
NASI PARTNERZY

Produkty ogrodnicze 

dla Twojego biznesu
PIECZĄTKA SKLEPU



STYCZEŃ

P W Ś C P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

LUTY

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

MARZEC

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

KWIECIEŃ

P W Ś C P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAJ

P W Ś C P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

CZERWIEC

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

LIPIEC

P W Ś C P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

SIERPIEŃ

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

WRZESIEŃ

P W Ś C P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

PAŹDZIERNIK

P W Ś C P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
LISTOPAD

P W Ś C P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

GRUDZIEŃ

P W Ś C P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

kalendarz 
ogrodnika

MIEJSCE NA TWOJE NOTATKI

ZAOPATRUJEMY
SKLEPY DOBRE 

I CENTRA OGRODNICZE
W MARKOWE 
PRODUKTY! 



OZDOBA
TARASU

    

urokliwe wrzosy

STYL
I ELEGANCJA

hortensje
Hortensje za sprawą swoich kwiatostanów zyskały 
miano jednych z najpiękniejszych ogrodowych 
krzewów. Są niezwykle stylowe i eleganckie. 
Fantastycznie sprawdzą się również na tarasie lub 
ustawione w odpowiednio dopasowanych donicach 
przed wejściem do domu. Najlepiej wybrać dość dużą 
donicę, aby system korzeniowy mógł swobodnie się 
rozwijać, a część naziemna była bardziej stabilna 
i zdrowa. Dobrze, aby donica była lekka, co pozwoli na 
łatwe przesuwanie podczas porządków. Ułatwieniem 
będzie też wkład z rączkami. Jeśli planujemy 
pozostawić hortensje zimą na zewnątrz, należy ją 
odpowiednio zabezpieczyć, a donica powinna być 
mrozoodporna. Pamiętajmy także o tym, że do 
pięknych kwiatów, wybieramy donice w kolorach 
naturalnych. Taka kompozycja zrobi niezwykłe 
wrażenie na gościach, a na co dzień będzie witała 
domowników.

Na tarasie w okresie letnim spędzamy sporo czasu. 
Aby stworzyć tam miły zakątek do relaksu podczas 
porannej kawy, ustawcie na stoliku misę z urokliwymi 
wrzosami. Przyjemne, drobne rośliny nie wymagają 
szczególnej uwagi, a mimo to potrafią przyciągać 
wzrok i zachwycać. Wrzosom wystarczy przygotować 
dobre podłoże i regularnie, lekko je podlewać, a na 
wiosnę skrócić o połowę. Raz w roku warto je 
dokarmić. Dla wrzosów idealna będzie misa na 
nóżkach, w cudownych naturalnych barwach. 
Niebagatelne znaczenie ma materiał, z jakiego misa 
została wykonana – zachęcamy do poszukiwania 
oznaczeń „eco”. Ciekawą nowością są misy, wykonane 
z materiałów, pochodzących z recyklingu, np. 
z dodatkiem odpadków z produkcji kawy. Wybierając 
ekologiczne donice, przyczyniamy się do ochrony 
środowiska naturalnego.

donica
PASSA

misa 
ROMA
eco coffee



zwijacz ścienny
OGRODOWY
POMOCNIK

Czas podlewania roślin w ogrodzie często kojarzy 
nam się z porozkładanymi wężami, które trzeba 
ciągle przekładać, zwijać, rozwijać i porządkować. 
Przy małym ogrodzie warto zainwestować 
w kompaktowe rozwiązania, czyli lekki i wytrzy-
mały zwijacz na wąż. Nieocenioną zaletą zestawu 
jest to, że nie trzeba do niego nic dokupować. Poza 
zwijaczem znajdziemy tam wąż, zraszacz, 
szybkozłącze przelot oraz stop, uniwersalne 
przyłącze z gwintem wewnętrznym i zestaw 
przyłączeniowy. Wybierając, zwijacz zwróćmy 
uwagę czy ma on w komplecie uchwyt ścienny, 
dzięki któremu będziemy mogli powiesić go na 
ścianie, zaoszczędzić miejsce i zachować porządek. 
Dodatkowo zwijacz powinien mieć składaną rączkę, 
zapewniającą wygodne przenoszenie, a dla 
większego komfortu pracy uchwyt na zraszacze 
i złączki. 

Zwijacz na wąż 
ERGO XS™

NOWOCZESNY
DESIGN
wężownica

Wężownica jest sukulentem, przystosowanym do 
suchego, kamienistego podłoża. Poleca się ją 
osobom, które nie mają czasu na pielęgnację 
i regularne podlewanie, ale mimo to cenią sobie 
zieleń w domu. Kwiat o długich, grubych, żółto-
zielonych liściach zawsze rewelacyjnie się 
prezentuje. Miłośnicy minimalizmu mogą posadzić 
ją w donicy typu misa, wykonanej z naturalnych 
materiałów. W każdej donicy znajduje się aż do 40% 
wiórów drewnianych. Jest to ukłon w stronę 
ochrony środowiska naturalnego oraz wymagań 
klientów, dla których ekologia i zdrowie są bardzo 
ważne.  Misę z wężownicą można ustawić 
w sypialni, gdyż nocą roślina ta zamienia dwutlenek 
węgla w tlen oraz oczyszcza powietrze z różnych 
zanieczyszczeń. Roślinę można dowolnie przes-
tawiać, gdyż jest wyjątkowo odporna.

misa
MIRA

eco wood



długi, mocny wąż
PRZYDATNE
AKCESORIA

prysznic ogrodowy

LETNIE
UPAŁY

Prysznic ogrodowy może być doskonałą alternatywą 
dla basenu w ogrodzie. Przyda się każdemu, kto lubi 
letnie kąpiele słoneczne, ale ucieszy również 
spragnione zabawy w wodzie dzieci. W czasie upałów 
przyjemnie schłodzi i orzeźwi organizm podczas 
aktywności w ogrodzie, pozwalając na dłuższą pracę. 
Funkcjonalny prysznic powinien mieć odpowiednią 
podstawę, umożliwiającą ustawienie go w dowolnym 
miejscu w ogrodzie bez konieczności wbijania szpilki 
prysznica w podłoże. Wybierajmy prysznice z lek-
kiego, odpornego na korozję aluminium, co pozwoli na 
długie użytkowanie przez wiele sezonów. Dla 
komfortu użytkowników prysznic powinien mieć 
kilka rodzajów strumieni wody od delikatnej mgiełki, 
poprzez mocny oraz delikatny strumień prysznicowy 
aż do silnego strumienia punktowego. W dobrej 
jakości prysznicach regulacja strumienia powinna być 
płynna.

Prysznic ogrodowy 
z podstawą ERGO™

W czasie upałów i podczas wietrznej pogody rośliny 
często muszą zmagać się z okresowymi przesuszeniami. 
Dlatego wąż ogrodowy z wygodnym zraszaczem jest 
jednym z najważniejszych pomocników ogrodnika. 
Wybór węża ma ogromne znaczenie. Podłączony do 
zraszacza jest eksploatowany często i intensywnie od 
wiosny do jesieni. Warto zwrócić uwagę na jakość 
i wytrzymałość. Wąż sześciowarstwowy z podwójnym 
oplotem krzyżowo-trykotowym zapewnia najwyższą 
wytrzymałość węża i sprawia, że jest on wyjątkowo 
odporny na skręcanie i załamywanie. Najważniejszym 
kryterium wyboru w przypadku węża ogrodowego, 
gdy zależy nam na tym, aby służył przez kilka sezonów 
jest ilość zastosowanych warstw. Im więcej ich 
posiada tym większą wytrzymałością na uszkodzenia 
się cechuje. Nawet gdy są napełnione wodą, pracuje się 
nimi z czystą przyjemnością. Przy wyborze węża ogrodo-
wego warto także zwrócić uwagę na jego długość.

Wąż ogrodowy 
HOBBY ATS2™ 1/2" 25m



RAJSKI
TARAS

drzewka cytrynowe
Drzewka cytrynowe w naszej strefie klimatycznej są 
raczej ozdobą, choć niektórzy mogą doczekać się 
nawet niewielkich zbiorów. Te egzotyczne rośliny 
uprawia się u nas w donicach, gdyż lato spędzają na 
zewnątrz, ustawione w pełnym słońcu, a na zimę 
koniecznie należy je przenieść do pomieszczenia 
i zadbać o dobrze nasłonecznione stanowisko. 
Drzewka cytrynowe wspaniale będą wyglądały na 
tarasie, w nowoczesnej, klasycznej donicy ze 
specjalnego tworzywa, odpornego na warunki 
atmosferyczne, w tym szczególnie promieniowanie 
UV. Drzewka cytrusowe mają mocny pień i inten-
sywne zielone liście. Wypuszczają również mnóstwo 
kwiatów, które nadają rajskiego, egzotycznego 
klimatu na tarasie. Owoce cytryny dojrzewają około 
roku, co tylko dodaje im uroku. Warto pamiętać, że 
drzewka cytrynowe są zimozielone, co sprawi, że 
będą nas cieszyć przez cały rok.
 

piękne róże
NOWOCZESNE

OPRYSKI

doniczka
HEOS

Róża jest królową ogrodów. Przyciąga pożyteczne 
owady zapylające, ale jest też częstą ofiarą ataków 
mszyc, żerujących w gromadach na młodych pędach 
i liściach. Mszyce powodują zahamowanie wzrostu, 
deformację liści, przebarwienia i powstawanie gala-
sów. Róże należy bacznie obserwować, a gdy tylko 
odkryjemy połyskujące, kleiste i zdeformowane liście 
od razu podjąć działania, aby uratować roślinę. 
Z pomocą przychodzą preparaty, oparte na flupyradi-
furonie, zapewniające wyjątkowo skuteczną ochronę 
upraw, w tym delikatnych i wymagających krzewów 
róż. Środek ten zapewnia większe bezpieczeństwo dla 
organizmów pożytecznych, w porównaniu z innymi 
dostępnymi na rynku insektycydami. Flupyradifuron 
rozróżnia owady na poziomie receptorów, dlatego 
skutecznie zwalcza szkodniki, a oszczędza owady 
pożyteczne, m.in. pszczoły. Teraz możemy się cieszyć 
pięknymi różami i gościć pszczoły w ogrodzie.

Sanium
System

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone 
w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze 
umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa



przetwory

zdrowe pelargonie

ROMANTYCZNY
BALKON

DOMOWE 
WINO

Marzenie o pięknym, romantycznym klimacie na 
balkonie można zrealizować w dość prosty sposób. 
Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór rośli. W tym 
celu szukamy barwnych kwiatów w odcieniach różu, 
czerwieni, fioletów lub bieli. Ważne, aby rośliny długo 
i pięknie kwitły, najlepiej przez cały sezon od wiosny do 
jesieni. Świetnie sprawdzą się pelargonie, które są 
bardzo wytrzymałe, odporne i niezwykle ładne. 
Pelargonie lubią dobrze nasłonecznione miejsca. 
Wymagają regularnego podlewania, ale należy 
pamiętać, że nie można tych kwiatów przelać, aby nie 
doprowadzić do gnicia korzeni. Aby kwitnienie było 
stałe i obfite, pelargonie zasilamy specjalnym dedy-
kowanym nawozem. Wygodny będzie nowoczesny 
nawóz płynny o unikalnej kompozycji makro i mikro-
składników, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju roślin. Odpowiednio dobrany skład biopier-
wiastków zapewni obfite kwitnienie, a kwiatom nada 
niepowtarzalne, żywe zabarwienie.

Nic tak dobrze nie smakuje zimą, jak zrobione 
domowym sposobem aromatyczne wino z upra-
wianych we własnym ogrodzie owoców. Poza 
owocami, wodą i cukrem, do nastawienia wina 
potrzebny będzie odpowiedni balon. Najlepszy 
będzie lekki, nietłukący się i łatwy do przenoszenia 
plastikowy balon z zakrętką, korkiem i rurką fer-
mentacyjną. Dodatkowym atutem mogą okazać 
się szelki, szczególnie przy przenoszeniu wina do 
zlewania. Warto zwrócić również uwagę na skalę, 
która umożliwi precyzyjne dobranie proporcji. Wino 
pite z umiarem ma korzystny wpływ na zdrowie – 
poprawia trawienie, pozytywnie wpływa na układ 
krążenia, ma właściwości antynowotworowe, 
przedłuża młodość. Lampka dobrego wina 
uprzyjemni rozmowy i czas relaksu, poprawi 
nastrój oraz pobudzi zmysły. Ten cenny trunek 
można z powodzeniem stworzyć w swoim domu.

Nawóz płynny
do pelargonii

i innych kwiatów balkonowych

Balon do wina 
plastikowy 
z szelkami



nawadnianie
KOMFORT
I WYGODA

Lato na działce lub w ogrodzie warto wykorzystać na 
odpoczynek od codziennych obowiązków, skorzystać 
ze słońca i zająć się doglądaniem roślin. Poranki 
i wieczory przeznaczamy na podlewanie, pamiętając, 
jak ważna jest odpowiednia wilgotność podłoża. Aby 
pomóc sobie w tym ważnym zabiegu pielęgnacyjnym, 
możemy zaopatrzyć się w zraszacz, który można 
ustawić w dowolnym miejscu, a w razie potrzeby bez 
problemu przestawić. Wygodnym i praktycznym 
rozwiązaniem są trzyramienne zraszacze obrotowe 
z regulacją prędkości obrotowej, które regulujemy przy 
pomocy pokręcania dyszami wylotowymi. Zraszacze 
obrotowe nawadniają teren o określonym promieniu. 
Ten parametr warto sprawdzić przed zakupem, aby 
móc optymalnie dopasować promień do powierzchni 
działki. Im większa działka, tym promień zraszania 
powinien być większy. Z takim pomocnikiem w ogrodzie 
zaoszczędzimy cenny czas, który możemy przezna-
czyć  na  relaks.

podlewanie

PRACE 
W OGRODZIE

zraszacz obrotowy
3-ramienny

wózek na wąż
1/2" 45 m

Prace w ogrodzie paradoksalnie należą do przyjemnych 
obowiązków. Można do nich zaliczyć również 
podlewanie roślin, zwłaszcza jeśli dysponujemy 
odpowiednim sprzętem do nawadniania. Każdy 
ogrodnik z pewnością doceni nowoczesne, kompak-
towe rozwiązania, które pozawalają na sprawną pracę 
i zachowanie porządku. Wózek na wąż zapewni 
poręczne przewożenie i przechowywanie długiego 
węża. A jak go wybrać? Warto zwrócić uwagę na 
zastosowanie aluminiowej konstrukcji, zapewniającej 
trwałość i odporność na korozję oraz łatwość montażu 
wózka na wygodne zatrzaski bez konieczności uży-
wania narzędzi. Dobrym wariantem jest ergonomiczna 
rączka, która zapewni wygodę użytkowania osobom 
o różnym wzroście oraz gumowany uchwyt, gwaran-
tujący stabilny chwyt. Ogromnym plusem są duże 
i niezawodne koła, pozwalające łatwo prowadzić wózek 
po każdym podłożu. 



DOBRY
WĄŻ

akcesoria ogrodowe

    TRENDY
W OGRODZIE

trawy ozdobne

Latem regularne nawadnianie podłoża w naszej 
strefie klimatycznej jest koniecznością. Niemal 
wszędzie występuje susza, a intensywne słońce 
i wysoka temperatura wpływa na szybkie odpa-
rowywanie wody. Aby rośliny mogły dobrze się 
rozwijać i plonować, niezbędne jest dostarczenie 
wody co najmniej 10 cm w głąb podłoża. Do 
intensywnego podlewania konieczny jest dobry, 
wytrzymały wąż ogrodowy. Wybieramy taki, który ma 
co najmniej 4-warstwową strukturę i jest wzmoc-
niony oplotem krzyżowym, wykonanym z przędzy 
najwyższej jakości. Wąż powinien być odporny na 
załamania i skręcanie podczas pracy oraz powinien 
być odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża. 
Warto sprawdzić też zakres temperatur roboczych, 
aby mieścił się w przedziale co najmniej od -10 do 
+50°C oraz aby zachowywał doskonałe właściwości 
użytkowe nawet w niskich temperaturach.

Trawy ozdobne od kilku sezonów królują w naszych 
ogrodach. Trawa pampasowa, miskant chiński czy 
tatarak trawiasty to tylko kilka spośród dziesiątek 
popularnych odmian. I choć wszystkie należą do rodziny 
traw, każda z nich ma inne wymagania stanowiskowe. 
Trawy o barwnych liściach i ozdobnych kwiatach 
preferują stanowiska słoneczne, żywozielone nato-
miast wolą półcień. Wszystkie potrzebują też 
odpowiedniego dokarmiania specjalnie przygoto-
wanym nawozem WE typu NPK zawierającym azot, 
potas i fosfor oraz ważne mikroelementy takie jak: bor, 
miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Aby zapewnić 
prawidłowy wzrost, trawy ozdobne wymagają syste-
matycznego nawożenia przez cały okres wegetacji. 
Zdrowe i piękne trawy stworzą niesamowite tło dla 
innych roślin, uzupełnią rabaty albo wyznaczą strefy 
w ogrodzie. Zaletą traw jest ich uniwersalność i ela-
styczność, pozwalająca tworzyć piękne kompozycje.

wąż ogrodniczy 
4 warstwowy 20 m 1’’

nawóz płynny 
do traw ozdobnych



no ujplanuj,
i działaj w swoim 

OGRODZIE

OWOCE
SEZONOWE

truskawki
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Nawóz do truskawek 
z mączką bazaltową

Truskawki są symbolem lata i początku wakacji. 
Smak, który budzi same pozytywne skojarzenia. Cały 
rok czekamy z utęsknieniem na pierwsze zbiory tych 
pysznych owoców sezonowych. Zdrowe, wyhodo-
wane we własnym ogrodzie, zerwane prosto 
z krzaczka smakują najlepiej. Aby plony były obfite 
i smaczne, zapewniamy truskawkom glebę żyzną, 
próchniczą, lekko kwaśną o pH 5,5-6,5 oraz słoneczne 
stanowisko. Glebę można wzbogacić obornikiem lub 
kompostem. Truskawki warto też dokarmiać goto-
wymi nawozami, zawierającymi niezbędne mikro 
i makroelementy: azot, fosfor i potas oraz dodatek 
mączki bazaltowej, która wzbogaca nawóz o krzemion-
kę, tlenek glinu, tlenek żelaza, magnez, wapń, sód 
i mangan. Dostarczenie do gleby naturalnego wapnia 
i magnezu warunkuje prawidłowy wzrost i rozwój 
roślin. Truskawki  zawierają witaminę C, A, E i z grupy B 
oraz fosfor, potas, wapń, żelazo, magnez, sód i cynk. 
W sezonie warto włączyć je do swojej diety. 
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