CATALOG DE PRODUSE

PRODUSE PENTRU CASĂ ŞI GRĂDINĂ

MARKETING

Planogram: KZ TREBNJE - PLANOGRAM UNICHEM

Renumitul producător european de produse de înaltă
calitate pentru protecţia plantelor și de nutriţie, grădinărit,
organice și de combatere a dăunătorilor. Compania are
o tradiţie lungă în grădinărit , un program de control al
rozătoarelor pe scară largă și de cercetare, dezvoltare și
de fabricare. A fost înfiinţată în 1989 și în anii următori sa
bucurat de dezvoltare rapidă. Astăzi, compania are mai
mult de 110 de angajaţi și filiale în Croaţia, Republica Cehă,
Slovacia, Ungaria, Polonia și în Statele Unite ale Americii.
Exportul este o parte importantă a activităţii societăţii;
aceasta include toate ţările europene, precum și ţări
balcanice și ajunge pană în Statele Unite ale Americii,
Rusia, Australia și, de asemenea, în unele dintre ţările din
Asia, Africa și America de Sud.

Unichem este dedicat în a oferi:
• Servicii profesionale
Asistenţă tehnică și servicii prompte
• Calitate
Grijă pentru clienţi și calitatea vieţii. Toate procesele
sunt aprobate de către autorităţi de audit independente
(Certificatele ISO 9001 și ISO 14000)
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Mai mult de 200 de produse diferite pentru casă și grădină
sunt produse in-house, creat cu success cu ajutorul
departamentului de cercetare.
Valorile Unichem:
Incredere, cooperare și parteneriat, calitatea vieţii, ambiţie,
inovaţie și adaptabilitate, o foarte bună cunoaștere a
comportamentului consumatorului. Unichem este dedicat
dezvoltării continue, imbunătăţirii și calităţii excelente pentru a
aduce valoare tuturor segmentelor de piaţă.

300 cm

• Competenţă și tehnologie proprie
Produsele sunt eficiente impotriva tuturor rozătoarelor
• Palatabilitate
Produsele conţin substanţe atractante foarte eficiente
• Siguranţă
Bitrex previne consumul accidental de către oameni
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La Unichem știm că, indiferent
cât de bun este un produs,
în cazul în care nu se bucură
de sprijinul necesar al
marketingului, el nu poate
face bine. Acesta este motivul
pentru marketingul trebuie să
asigure un sprijin legat-media
pentru produsele sale. Cele
mai multe dintre materialele
de marketing se bazează pe
conţinutul educaţional, care
are ca scop să ajute clienţii să
decidă ce produs să aleagă și
cum să-l folosească în mod
corespunzător.

MATERIAL DE
PROMOVARE

Stručnjaci po prirodi

PLANTELLA ZA BUJNU CVATNJU I
BIO PLANTELLA ZA ZDRAVE PLODOVE
Plantella CVET
Jedinstveno gnojivo s dodatkom morskih algi, 11 vitamina i aktivatorima cvatnje.
Plantella PELARGONIJE
Specijalno tekuče gnojivo sa prilagoenim hranjivima za pelargonije.
Bio Plantella VRT
Organsko tekuče gnojivo na osnovi morskih algi za redovitu gnojidbu vrta.
Vrtlarite zajedno sa nama. Besplatni stručni savjeti na 01 621 39 66 i 092 194 16 94. hr.UNICHEM.si

RATIMOR HU letak A5 avg2015-TISK.pdf

2

28/08/15

09:51

BIOTOLL RATIMOR csalétket
megkülönbözteti a többitől:

Noi avem grija de aspectul
atractiv din punctele de vânzare
cu ajutorul unor instrumente și
afișaje de vânzări ajustate.
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RATIMOR HU letak A5 avg2015-TISK.pdf
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• A legízletesebb csali
• Magas hatékonyság, késleltetett hatás, mivel a rágcsáló nem ismeri
fel a fenyegetettséget
• Tartalmaz riasztó(keserű) anyagot –Bitrex-, így a csali biztonságos
a gyermekek és háziállatok közelségében is
• Új csalogató anyag vonzza a rágcsálókat
• Különböző formájú csalik, amelyek lehetővé teszik a különböző
környezetben való felhasználást

PLANTELLA

09:51

Ne hagyja, hogy az egerek és a
patkányok elpusztítsák az
élelmiszereket a raktáron!

Bizonyítottan a leghatékonyabb
csalétek egerek és patkányok ellen!
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a legmodernebb csalétek, alkalmas és
hasznos minden környezetben;
házakban, pincékben, kerékpár
tárolókban, raktárakban, kereskedelmi
épületekben, valamint a környékbeli
épületekben. Lágy paszta
fóliacsomagolásban, amely védi a
nedvesség ellen a csalétket, ezért
használhatják nedves helyeken is.
Hatékony olyan környezetben is, ahol
sok takarmányt, élelmiszereket
tárolnak (például: silók, pajták,
üzletek, ...), bizonyítottan a
legízletesebb csalétek.

M

Y

CM

MY

A betegségek az emberekre és más élőlényekre terjednek a széklettel,
vérrel, nyállal, ...
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1172 Budapest, Cinkotai út 26
TEL/FAX: +361 2597 466
hu.unichem.si

PROFESSIONAL
solutions

GRANULÁTUM

különböző gabonafélékből készült, ami nagyon vonzó a rágcsálók számára. A
csalétek használható száraz helyiségekben és melléképületekben, különösen
állattartó gazdaságok és élelmiszer raktárak számára ajánlható, ahol a termékeket
nem ömlesztve tárolják.

Stručnjaci po prirodi

ZA ZDRAV I BOGAT UROD!
Bio Plantella VRT
Potpuno organsko tekuće gnojivo na
osnovi morskih algi.
Bio Plantella VITA
Prirodni vitaminski kompleks za
povećavanje otpornosti biljka na
bolesti i vanjske stresove.

Visoko kvalitetno 100 % organsko gnojivo za vinovu lozu
Dodano željezo smanjuje rizik od kloroze
Zeolit i bentonit, zbog silikata, učvršćuju biljno tkivo i poboljšavaju otpornost biljaka
Učinkovito povećava plodnost tla i urod
Organska tvar poboljšava kationsku izmjenu u tlu
Organsko gnojivo je u obliku peleta, termički obrađeno, bez štetnih mješavina klica bolesti i korova.
Gnojivo upotrebljavamo prilikom sadnje vinograda za temeljno pripremanje tla i početnu gnojidbu,
te za redovitu temeljnu gnojidbu vinove loze, posebno u proljeće i na jesen
Gnojimo kroz cijelo vegetacijsko razdoblje od veljače do studenog

Insecticid - concentrat
împotriva insectelor
târâtoare şi zburătoare
muşte, musculițe şi alte insecte
contact şi cu efect dublu;
•
efect
imediat (Knock-down efect),
•
efect
de durată (acționează rezidual).

Ultimum

netede, precum şi pe suprafeţe poroase. Prin
urmare, se poate folosi pentru protejarea gospodăriei
şi a altor clădiri. Pe faţade, în jurul ferestrelor, pe
suprafeţe de lemn, piatră sau beton. În jurul şi în
interiorul grajdurilor, hambarelor, șoproanelor, în
crăpături unde există insecte, în mijloace de transport
marfă, containere pentru depozitarea deșeurilor, în
Insecticid - concentrat împotriva
de transport animale ...
insectelor zburătoare şi vehicule
târâtoare

Unichem este o companie internaţională care produce soluții de
înaltă calitate pentru casă şi grădină.
Compania vinde rodenticide şi insecticide în 48 de țări din întreaga

Inodor, nu pătează şi este rezistent la lumină.

universale şi speciale, atât pentru uz profesional cât şi general.

DODANO ŽELJEZO
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+(Fe)

zburătoare şi târâtoare, atât a unor populații mici
cât şi a celor mari.
092 194 1694
01 621 39 66

hr.unichem.si

..................
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O gamă largă de produse pentru grădinărit

organice: Îngrășăminte organice, Produse Naturale
de Protecţie impotriva Dunatorilor și Bolilor.

.................
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Noi, eficiente și protecţie sigură împotriva
Rozătoarelor

Momelile cele mai eficiente împotriva Rozătoarelor
pentru diferite situaţii și medii

•
•
•

Tetramethrin
(1%)
Permethrin
(6%)
(18%)
PBO
Insecte târâtoare:
pentru o suprafață de 100m2 se
amestecă 50 ml soluție la 5 l apă
Insecte zburătoare:
pentru o suprafață de 100m2 se
amestecă 25 ml soluție la 5 l apă

Insecticid sub formă de
concentrat emulsie.
Cantitatea de 100 ml de
prepararea a 10 - 20 de
litri de soluție - în
funcție de utilizarea
intenționată
și se poate
trata cu ea
o suprafață
de 200 - 400 m2.

AVIZ: Nr. 3329BIO/18/12.24

32669

protiv kloroze

Linie complexă de produse pentru grădinărit:
Îngrășăminte Organice, Soluri, Îngrășăminte
Speciale și Universale, Seminţe, si Produse de
Protecţie a Plantelor.

Vrtlarite zajedno sa nama.
Besplatni stručni savjeti na
01 621 39 66 i 092 194 16 94.
hr.UNICHEM.si

Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija
T: +386 1 7558 152
E: unichem@unichem.si
en.unichem.si
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UPORABA: Priprema tla prije sadnje: 1-2 kg /5m 2-4 t/ha
Gnojenje zrele vinove loze: 1-2 kg /5m2 1-2 t/ha
PAKIRANJE: 25 kg

EFFECT
RATIMOR

Bio Plantella NUTRIVIT za rajčicu
i plodovito povrće
100% organsko gnojivo veće
vrijednosti, obogaćen huminskim i
fulvinskim kiselinama.

ORGANIK ZA VINOVU LOZU

BIO PLANTELLA

Válassza ki a megfelelő formulát:

A rágcsálók kárt okoznak a raktárakban, az élelmiszer-,
gabonatárolókban, épületekben, elektromos berendezésekben, ...
de amellett, hogy kárt okoznak, hordoznak:
• több mint 100 vírust és terjesztenek bakteriális fertőzéseket
(szalmonella, tífusz, pestis, ...)
• élősködőket, melyek károsak az emberekre és a háziállatokra

A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot és a használati utasítást!

Unichem
pregătește,
de
asemenea, la zi, materiale de
promovare in fiecare an - totul
de la postere, pliante, broșuri la
brosuri educationale.
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100 % ORGANIC

CALITATE DOVEDITA

PLANTELLA ORGANIK

Cel mai bun ingrasamant 100% organic pentru fertilizarea initiala
periodica si pregatirea solului.
Plantella Organik este un fetilizator organic universal de lunga durata,
care imbunatateste fertilitatea solului si creste randamentul acestuia.
Este obtinut din compost de pasare si este sub forma de peleti.
Tehnica de productie garanteaza eficienta impotriva semintelor
buruienilor si agentilor patogeni.
Materia organica din sol influenteaza mule din proprietatile fizice,
chimice si biologice ale solului.Plantella Organik imbunatateste
materia organica din sol,ceea ce inseamna:
• imbunatateste structura solului (infiltrarea mai buna a apei si a aerului)
• formarea humusului
• capacitate mare de retinere a apei
• un aport mai mare de nutrienti pentru plante
• activitate biologica ridicata

Rezulatele concrete sunt:

• randament mai mare cu 30%
• plantele ajung la maturitate mai repede, sunt mai sanatoase si primesc mai multe vitamine
• productie naturala
• plante mai sanatoase
• avantaje economice – consum redus si utilizare mai buna a nutrientilor
• poluare scazuta

Ardei netratati Organik

Ardei hraniti Organik

Plantella Organik este un ingrasamant modern cu actiune de lunga durata, este stabil si are o compozitie
bogata de materie organica si uscata, precum si substante nutritive. Raport ul C/N este 6:1. Acesta permite
materiei organice sa se descompuna relativ repede cu efect vizibil din primul an de utilizare, crescand
randamentul cu 30%. Peletii Plantella Organik se imprastie usor si pot fi aplicati cu distibuitorul de
ingrasaminte minerale. Fertlizarea este astfel mai usoara, mai rapida si mai precisa, economisind timp.

In cazul adeilor fertilizati cu Plantella Organik tulpina a crescut semnificativ,
iar cultura este mai sanatoasa, mai densa, iar ardeii sunt mai luminati si
mai bogati in grosimea cărnii. Fructele se coc cu 7 zile mai devreme.

Mod de utilizare:

În general , 20 kilograme de Plantella Organik sunt
suficiente pentru 100 m2 de sol obişnuit de grădină.

Compoziție: N-5%, P-3%, K-2%, CaO-9%,
MgO-1% + micro elemente B, Cu, Fe, Mn, Mo, Z
Avantaje:

Plantella
Organik este
potrivit pentru
folosire, în
agricultura
Organică în
conformitate cu
reglementările
europene EC
834/2007.

• Bogat în materie uscată (min 89%) și organică
(min 67%)
• Crește fertilitatea solului
• 30% creștere în cantitatea culturii
• Plantele se dezvoltă mai repede, sunt mai sănătoase și au mai
multe vitamine
• Nu sunt mirosuri neplăcute, semințe de buruieni sau bacterii
patogene
• Consum redus

Ambalaj: 7.5 kg, 20 kg, 500 kg

20 kg de Plantella Organik
poate egala cu 600 kg
de balegar de vaca.

Ambalare pentru transport: 120 buc/palet // 50 buc/palet //
2 buc/palet
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PLANTELLA INGRĂȘĂMANT LICHID
PENTRU PLANTE VERZI

Plantella Ingrășămant pentru Plante Verzi este un ingrășămant lichid special,
imbogățit cu vitamine, pentru nutriția ideală a unei game largi de plante verzi
de interior și exterior. O compoziție optimă, care conține principalii nutrienți și
micronutrienți, cu adaos de materii organice și extract de alge marine, oferă o
creștere sănătoasă a plantelor verzi.
Mod de utilizare: 15 ml Plantella Îngrășământ Lichid pentru plante
verzi trebuie amestecat cu 2 litri de apă. Plantele trebuie udate cu această
soluție în fiecare săptămână din primăvară până în toamnă și la fiecare 2
saptămâni în timpul iernii. Dacă se aplică direct pe frunze, se poate folosi
aceeași cantitate numai o dată la două săptămâni.
Compoziție: pe langă N P K se adaugă extract 			
din alge : <1%
Avantaje:
• Compoziție unică
• Stimulează creșterea și dezvoltarea plantelor verzi
• Bogat în elemente nutritive și vitamine
Ambalaj: 0.5 L, 1 L
Ambalare pentru transport: 12/bax,
84 baxuri/palet // 12/bax, 45 baxuri /palet // 6/bax, 30 baxuri/palet

Pl
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IDEAL PENTRU FLORILE DUMNEAVOASTRA
PLANTELLA IDEAL / SOL PENTRU PLANTE ORNAMENTALE ȘI GRĂDINĂ

Sol din turbă de înaltă calitate pentru plantarea si transplantarea tuturor tipurilor de plante ornamentale,
plante de balcon, plante de interior, legume și plante aromatice.
Mod de utilizare: Pllantela ideal se recomandă la semănarea şi răsădirea tuturor plantelor de balcon
şi de apartament precum şi a tuturor tipurilor de plante ornamentale.
Plantele pot fi atât semănate cât şi plantate în acest tip de pământ. Datorită culorii negre pământul
poate avea şi rol decorativ.
Pământul conţine îngrăşăminte minerale ce ajută la dezvoltarea plantei în primele 4-6. Pentru
rezultatele dorite se recomandă folosirea săptămânală a îngrăşămintelor pllantela pentru plante cu
flori şi de asemenea pllantela pentru plante cu frunze.

PENTRU PLANTE CU FLORI

Plantella ingrășămant lichid pentru Plante cu Flori
este un ingrășămant lichid special, imbogățit cu
11 vitamine pentru nutriția ideală a unei game
largi de plante cu flori de interior și exterior. O
compoziție optimă, care conține principalii nutrienți
și micronutrienți, cu adaos de materii organice și
extract din alge marine, oferă o creștere sănătoasă
a plantelor cu flori.
Mod de utilizare: 15 ml Plantella Îngrășământ
Lichid pentru plante cu flori trebuie amestecat
cu 2 litri de apă. Plantele trebuie udate cu
această soluție în fiecare săptămână din
primăvară până în toamnă și la fiecare 2
saptămâni în timpul iernii. Dacă se aplică direct
pe frunze, se poate folosi aceeași cantitate
numai o dată la două săptămâni.
Compoziție: pe langă N P K se adaugă
extract din alge : <1%
Avantaje:
• Compoziție unică
• Stimulează înflorirea
• Bogat în elemente nutritive și vitamine
Ambalaj: 0.5 L, 1 L
Ambalare pentru transport: 12/bax, 84 baxuri/palet // 12/bax, 45
baxuri /palet // 6/bax, 30 baxuri/palet

Advantaje:
• Amestecul de turbă asigură un regim optim de retenție al apei si al aerului
• Argilă bioactive, îmbunătățește capacitatea rădăcinilor de a absorbi apă si substanțe nutritive
• Fibrele bio organice, îmbunățesc structura și activitatea solului
• Nutrienți adăugați pentru creștere și inflorire
• Permite restaurarea și dezvoltarea rapidă a sistemului radicular
Ambalaj: 5 L, 10 L, 20 L, 50 L, 80 L
Ambalare pentru transport:
420 buc/palet // 225 buc/palet // 120 buc/palet // 48 buc/palet // 36 buc/palet

PLANTELLA ÎNGRĂȘĂMÎNT SPECIAL

Dozare: 15 ml / 1L de apă
Avantaje:
• Oferă înflorire încărcată și abundentă în culori
strălucitoare, vii, stimulează dezvoltarea adecvată la
rădăcină și crește rezistența la stres.
• Absorbția se face prin udare prin rădăcini și prin
pulverizare prin frunze.
• Consum redus.
• Ambalaj util, utilizare simplă și dozare prin măsura
dozatoare adăugată.
Ambalaj: 1L
Ambalare pentru transport: 12 per bax;
45 baxuri per palet

• PENTRU PETUNII
Îngrășămînt lichid mineral
cu compoziție ajustată
de NPK și micronutrienți
pentru toate tipurile de
petunia.

• PENTRU MUȘCATE
Îngrășămînt lichid mineral
cu compoziție ajustată de
NPK și micronutrienți pentru
toate tipurile de mușcate.
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FIECARE PLANTĂ ARE GUST URI DIFERTIE!
PLANTELLA BEȚIȘOARE PENTRU
FERTILIZARE

PLANTELLA ÎNGRĂȘĂMÎNT
GRANULE SPECIAL

Plantella Bețișoare pentru fertilizare sunt utilizate
pentru nutriția regulată a tuturor tipurilor de
plante de interior şi de balcon. O compoziție
optimă cu toate elementele nutritive și
micronutritive ce asigură plante sănătoase și
frumoase.
Utilizare: 1 bețișor pe lună este suficient
pentru un ghiveci de 12 cm.
Compoziție: N-10%, P-5%, K-7%
Avantaje:
• Ușor de utilizat
• O aplicare este suficientă pentru o lună
• Utilizat regulat, treptat se poate micşora cantitatea folosită
Ambalaj: 30 bucăți
Ambalare pentru transport: 25 per bax;
150 baxuri per palet

Avantaje:
• Sub formă de praf de cristal pentru o
acțiune rapidă și direcționată
• Trei moduri de aplicare: prin udare,
fertilizare prin frunze și prin
împrăștierea pe sol.
• Compoziția corespunzătoare a
principalelor elemente nutritive NPK și
microelemente.
• Pentru crștere rapidă și flori abundente.
• Dozare ușoară, consum redus.
Ambalaj: 1 kg
Ambalare pentru transport: 10 buc / bax,
48 baxuri / palet

• PENTRU TRANDAFIRI
Îngrășămînt special mineral
pentru toate tipurile de trandafiri.
Dozare: 1 kg / 20 m2

• PENTRU
RODODENDRONI

Îngrășămînt special mineral
pentru rododendroni , azalea,
hortensii,affine pentru grădină și
alte plante care cresc in sol acid.
Dozare: 1 kg / 20 m2

• PENTRU CONIFERE

Îngrășămînt special mineral
pentru brazi, pini, molizi, tisa,
ienuperi, tuia copaci și alte plante
de conifere.
Dozare: 1 kg / 40 m2

• PENTRU CĂPȘUNI

Îngrășămînt special mineral
pentru căpșuni.
Dozare: 1 kg / 20 m2
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PLANTELLA TABLETE
EFERFESCENTE PENTRU ORHIDEE

3 MODURI DE APLICARE:
UDARE
FERTILIZARE FOLIARĂ
ÎMPRĂȘTIERE DIRECTĂ

• PENTRU KIWI
Îngrășămînt special mineral
pentru îmbunătățirea creșterii
plantei, înflorire și producția de
fructe de kiwi.
Dozare: 1 kg / 15 m2

• PENTRU PLANTE
ORNAMENTALE
Îngrășămînt special mineral
pentru toate tipurile de plante
ornamentale de exterior (arbuști
și tufișuri, garduri vii, plante
ornamentale de pe morminte …)
și plante de balcon.
Dozare: 1 kg / 100 m2

• PENTRU LEGUME
Îngrășămînt special mineral
pentru toate tipurile de legume
de grădină.
Dozare: 1 kg / 100 m2

• PENTRU CITRICE

Îngrășămînt special mineral for
pentru îmbunătățirea creșterii
plantei, înflorire și producția de
fructe citrice.
Dozare: 50 g / m2

îngrășământ special sub formă de tablete
efervescente, pentru o nutriție corectă și egală al
tuturor tipurilor de orhidee.
Dozare: 1 tabletă / 3 l de apă
NPK: 5-12-6 + micronutriențiă
Advantaje:
• 		Dozare precisă și ușor de folosit.
• 		Tabletele eferverscente se dizolvă rapid in
apă și nu se sedimentează.
• Nutrienătii sunt disribuți uniform in apă fară
a fi necesară amestecarea.
• 		Oferă înflorire abundentă în culori
strălucitoare, vii, stimulează dezvoltarea
adecvată la rădăcină și crește rezistența la
stres.
Ambalaj: 80 g (20tablete x 4 g)
Ambalare pentru transport:
12 buc / bax, 448 baxuri / palet

PLANTELLA
INGRASAMANT LICHID
PENTRU CITRICE
Îngrășământ lichid de înaltă calitate
potrivit pentru fertilizarea tuturor
tipurilor de citrice. Conținut adecvat
de substanțe nutritive importante
si micronutrienti sunt asigurarea dezvoltării de fructe robuste și
sănătoase, precum și dezvoltarea corespunzătoare a sistemului
radicular. Adaosul de alge marine îmbunătățește rezistența la
stres și fierul previne formarea cloroza la citrice.
Utilizare: Se agită flaconul, se dozeaza 35 ml de
îngrășământ și se amestecă în 2 litri de apă. În timpul perioadei de creștere și
înflorire udati sau pulverizati pe frunze o dată la două săptămâni, în timpul
perioadei de latență o dată pe lună.
Compoziție: N-6%, P-8%, K-8%, Fe 0.05%, alge marine.
Avantaje:
• Impact pozitiv asupra cresterii
• Imbunatateste rezistenta la stres
• Previne cloroza
Ambalaj: 250 ml
Ambalare pentru transport: 15 per bax; 98 baxuri per palet

PLANTELLA INGRĂŞĂMANT
SPECIAL PENTRU ORHIDEE
Ingrășămant mineral lichid special pentru fertilizarea
orhideelor. Plantele absorb ingrășămantul prin rădăcină.
Dozare: 10 ml/1 L apă
Avantaje:
• Consum redus
• Compoziție ajustată a celor mai importanţi
nutrienţi NPK şi a micronutrienţilor
• Pahar gradat
• Ușor de utilizat
• Ambalaj ușor de manevrat
Ambalaj: 250 ml
Ambalare pentru transport: 15 per bax;
98 baxuri per palet
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SOLURI SPECIALE PENTRU CREȘTERE CALITATIVĂ
ȘI ASCHII DE LEMN PENTRU DECORARE
PLANTELLA
SOL SPECIAL PENTRU
ORHIDEE

PLANTELLA
SOL SPECIAL PENTRU CITRICE SI
PLANTE MEDITERANEENE

Substrat de creștere de înaltă calitate
pentru plantare și replantare, pentru
toate tipurile de orhidee.
Avantaje:
• Cu fibre de nucă de cocos adăugată,
pentru o creștere sanatoasa a
orhideelor
• Bună aerisire a
substratului
Ambalaj: 3 L
Ambalare pentru
transport: 600 buc/palet

Substrat de creștere de înaltă calitate pentru
plantare și replantare, pentru toate tipurile de
citrice si plante mediteraneene.
Avantaje:
• Conține un amestec de humice pentru o
creștere buna a citricelor
• Permite regenerarea rapidă
și dezvolta sistemul
radicular
• Furnizarea de
nutrienți durează o
lună
Ambalaj: 10 L
Ambalare pentru
transport:
225 buc /palet

PLANTELLA WOODCHIPS ASCII DE LEMN ROSII SAU ALUN
Așchiile de lemn sunt așchii de lemn de conifere colorate în mod natural, de diferite
granulatii, potrivite pentru acoperirea parțială și decorarea de paturi de plante decorative,
suprafețe de sub arbuști, pomi fructiferi și copaci decorativi.
Utilizare: Folositi Plantella aschii de lemn pentru a acoperi ( partial sau complet)
solul plantelor de casa sau balcon, arbusti, pomi fructiferi sau copaci decorativi
cu un start de aschii de 2-3cm grosime.
Avantaje:
• Oferă un aspect foarte estetic si previne iarba de la
răspândire, crește procesul de acumulare a humusului
• Crește procesul de acumulare a humusului
• Protejează solul de schimbările de temperatură extreme și reține
umiditatea si căldura solului, pentru a proteja solul impotriva
eroziunii (spălarea)
• Reda un aspect estetitic ridicat
Ambalaj: 45 L
Ambalare pentru transport: 39 buc /palet
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PENTRU CEL MAI FRUMOS GAZON
PLANTELLA INGRĂSĂMANT SPECIAL PENTRU
TOATE TIPURILE DE IARBĂ
Îngrășământul mineral special, sub formă de granule este adecvat
pentru toate tipurile de plante de gazon și gazon. Efectul de lungă
durată oferă toate substanțele nutritive necesare pentru o nutritie
echilibrată a tuturor tipurilor de gazon, pentru gazon ornamental,
precum și terenurilor de sport. Raportul corect de nutrienți
păstrează iarba groasă, uniform și verde.
Modalitatea de absorție: prin radacini
Dozare: 1 kg / 33 m2
Avantaje:
• Absorție ușoară și rapidă prin rădăcini
• Nivelul ridicat de azot în diferite forme oferă un efect imediat
și de lungă durată
• De asemenea, pentru peluze mari și terenuri de sport
• Adaosul de fie pentru prevenirea aparitiei muschiului la sol
• Consum mic
Ambalaj: 1 kg, 3 kg, 5 kg
Ambalare pentru transport: 1 kg – 10; 3 kg – 4; 5 kg – 1

PLANTELLA ÎMPOTRIVA MUSCHILOR
Produs special pentru păstrarea gazonului fără mușchi. În mod
eficient elimină și previne apariția de mușchi și furnizeză aportul de
substanțe nutritive vitale pentru iarbă.
Dozare: 5 - 10 kg la 10 m2
Avantaje:
• Adaosul de fier pentru combaterea muschilor
• Nutrienți NPK în formă accesibilă instantaneu permite
aderență rapidă și de stimulare a creșterii pentru gazon
Ambalaj: 5 kg, 10 kg
Ambalare pentru transport: 5 kg - 128; 10 kg – 100 /palet
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BIO PLANTELLA GRĂDINĂRIT ECO

NATURAL, EFICIENT, SĂNĂTOS!

BIO PLANTELLA NUTRIVIT
De înaltă calitate, 100% ingrăsăminte ecologice

Avantaje:
· Ingrediente complet naturale
· Formulă NPK echilibrată, care permite o dezvoltare reglementată a
rădăcinii și stimulează creșterea sănătoasă
· Forma granulară reduce pierderea de elemente nutritive (în special
azot) și furnizează cantitatea de nutrienți corespunzătoare
· Procesul termic special face ca îngrășământul să fie complet fără
buruieni și libere de patogen
Mod de utilizare:
Sub formă de granule, care sunt pur și simplu aruncate la suprafață.
Este recomandabil să se îngroape granulele în sol pentru a încuraja
eficiența imediată, pentru a permite îngrășământului să ajunga la
rădăcini mai repede și pentru a reduce pierderile de substanțe nutritive.
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BIO PLANTELLA GRĂDINĂ
Îngrășământ organic natural din extract de alge marine, care
funcționează avantajos asupra creșterii plantelor. Îngrășămintele
naturale cresc randamentul și rezistența plantelor la deteriorările
produse prin îngheț. Este potrivit pentru toate tipurile de legume,
fructe de pădure, pomi fructiferi și plante ornamentale.
Dozare: 10 ml la 1 l de apă
Avantaje:
• 100% îngrăsămant natural
• intărește rădăcinile
• ingrediente naturale
• consum mic
Ambalaj: 1 L, 3 L
Ambalare pentru transport: 1 L - 12/bax, 84 baxuri/palet //
3 L - 6/bax, 30 baxuri/palet

BIO PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL
· o compoziție de nutrienți bine
echilibrată
· ideal pentru pregătirea și îmbogățirea
solului și pentru fertilizarea suplimentară
naturală a tuturor tipurilor de sol.
Ambalaj: 3 kg
Ambalare pentru transport:
4/bax, 160 baxuri/palet

BIO PLANTELLA NUTRIVIT
PENTRU ROȘII ȘI ALTE LEGUME
· Preparat special pentru legume.
· Cu adaos de potasiu din surse
naturale, oferă legume gustoase
si ferme.
Ambalaj: 1 kg
Ambalare pentru transport: 8/bax,
504 baxuri/palet

BIO PLANTELLA NUTRIVIT
PENTRU PLANTE CU FRUNZE VERZI
· Preparat special pentru toate tipurile de
plante cu Frunze verzi.
Ambalaj: 1 kg
Ambalare pentru transport:
8/bax, 504 baxuri/palet

BIO PLANTELLA NUTRIVIT
PENTRU CĂPȘUNI ȘI FRUCTE MOI
· Preparat special pentru căpșuni și fructe
moi. Cu adaos de potasiu din surse
naturale, oferă fructe gustoase.
Ambalaj: 1 kg
Ambalare pentru transport:
8/bax, 504 baxuri/palet

Bio Plantella NUTRIVIT
GRANULE PENTRU AFINE ȘI PLANTE
ACIDE
• asigură valori optime ale solului cu
pH acid.
Ambalaj: 1 kg
Ambalare pentru transport:
8 buc / bax, 54 baxuri / palet

BIO PLANTELLA START
Un sol special, potrivit pentru plantarea, creșterea și
transplantarea de răsaduri. Componentele speciale
din sol permite dezvoltarea rapidă a sistemului
radicular. Combinația de gazon oferă retenție
optimă a apei în sol.
Avantaje
· Sol de înaltă calitate, din cele mai bune tipuri
de gazon,
· Potrivit pentru primele răsaduri și cules.
· Oferă plante tinere cu condițiile ideale pentru
dezvoltarea rădăcinilor și o creștere puternică.
Ambalaj: 20 L, 50 L
Ambalare pentru transport: 120 buc /palet //
48 buc/palet
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BIO PLANTELLA GRĂDINĂRIT ECO
BIO PLANTELLA
MINI PLĂCI ADEZIVE GALBENE

Pentru controlul mecanic al afidelor, Thrips spp.
şi al musculiţelor albe de seră, precum şi al altor
dăunători ai plantelor de balcon şi de ghiveci.
Dozaj: După cum e necesar.
Avantaje:
• Nu există perioadă de aşteptare
• Adeziv antomologic (aderenţă rapidă,
rezistenţă la umiditate, nu se dizolvă)
• Utilizare facilă (hârtie cu siliciu)
• Facilitarea fixării, cu ajutorul unor
bastonaşe
• Mărime ajustată pentru plante mai mici
Ambalaj: 10 bucăţi
Ambalaj pentru transport:
45/bax; 84 baxuri/palet

LIPSITE DE PARAZIŢI ȘI BOLI

BIO PLANTELLA PLĂCI ADEZIVE ALBASTRE
BIO PLANTELLA
PLĂCI ADEZIVE ALBE

Pentru controlul mecanic al
Hoplocampa spp. şi al dăunătorilor
prunilor şi ai merilor
Dozaj: 20 - 24 plăci / 100 m2,
pentru control direct
Avantaje:
• Nu există perioadă de aşteptare
• Adeziv entomologic (aderenţă
rapidă, rezistenţă la umiditate,
nu se dizolvă)
• Utilizare facilă (hârtie cu siliciu)
• Eficienţă selectivă împotriva
Hoplocampa spp.
Mod de prezentare: 10 bucăţi
Ambalaj pentru transport:
18/bax; 55 baxuri/palet

BIO PLANTELLA HARTIE ADEZIVĂ

Bio Plantella
PLĂCI ADEZIVE GALBENE

Pentru controlul mecanic
al afidelor, Thrips spp. şi al
musculiţelor albe de seră, precum
şi al tuturor dăunătorilor din
grădini şi livezi.
Dozaj: 20 - 24 plăci / 100 m2,
pentru control direct
Avantaje:
• Nu există perioadă de aşteptare
• Adeziv entomologic (aderenţă
rapidă, rezistenţă la umiditate,
nu se dizolvă)
• Utilizare facilă (hârtie cu siliciu)
• Dispozitive pentru fixare
Mod de prezentare: 10 bucăţi
Ambalaj pentru transport:
18/bax; 68 baxuri/palet
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BIO PLANTELLA
BALSAM PENTRU FRUNZE

• protecție mecanică împotriva viermilor de California

Pentru combaterea omizilor moliilor de iarnă, ale Alsophila aescularia
Peribatodes rhomboidaria, omizile altor geometride, precum şi a altor dăunători
ai pomilor fructiferi.
Avantaje:
• Nu există perioadă de aşteptare
• Adeziv antomologic (aderenţă rapidă, rezistenţă la umiditate, nu se dizolvă)
• Aderenţă bilaterală şi lăţime convenabilă
Ambala: 5 m
Ambalaj pentru transport: 24/bax; 68 baxuri/palet

BIO PLANTELLA
RĂŞINĂ ARBOSAN
Răşină protectoare pentru
plante şi arbuşti.
Dozaj: Dispersare pe părţile afectate.
Avantaje:
• Prevenirea contaminării cu bacterii
• O bună elasticitate la temperaturi
joase
• O bună acoperire
• Consistenţă potrivită
• Uşor de utilizat
Mod de prezentare: 100 g, 350 g
Ambalarea de transport:
30/bax; 126 baxuri/palet// 10/bax;
126 baxuri/palet

Protejează, curăţă şi conferă luciu frunzelor
tuturor tipurilor de plante de interior şi de
balcon, cu frunze netede.
Dozaj: Pulverizare uniformă a plantei.
Avantaje:
• Deschide porii frunzei
• Facilitează respiraţia plantei
• Curăţă suprafaţa frunzei şi îi conferă luciu
• Aerosol uşor de utilizat, cu miros plăcut
Mod de prezentare: 200 ml
Ambalaj pentru transport: 24/bax;
110 baxuri/palet

BIO PLANTELLA
GEL IMPOTRIVA MELCILOR
Protecție mecanică naturală
impotriva melcilor
Avantaje:
• Nu este dăunător copiilor sau
animalelordomestice
• Rezistent pe vreme uscată și
umedă
• Biodegradabil, fără miros sau
culoare
Mod de prezentare: 1 L
Ambalarea de transport:
12/bax; 48 baxuri/palet
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EFICIENT ÎMPOTRIVA MUȘELOR!

EFFECT
INSECTICID UNIVERSAL
Un insecticid aerosol eficient, cu
formulă modernă, conţinand două
substanţe ce determină exterminarea
imediată a insectelor. Are un efect
prelungit, păstrand spaţiile fără
insecte o perioadă lungă de timp.
Utilizat pentru controlul muştelor şi al
ţanţarilor, dar este eficient şi impotriva
moliilor, a musculiţelor, a căpuşelor şi
a insectelor taratoare.
Avantaje:
• Efect imediat şi prelungit
• Sigur de utilizat
• Alungă insectele, împrospătează
spaţiile, având un miros plăcut
Ambalaj: 400 ml
Ambalare pentru transport: 24/bax;
60 baxuri/palet
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SOLUŢII PROFESIONALE!
EFFECT INSECTICID UNIVERSAL
CU PULVERIZATOR

EFFECT FARACID IMPOTRIVA
FURNICILOR FARAON

Un insecticid de contact, cu efect prelungit,
pentru controlul tuturor tipurilor de insecte
zburătoare şi taratoare: muşte, ţanţari, furnici,
molii, musculiţe, căpuşe, păduchi, gandaci etc.
Utilizat in spaţii locuite, in subsoluri, cămări,
terase, locuri de tabără şi alte spaţii inchise sau
deschise cu insecte.
Avantaje:
• Efect de contact
• Efect prelungit ce oferă protecţie de lungă
durată
• Sigur de utilizat
• Are un miros plăcut şi nu pătează
• Rezistent la lumină
Ambalaj: 500 ml
Ambalare pentru transport:
12/bax; 50 baxuri/palet

Substanţă de contact eficientă pentru
combaterea furnicilor faraon, cu efect prelungit.
Efectul intarziat permite furnicilor intoarcerea in
cuib, contaminand intreagă colonie. Se poate
utiliza atat in spaţii de interior, cat şi in exterior.
Avantaje:
• Are efect întârziat, distrugând astfel întregul cuib
• Efectul său întârziat oferă protecţie până la 3 luni
după utilizare
• Rezistent la lumină
• Nu se evaporă şi nu pătează
Ambalaj: 500 ml
Ambalare pentru
transport: 12/bax;
50 baxuri/palet

EFFECT
MOMEALĂ PENTRU GANDACI
Protecție naturală eficientă impotriva
gândacilor, care este complet sigură
pentru oameni și animale cu sânge cald.
Avantaje:
• Acțiune îndelungată și eficientăatrage gandacii timp de pană la 3 luni
• Protecție complet naturală
• Atractant adăugat care este irezistibil
pentru gandaci
• Adeziv active foarte rapid, care
surprinde gândacul la contact
• Sigur pentru oameni si animale cu
sange cald
• Nu conține insecticide
• Fără miros
Mod de prezentare: 1 Casă adezivă cu
momeală sub formă de tablete.

EFFECT INSECTICID PULBERE
PENTRU FURNICI
Insecticid pulbere pentru controlul
furnicilor, gandacilor , puricilor și a altor
inecte care se tîrăsc din spatii de locuit si/
sau oficii.
Substanță Activă: Permethrin 0.5 %
Avantaje:
• Gata pentru utilizare imediată, parfum
slab, neinflamabil, extrem de eficient,
de asemenea, în tuburi / țevi, pentru că
se lipește de suprafețe verticale, insecte
trebuie să consume pulberea, târânduse pe ea este suficient
Aspect: Pulbere
Ambalaj: 100 g
Ambalare pentru transport: 48/bax; 20
baxuri/palet

EFFECT AEROSOL IMPOTRIVA
VIESPILOR ŞI A GĂRGĂUNILOR
Effect aerosol impotriva viespilor şi
a gărgăunilor este un insecticid de
contact, sub formă de spray, cu eficienţă
dovedită, destinat combaterii viespilor
şi a gărgăunilor. Formula specială de 2
substanţe ucide imediat insectele şi are
efect prelungit, ţinand la distanţă
insectele timp indelungat.
Pulverizaţi de la 3-4 m in cuibul
de viespi sau gărgăuni, timp de
5 secunde pentru viespi şi 10
secunde pentru gărgăuni.
Avantaje:
• Insecticid aerosol de 400 şi 750
ml
• Efect imediat şi prelungit
• Conţine substanţe ce ţin la
distanţă insectele de zona
pulverizată
• Uşor de utilizat
• Miros plăcut
Ambalaj: 400 ml, 750 ml
Ambalare pentru transport:
24/bax; 60 baxuri/palet // 12/
bax;
64 baxuri/palet

700 ml

400 ml
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EFICIENT ÎMPOTRIVA MUȘELOR!

SOLUŢII PROFESIONALE!

EFFECT CAPCANĂ PENTRU MOLIILE DE BUCĂTĂRIE ȘI TEXTILE

EFFECT ULTIMUM EC

Momeală mecanică eficientă pentru moliile de bucătărie și textile fără insecticide
adăugate. Effect momeală cu feromoni pentru moliile de bucătărie și textile permite o
protecție naturală împotriva tuturor tipurilor de molii de bucătărie și textile care atacă
produse alimentare sau textilele. Baza are o suprafață adezivă, unde este plasată banda
cu feromon. Feromonii sunt irezistibile pentru insectele de sex masculin și le atrage pe
suprafața adezivă. Prin captarea masculilor, vom dezactiva ciclul de reproducere, ceea
ce înseamnă că nu mai atacă produsele alimentare sau textilele.
Avantaje:
• Protecție împotriva moliilor de pînă la 3 luni
• Fară miros
• Nu conține insecticide
• Sigură pentru oameni și animale cu sânge cald

Insecticid efficient cu acțiune de contact și doborîre,
ideal atît pentru: instate care se tarăsc cît și pentru insect
zburătoare.
Avantaje:
• Produsul poate fi utilizat prin diferite metode de
aplicare( pulverizare de suprafață, ULV – ceță rece, ceță
termică in solvent adecvat)
• Performanțe rapide datorită efectului de doborîre
• Oferă un effect residual bun.
• Acțiune îndelungată
• Performanțe bune chiar și în locurile cu infestații mari
Utilizare: Produsul poate fi folosit in zonele rezidențiale
( blocuri de locuit), zone industrial, magazine și ferme.
Pentru este stabil la acțtiunea razelor de soare poate
fi folosit atît la interior cît si la exterior constrolul
dăunătorilor.
Substanță active:
Tetramethrin 1 %, Permethrin 6 %, PBO 18 %
Formulare: Concentrat pentru Emulsie
Ambalaj: 100 ml , 500 ml, 1 L
Ambalaj pentru transport: 30/bax; 1080/palet //
12/bax; 924/palet // 12/bax; 480/palet

Innovative Insecticide Solutions
EFFECT CAPCANĂ CU MIERE
PENTRU MUȘTE
Lipicioasă, bandă acoperită cu miere pentru
atragerea muștelor.
Avantaje:
• Nu este dăunătoarea, nu conține
substanțe toxice
• Se poate folosi și pentru monitorizare,
domeniu larg de aplicare: in apartmente
case de vacanță, rulote
Ambalaj: 4 buc
Ambalaj pentru transport:
20/bax; 3360/palet
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EFFECT CAPCANĂ MARE ȘI
EFFECT ROLĂ FIXĂ FLYTRAP
Effect – capcane de muște sunt o protecție
mecanică eficientă împotriva muștelor și
destinate utilizării în grajduri, sere, depozite,
pentru industria alimentară, etc., ca un mijloc de
scădere a populației de insecte și, ca o metodă
de diagnosticare. Este recomandat pentru
utilizare în toate domeniile în care trebuie să fie
rezolvată problema insectelor fără intervenții
chimice asupra mediului.
Avantaje:
• Protecție naturală eficientă, adeziv special
rezistent la aer
• Baza albă care are muște printate, care
atrag insectele
• Sigură si simplu de folosit.
Ambalaj: 4 foi (34 cm x 60 cm), o rolă (25 cm x
10 m)
Ambalaj pentru transport:
20/bax; 80 baxuri/palet // 24/bax; 960/palet

EFFECT HÂRTIE INSECTICIDĂ
Efectul insecticid a fost dovedit că poate dura câteva ore după folosirea inițială. În
mai puțin de 5 minute atinge efectul de doborîre de până la 95% și are o eficacitate
continuă de până la 8 ore.
Avantaje:
• Se adresează mușcăturilor din camere, de interior și protejează toți membri
familiei.
• Fără reziduri / probleme de eliminare a deșeurilor.
• Nu este toxic pentru femei gravide sau copii.
• Poate fi folosit oriunde la interior.
• Foarte eficient împotriva diferitelor tipuri de țânțari (Aedes aegypti, Aedes
albopictus, Anopheles gambiae, Culex quinquefasciatus ...).,etc.
• Folosiți o hârtie pentru fiecare 10m2.
Ambalaj: 10 hârtii / ambalaj, 50 de ambalaje / ambalaj, display.

NOU
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ȘOARECI ȘI ȘOBOLANI? NU MULŢUMESC!
RATIMOR CARTE CU LIPICI
PENTRU ROZĂTOARE

Un produs gata făcut fără otrăvuri
adăugate utilizat pentru controlul și
monitorizarea soarecilor și șobolanilor.
Este potrivit pentru utilizarea în
interior, în subsoluri, magazii , zone de
depozitare, bucătării, și toate clădirile
agricole, în special în cazul în care
utilizarea de capcane rodenticide
este limitată.
Avantaje:
• Nu conține otravă
• Nu are miros
• Aromă de alune
• Ușor de utilizat
• Gata de folosit
CACANĂ LIPICI pentru:
• ȘOARECI
• ȘOBOLANI

GLODACID PLUS MOMEALĂ MOALE

Dovedită a fi momeala cea mai gustoasă
și cea mai eficientă formă de momeală
de control de șoareci și șobolani.
Avantaje:
• Ingredientul activ bromadiolone,
are cea mai vastă rază de aplicare.
• Eficiență mare datorită acțiunii
întarziate
• Dovedit a fi forma cea mai gustoasă
a rodenticidelor.
• Substanțele atractante atrag
rozătoarele spre momeală.
Utilizare: Este eficient dacă este
folosit, de asemenea, în zonele în care
rozătoarele au acces
la hrană naturală.
Ambalaj: 150 g

RATIMOR
CAPCANĂ CU LIPICI

Când a fost înfiinţată Unichem, a fost prima companie privată care produce produse
pentru plante și protecţia caselor. Suntem mândri că producţia se bazează pe
dezvoltarea propriei companii.

Produsul este destinat pentru controlul
rozătoarelor în case, magazine, grajduri și alte
clădiri în cazul în care utilizarea de momeli
rodenticide otrăvitoare este restricționată
(datorită prezenței animalelor de companie,
copii). Pe langă utilizarea pentru combaterea
rozătoarelor poate fi folosit, de asemenea, ca
dispozitiv de monitorizare.
Avantaje:
• Nu conține ingredienți activi
• Odată aplicată este eficientă 3 luni
(depinde de praful din locul unde este
folosit)
• Produs pentru monitorizarea și
controlul rozătoarelor
• Pot fi utilizate în locuri în care carcasele
de rozătoare sunt greu de găsit
• Rămășițele produsului nu sunt
dăunătoare

În ţara de origine, avem poziţia de lider pe piaţă și suntem lider absolut în domeniul
protecţiei naturale a plantelor. Avem calitatea certificate a producţiei ISO 9001 și
ISO 14001.

GLODACID PLUS BLOCURI DE CEARĂ

Un rodenticid eficient cu cea mai largă gamă de
aplicații, eficient, de asemenea, în zonele umede.
Avantaje:
• Stabilă, de asemenea, în condiții
dificile (lumina directă a soarelui,
schimbările de temperatură,
umiditate)
• Potrivit pentru utilizarea în subsoluri,
canale colectoare și a zonelor din jurul
casei
• Ingredientul activ bromadiolone, are
cea mai vastă rază de aplicare.
• Margini multiple pe blocurile de
ceară, oferă mai multe opțiuni de
muscare
• Substanțele atractante atrag
rozătoarele spre momeală
Ambalaj: 300 g

Unichem
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