ügyelnünk kell arra, hogy mennyire
van igénybe véve a pázsit taposási szempontból, milyenek a terület fényviszonyai (árnyékos részek) vagy esetleg
milyenek az időjárási körülmények.

FLORIMO® Univerzál fűmag
Minőségi fűmagkeverék általános talajtípusra. Többféle
keveréket tartalmaz, ezért sűrű, erős növekedésű gyepet
alkot. Alkalmas új pázsit telepítésére és a már meglevő gyep
frissítésére.

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

Kiszerelés

Egységcsomag

0,5 kg

15 db/gyűjtő

1 kg

10 db/gyűjtő

5 kg

1 db

FLORIMO® Sport fűmagkeverék
Minőségi fűmagkeverék fokozottan igénybe vett területekre,
sportpályákra, játszótérre, kertek füves területére. Jól tűri
a taposást, sűrű felületet képez, jól és gyorsan regenerálódik
a terület.

Kiszerelés
1 kg
(doboz)
5 kg

Egységcsomag
10 db/gyűjtő
1 db

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.
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29

FÛMAGOK

FLORIMO® Pázsit fűmagkeverék
Minőségi fűmagkeverék házikertek, díszkertek kisebb
igénybevételnek kitett területeire. Vékony, finom
levélzetével sűrű, tömött pázsitot biztosít. Összetételéből
adódóan a fű színe mélyzöld. Kisebb taposási igénybevételre
ajánlott.

Kiszerelés
1 kg
(doboz)
5 kg

Egységcsomag
10 db/gyűjtő
1 db

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

FLORIMO® Árnyéktűrő fűmagkeverék
Minőségi fűmagkeverék fák lombjai alá, árnyékos területű
kertekbe. A speciális keveréknek köszönhetően a fű
alkalmazkodik a kisebb fényviszonyhoz, a kevesebb
csapadékhoz, mégis egyöntetű, dús szőnyeget képez. Jól
tűri a fokozott igénybevételt, a taposást is.

Kiszerelés
1 kg
(doboz)

Egységcsomag
10 db/gyűjtő

Felhasználási idő:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.

FLORIMO® Szárazságtűrő fűmagkeverék
Minőségi fűmagkeverék, amely speciális összetételének
köszönhetően képes a helyi talajhoz és a szárazabb
körülményekhez is alkalmazkodni, a nyári időjárás után
regenerálódni és ismét üdén zöldelni. Nem igényli a túl
gyakori gondozást, de az öntözést meghálálja.

Felhasználási idő:
I.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. VIII. IX.

X.

XI.

XII.
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Kiszerelés
1 kg
(doboz)

Egységcsomag
10 db/gyűjtő

Premi

GARD

Természetes alapanyagok
Virágföldjeink alapanyagai semmiféle talajfertőtlenítési folyamaton nem esnek át, így teljes mértékben
természetes formában kerülnek felhasználásra. Ennek következtében előfordulhat, hogy a kész termékekben
megtalálhatóak egyes hasznos élőlények (földigiliszta, talajlakó gombák, avarlakó ugróvillások). Fontos
megjegyezni, hogy ezen élőlények semmilyen káros hatással nincsenek a talajokra, sőt pozitív hatásuk van a
talajban végbemenő lebontási folyamatok segítésében. Előfordulhat, hogy a hasznos élőlények mellett
találhatóak kisebb növényi maradványok is a termékekben, ezek természetesen szintén nem befolyásolják a
termékek minőségét.

Zsákok töltöttsége
Virágföldjeink töltési folyamata cégünknél teljesen automatizált. A gyártás során a kész zsákok a szállíthatóság
és könnyen kezelhetőség érdekében préselési folyamaton is átesnek. Emiatt természetesen a zsákokban jelen
lévő mennyiség nem lesz kevesebb, csupán felhasználás előtt minden esetben szükséges kézzel fellazítani a
virágföldeket. Fontos megjegyezni, hogy mivel ezen termékeinkben jelentős mennyiségű rostos anyag is jelen
van akár több nap is szükséges, hogy visszanyerje az eredetei térfogatát. A töltési mennyiségekre az EN 12580
szabvány vonatkozik.

Gyepterületek ápolása
Minden évben egyre nagyobb figyelmet kap kertünk gyepfelületeinek gondozása. Sajnos évről évre
hallhatunk különböző panaszokat az udvarunkban kialakított gyepfelületekkel kapcsolatban, amelyek sok
esetben kis odafigyeléssel megelőzhetőek lehetnek. Sokszor a folytonos öntözéssel próbáljuk javítani, ám ez a
legtöbbször nem megoldás, sőt még ronthatunk is vele a problémán. Ha már a területen kialakult az
egyöntetű szép pázsitállomány, tanácsos továbbra is a tápanyagot pótolni, hiszen ezáltal erősödnek a
növények mind fejlettségben, mind betegség ellenállóság szempontjából. Figyeljünk, hogy ne öntözzük túl a
pázsitot, mivel emiatt nagy mértékben gyengíthetjük a növényeket. A gyenge állományban megjelenhetnek
különböző gombabetegségek, kiritkult foltok vagy esetleg jelentősen megsárgulhatnak pázsitjaink.
A gyepeken leggyakrabban megjelenő gombabetegségek közé tartozik a hópenész, szklerotínia, rozsda vagy
a rózsaszín fonalasodás. Ezek ellen a károsítók ellen a legjobb védekezés a megelőzés, megfelelő öntözés és
tápanyagellátás biztosításával jelentős mértékben csökkenthetjük megjelenésük lehetőségét.
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Kapcsolat:
Matécsa Kft.
H-6237 Kecel, Vasút utca124.
Tel: +36 78 521 655
iroda@florimo.hu

www.florimo.hu
facebook.com/florimo.hu
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Hasznos
tanácsok

