
Garden Activ Ogrody
Profesjonalne nawozy w Twoim ogrodzie

NAWOZY WE

Chelaty – w związku z naturą

Chcesz, by Twój 
trawnik był gęsty, 
miękki i bez mchu 
a iglaki zieleniły się 
zamiast brązowić?

Wprowadź profesjonalną 
pielęgnację do Twojego 
ogrodu, zastosuj nawozy 
przygotowane wg tych 
samych metod, co nawozy 
do upraw rolniczych czy 
sadowniczych  - zastosuj 
nasze nawozy – zastosuj 
nasze chelaty.
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Garden Activ Ogrody firmy Arkop  
to profesjonalne nawozy w Twoim ogrodzie.
Na rynku istniejemy od 1992 r. Dzięki wieloletniej współpracy z uczelniami opracowaliśmy 

szeroką gamę wysokiej jakości produktów - nawozowych i paszowych, spełniających nie tylko 

wymogi prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, lecz również odpowiadających najwyższym 

światowym standardom. Naszą dumą są wysokiej jakości chelaty, które gwarantują praktycz-

nie całkowitą przyswajalność aplikowanych mikroelementów. 

Nasze zawierające chelaty nawozy znalazły uznanie w oczach rolników i sadowników.  

Z myślą o naszych ogrodach opracowaliśmy więc nową serię nawozów ogrodniczych  

Garden Activ Ogrody, która pozwala na właściwą pielęgnację ogrodu - wykorzystując pro-

fesjonalne metody odziaływania na rośliny. Pamiętajcie o ogrodzie, stosujcie profesjonalne 

nawozy Arkop z serii Garden Activ Ogrody!

Chcesz, cieszyć się zielenią swojego ogrodu? 

Chcesz, by Twój trawnik był gęsty, miękki i bez mchu  
a iglaki zieleniły się zamiast brązowić?

Wprowadź profesjonalną pielęgnację do Twojego ogrodu, zastosuj nawozy 
przygotowane wg tych samych metod, co nawozy do upraw rolniczych czy 
sadowniczych  - zastosuj nasze nawozy – zastosuj nasze chelaty.
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Nasze nawozy to nawozy nowej generacji, tj. produ-

kowane przy wykorzystaniu biotechnologii nawozy 

zawierające chelaty - podane w formie organicznej 

mikro- i makroelementy niezbędne dla prawidło-

wego żywienia roślin. Innowacyjne metody produk-

cji sprawiają, że nasze chelaty szybko i skutecznie 

reagują na rzeczywiste potrzeby roślin.

Nasze chelaty to:

Efektywność i ekologia – chelaty to związki,  

w których odpowiedni związek organiczny łą-

czy się z jonem metalu. Taka budowa gwarantuje 

szybsze przenikanie przez błony komórkowe ro-

ślin oraz niemal całkowitą przyswajalność skład-

ników odżywczych – zdecydowanie lepszą niż  

w standardowych preparatach (całkowicie sche-

latowane składniki, co potwierdzają badania au-

toryzowanych laboratoriów, m. in. PCBC). Dzię-

ki temu dostarczane składniki nie trafiają do 

gleby i nie powodują zanieczyszczenia środowiska.  

 

Niezawodność – pobieranie mikroelementów z gle-

by może być ograniczone przez ich niską stabilność 

chemiczną. Innowacyjna technologia pozwoliła na 

otrzymanie związków stabilnych w szerokim zakre-

sie pH, odpornych na czynniki zewnętrzne, dosko-

nale przyswajalnych i zachowujących skuteczność 

w okresach utrudnionego pobierania substancji od-

żywczych. 

Wydajność i wygoda – zastosowanie preparatów 

z chelatami zapewnia lepsze wykorzystanie wnie-

sionych składników. Pozwala też zmniejszyć ilość 

stosowanego preparatu w stosunku do tradycyjnych 

produktów. 

Jakość i innowacyjność – tworzymy nawozy we-

dług autorskich receptur, stosując najlepsze kompo-

nenty. Nieustannie monitorujemy proces produkcji  

i stale ulepszamy naszą ofertę.

zawiera
chelaty

Jak działają chelaty?
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15kg 1kg5kg | 3kg

Garden Activ Trawniki 
to profesjonalny, oparty na chelatach nawóz do traw-

ników, boisk sportowych, pól golfowych, powierzchni 

trawiastych. Może być wykorzystywany zarówno przy 

zakładaniu jak i późniejszej pielęgnacji trawników i po-

wierzchni zielonych. Systematyczne stosowanie pobu-

dza krzewienie oraz zwiększa zawartość darni. Dzięki 

wysokiej bioprzyswajalności zawartych w nawozie 

składników, nawóz Garden Activ Trawniki pozwala uzu-

pełnić braki składników pokarmowych i utrzymać po-

wierzchnie trawiaste w doskonałej kondycji. Unikalna 

technologia schelatowanych składników (używanych 

do tej pory tylko w profesjonalnych uprawach), pozwala 

cieszyć się najwyższą jakością każdego dnia.

zawiera
chelaty

Stosowanie i orientacyjne dawki:
Stosowanie nawozu Garden Activ Trawniki stopniowo 
przywraca zielony kolor trawnika i zapobiega objawom 
chlorozy. Nawóz należy stosować około tygodnia po ko-
szeniu trawy,  zabieg można powtórzyć po 2 tygodniach. 
w okresie od marca do września. Można stosować do-
datkowo – interwencyjnie, w celu uzupełnienia niedo-
borów.

Dawkowanie dolistne:
Stosować 3% roztwór nawozu, np. rozpu-

ścić 0,30 kg (300 g) nawozu w 10 l wody i zastosować  
w formie oprysku. W celu prawidłowego rozpuszczenia 
nawozu, należy wsypywać nawóz do wody i dokładnie 
wymieszać. Oprysk należy przeprowadzać równomier-
nie.

Dawkowanie doglebowe:
Zastosować dawkę 20 – 30 g/m2 (2 – 3 kg/1 a). 

Nawóz rozsypać równomiernie na całej powierzchni gle-
by i podlać.

Garden Activ

Trawniki

Nawozy do trawników
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zawiera
chelaty

Stosowanie i orientacyjne dawki:
Stosowanie nawozu Garden Activ AntyMech likwiduje 
mech oraz uniemożliwia jego  powstawanie, jak rów-
nież zapobiega objawom chlorozy. Nawóz należy stoso-
wać około tygodnia po koszeniu trawy,  zabieg można  
powtórzyć po miesiącu, w okresie od marca do paź-
dziernika. Można stosować dodatkowo – interwencyjnie,  
w celu uzupełnienia niedoborów.

Dawkowanie dolistne:
Stosować 2,5% roztwór nawozu, np. rozpu-

ścić 0,25 kg (250 g) nawozu w 10 l wody i zastosować 
w formie oprysku. W celu prawidłowego rozpuszczenia 
nawozu, należy wsypywać nawóz do wody i dokładnie 
wymieszać. Oprysk należy przeprowadzać równomiernie. 

Dawkowanie doglebowe:
Zastosować dawkę 20 g/m2  (2 kg/1 a) - jedna 

garść =  ok. 40g.   Nawóz rozsypać równomiernie na 
całej powierzchni gleby i podlać.

Nawóz Garden Activ AntyMech
to profesjonalny nawóz do trawników, boisk sporto-

wych, pól golfowych, powierzchni trawiastych, ograni-

czający rozrost mchu i zapobiegający jego pojawianiu 

się w przyszłości. Może być wykorzystywany zarówno 

przy zakładaniu jak i późniejszej pielęgnacji trawników 

i powierzchni zielonych. Systematyczne stosowanie na-

wozu Garden Activ AntyMech – dzięki wysokiej zawar-

tości żelaza – likwiduje mech oraz uniemożliwia jego 

powstawanie. Obecne w nawozie składniki pokarmowe 

takie jak azot, magnez i siarka przywracają zielony kolor 

i wpływają na doskonałą kondycję powierzchni trawia-

stych.  

Garden Activ

AntyMech

15kg 1kg5kg | 3kg www.sklep.arkop.pl
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zawiera
chelaty

Garden Activ Przeciw brązowieniu igieł
Brązowienie igieł jest jednym z istotnych objawów 

niedoborów składników pokarmowych. Nawóz Garden  

Activ Przeciw brązowieniu igieł pozwala uzupełnić braki 

i utrzymać rośliny w dobrej kondycji, dzięki czemu efek-

tywność fotosyntezy iglaków pozostaje na optymalnym 

poziomie przez cały rok. Unikalna technologia schelato-

wanych składników (używanych do tej pory tylko w pro-

fesjonalnych uprawach), pozwala cieszyć się najwyższą 

jakością każdego dnia.

Stosowanie i orientacyjne dawki:
Stosować w uprawach drzew i krzewów iglastych (tuje, 
świerki, jodły, sosny, modrzewie, cisy), u których poja-
wiają się niedobory magnezu - przebarwienie igieł. 
Stosowanie nawozu Garden Activ Przeciw brązowie-
niu igieł stopniowo zapobiega brązowieniu igieł, przy-
wraca zielony kolor i zapobiega objawom chlorozy. 
Nawóz należy stosować w przypadku pojawienia się 
pierwszych oznak niedoborów (brunatnienia igieł),  
w okresie od marca do października. Zabieg można kilka-
krotnie powtórzyć – interwencyjnie, w celu uzupełnienia 
niedoborów.

Dawkowanie dolistne:
Stosować 2,5% roztwór nawozu, np. rozpu-
ścić 250 g nawozu w 10 l wody i zastosować  

w formie oprysku. W celu prawidłowego rozpusz-
czenia nawozu, należy wsypywać nawóz do wody  
i dokładnie wymieszać. Na jedną roślinę należy prze-
znaczyć ok. 0,5 – 1 l roztworu. Oprysk należy przepro-
wadzać równomiernie.  

Dawkowanie doglebowe:
Pod jedną roślinę zastosować dawkę 30 
– 50 g/m2. ( jedna garść =  ok. 40g). Na-
wóz Garden Activ Przeciw brązowieniu igieł 

rozsypać równomiernie na całej powierzchni gleby  
w promieniu korony i podlać.

Garden Activ

Przeciw brązowieniu igieł

Nawozy do iglaków

15kg 1kg5kg | 3kg
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zawiera
chelaty

Stosowanie i orientacyjne dawki:
Stosowanie nawozu Garden Activ Iglaki stopniowo przy-
wraca zielony kolor roślin i zapobiega objawom chlorozy. 
Nawóz należy stosować w okresie od kwietnia do paź-
dziernika, co 4 – 6 tygodni. Można stosować dodatkowo 
– interwencyjnie, w celu uzupełnienia niedoborów.

Dawkowanie dolistne:
W zależności od typu i wieku rośliny stosować 
1 - 2% roztwór nawozu, np. rozpuścić 100 - 200 

g nawozu w 10 l wody i zastosować w formie oprysku. 
W celu prawidłowego rozpuszczenia nawozu, należy 
wsypywać nawóz do wody i dokładnie wymieszać. Na 
jedną roślinę należy przeznaczyć ok. 0,5 – 1 l roztworu. 
Oprysk należy przeprowadzać równomiernie. 

Dawkowanie doglebowe:
Pod jedną roślinę o wysokości powyżej 1m za-
stosować dawkę 30 – 50 g/m2 ( jedna garść =  

ok. 40g). Dla roślin poniżej 1 m i młodych dawkę od-
powiednio zmniejszyć i zastosować ok. 15 – 20 g/m2 
pod jedną roślinę. Nawóz Garden Activ Iglaki rozsypać 
równomiernie na całej powierzchni gleby w promieniu 
korony i podlać.

Garden Activ Iglaki
to profesjonalny, oparty na chelatach nawóz do stoso-

wania w uprawach drzew i krzewów iglastych (tuje, 

świerki, jodły, sosny, modrzewie, cisy). Garden Activ 

Iglaki zapewnia prawidłowy wzrost (duże przyrosty) 

oraz wybarwienie roślin. Dzięki wysokiej bioprzyswajal-

ności zawartych w nawozie składników, nawóz Garden 

Activ Iglaki pozwala uzupełnić braki składników po-

karmowych i utrzymać rośliny w doskonałej kondycji. 

Unikalna technologia schelatowanych składników (uży-

wanych do tej pory tylko w profesjonalnych uprawach), 

pozwala cieszyć się najwyższą jakością każdego dnia.

www.sklep.arkop.pl

Garden Activ

Iglaki

15kg 1kg5kg | 3kg
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zawiera
chelaty

Nawóz Garden Activ Pąki
to profesjonalny nawóz do pielęgnacji kwiatów domo-
wych i ogrodowych. Dzięki odpowiednio zbilansowanej 
kombinacji mikroelementów podanych w formie chela-
tów, nawóz Garden Activ Pąki wzmacnia roślinę i prze-
dłuża okres kwitnienia. Zawarte w nawozie Garden Activ 
Pąki  makroelementy takie jak azot, fosfor , potas oraz 
magnez i siarka wpływają na właściwy rozwój ulistnie-
nia (N), prawidłowy wzrost korzeni (P), jak również na 
wytwarzanie kwiatów (K).

Nawóz L – Garden Activ Pąki [Roztwór nawozowy NPK 2,5-7,5-5]
to profesjonalny nawóz do pielę-gnacji roślin kwitnących - domowych i ogrodowych. Dzięki 
odpowiednio zbilansowanej kombinacji mikroelementów podanych w formie chelatów, jak 
również dzięki odpo-wiednio dobranym makroelementom takim jak azot, fosfor i potas, na-
wóz L – Garden Activ Pąki odpowiednio stymulu-je zawiązywanie pąków, wpływając na ilość 
wytwarzanych kwiatów i obfitość kwitnienia. Twoje kwiaty będą obsypane pąkami! 

Stosowanie i dawkowanie:
Stosować 0,4% roztwór nawozu, np. rozpuścić 40 ml w 10l wody i otrzymanym roztworem 
podlewać rośliny - w okresie intensywnego wzrostu stosować raz na tydzień, przez resztę 
roku raz na dwa tygodnie. Dla roślin młodych stosować połowę dawki.
Nie przekraczać zalecanych ilości, aby nie szkodzić roślinom.

Dawkowanie dolistne:
Zaleca się stosować podobne stężenie  

w miesiącach od kwietnia do października najlepiej 
w pochmurne dni lub w godzinach porannych/ wie-
czornych.  

Dawkowanie doglebowe:
Zaleca się sporządzić roztwór o stężeniu 0,1 

% -np. rozpuścić 10 g (2 łyżeczki) nawozu w 10l 
wody . W celu prawidłowego rozpuszczenia nawo-
zu należy wsypywać produkt do wody . Kwiaty zasi-
lać co tydzień – w okresach intensywnego wzrostu 
( IV –X), co 2 tygodnie w pozostałych miesiącach, 
najlepiej w pochmurne dni lub w godzinach poran-
nych/ wieczornych.  Dla roślin młodych stosować 
połowę dawki.

Garden Activ

Pąki

Nawozy do kwiatów

1kg

1L

3kg
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Nawóz L – Garden Activ Rośliny kwitnące  
[Roztwór nawozowy NPK 4,1-3-7,9 z mikroskładnikami]
Nawóz Garden Activ Rośliny kwitnące to profesjonalny nawóz do pielęgnacji kwiatów domo-
wych i ogrodowych. Dzięki od-powiednio zbilansowanej kombinacji mikroelementów poda-
nych w formie chelatów, nawóz Garden Activ Rośliny Kwitnące wzmacnia roślinę i przedłuża 
okres kwitnienia. Zawarte  w nawozie Garden Activ Rośliny Kwitnące makroelementy takie 
jak azot, fosfor i potas wpływają na właściwy rozwój ulistnienia (N), prawidłowy wzrost ko-
rzeni (P), jak również na wytwarzanie kwiatów (K). 

Stosowanie i dawkowanie:
Stosować 0,4% roztwór nawozu, np. rozpuścić 40 ml w 10l wody i otrzymanym roztworem pod-
lewać rośliny - 1 raz na tydzień / 2 tygodnie w okresie od kwietnia do paździer-nika. Dla roślin 
młodych stosować połowę dawki. 

zawiera
chelaty

Dawkowanie dolistne:
Zaleca się stosować podobne stężenie w mie-

siącach od kwietnia do października najlepiej w po-
chmurne dni lub w godzinach porannych/ wieczornych . 

Dawkowanie doglebowe:
Zaleca się sporządzić roztwór o stężeniu 0,1 % -np. 
rozpuścić 10 g (2 łyżeczki) nawozu w 10 l wody.  

W celu prawidłowego rozpuszczenia nawozu należy 
wsypywać produkt do wody . Kwiaty zasilać co tydzień 
– w okresach intensywnego wzrostu ( IV –X), co 2 tygo-
dnie w pozostałych miesiącach, najlepiej w pochmurne 
dni lub w godzinach porannych/ wieczornych.  Dla roślin 
młodych stosować połowę dawki.

Nawóz Garden Activ Rośliny kwitnące
to profesjonalny nawóz do pielęgnacji kwiatów domowych 
i ogrodowych. Dzięki odpowiednio zbilansowanej kom-
binacji mikroelementów podanych w formie chelatów, 
nawóz Garden Activ Rośliny kwitnące wzmacnia roślinę  
i przedłuża okres kwitnienia. Zawarte w nawozie Gar-
den Activ Rośliny kwitnące makroelementy takie jak 
azot, fosfor , potas oraz magnez i siarka wpływają na 
właściwy rozwój ulistnienia (N), prawidłowy wzrost ko-
rzeni (P),jak również na wytwarzanie kwiatów (K). 

Garden Activ

Rośliny kwitnące

www.sklep.arkop.pl

1kg5kg | 3kg
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Składniki pokarmowe [% m/m]:
Azot (N) [w tym amidowy 4,4%; 
azotanowy 8,6%; aminowy 2,0%] 15,0%

Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie 11,0%

Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 29,0%

Magnez  (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,5%

Siarka (SO3 ) rozpuszczalny w wodzie 5,0%

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,01%

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie  
schelatowana przez EDTA 0,01%

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie  
schelatowane przez DTPA 0,12%

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 
schelatowany przez EDTA 0,05%

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,006%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie  
schelatowany przez EDTA 0,01%

Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

GARDEN Activ
Rośliny kwitnące

Składniki pokarmowe [% m/m]:
Azot (N) [w tym azotanowy 5,1%;  
aminowy 4,9%] 10%

Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie 30,0%

Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%

Magnez  (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,5%

Siarka (SO3 ) rozpuszczalny w wodzie 5,0%

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,01%

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie  
schelatowana przez EDTA 0,016%

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie  
schelatowane przez DTPA 0,13%

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 
schelatowany przez EDTA 0,06%

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,006%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie  
schelatowany przez EDTA 0,016%

Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

GARDEN Activ
Pąki

Garden Activ
Przeciw brązowieniu igieł

Garden Activ
Iglaki

Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
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Składniki pokarmowe [% m/m]:
Azot (N) [w tym amidowy 1,2%; 
azotanowy 2,35%; aminowy 0,55%] 4,1%

Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie 3,0%

Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 7,9%

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,01%

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie  
schelatowana przez EDTA 0,003%

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie  
schelatowane przez DTPA 0,033%

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 
schelatowany przez EDTA 0,014%

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,002%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie  
schelatowany przez EDTA 0,003%

* zawiera magnez i siarkę.

L - GARDEN Activ
Rośliny kwitnące - roztwór

Składniki pokarmowe [% m/m]:
Azot (N) [w tym azotanowy 1,28%;  
aminowy 1,22%] 2,5%

Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie 7,5%

Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 5%

Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,01%

Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie  
schelatowana przez EDTA 0,004%

Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie  
schelatowane przez DTPA 0,033%

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 
schelatowany przez EDTA 0,015%

Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,0025%

Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie  
schelatowany przez EDTA 0,004%

* zawiera magnez i siarkę.

L - GARDEN Activ
Pąki - roztwór

Garden Activ
AntyMech

Garden Activ
Trawniki

www.sklep.arkop.plNawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
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Rejon I

Rejon II

Rejon III Rejon IV
ARKOP Sp. z o.o. 
32-332 Bukowno 
ul. Kolejowa 34a
tel.: +48 32 649 44 51
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl 
www.sklep.arkop.pl

Przedstawiciele Regionalni:
Rejon I    – tel. 534 246 104
Rejon II   – tel. 728 933 095
Rejon III  – tel. 728 933 074
Rejon IV  –  tel. 728 931 137
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