KATALÓG VÝROBKOV

VÝROBKY PRE DOM A ZÁHRADU; 2019/2020

CELOSVETOVÁ PRÍTOMNOSŤ
Unichem d.o.o. je uznávaná európska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu
vysokokvalitných výrobkov na ochranu a výživu rastlín, organické záhradníctvo
a ochranu domu pred hmyzom a hlodavcami. Jej dlhoročná tradícia pri výrobe
záhradníckeho a aj programu na ochranu rastlín sa zakladá na vlastnom výskume,
vývoji a výrobných kapacitách. Založená bola v roku 1989 a neskôr zaznamenala
rýchly vývoj. V sortimente má viac ako 250 rozličných výrobkov pre dom a záhradu.
Ako dodávateľ biocídnych výrobkov aktívne spolupracuje aj pri procesoch registrácie
v zmysle smernice 98/8/ EC.
Spoločnosť obchoduje s niekoľkými najväčšími európskymi spoločnosťami a môže
pomôcť pri získaní registrácii pre ľahší vstup na zahraničné trhy.
Unichem sa zasadzuje o:
• Profesionálny prístup, priebežnú asistenciu a služby s vysokou technologickou a
informačnou podporou.
• Kvalitu a vysokú úroveň vzťahu k svojim obchodným partnerom, o kvalite
procesov spoločnosti Unichem svedčia získane certifikáty ISO 9001 a ISO14000.
• Vedomosti a vlastnú výrobu: výroba výrobkov Unichem je nadovšetko efektívna,
environmentálne vhodná a nákladovo vyrovnaná.
• Vysokú pridanú hodnotu pomocou prepojení a vysokokvalitných obchodných
procesov.
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V Unicheme vieme, že bez ohľadu na to ako efektívne výrobky sú, ak
nemajú podporu a správny marketing, kupujúci ich nemusí rozpoznať.
To je dôvod, prečo pracujeme na marketingových materiáloch, ako sú
katalógy, plagáty, letáky, reklamy atd...

Unichem tiež aktívne vyberá predajné miesta, aby sa ubezpečil o
ich vhodnosti. Každé predajné miesto má vlastný situačný plán a
plano gram pre výrobky Unichemu. Spoločnosť tiež poskytuje akčné
stojany a regály pre druhotné vystavenie, a organizuje propagačné
akcie svojich výrobkov pomocou špeciálne vyškolených pracovníkov

ORGANICKÉ HNOJIVÁ SÚ PRE RASTLINY NEPOSTRÁDATEĽNÉ
Pôda je domovom rastlín, v ktorom by sa mali cítiť bezpečne, pohodlne a kde by sa im malo dobre
dariť. Takáto pôda musí byť vzdušná, s veľkým obsahom organických látok, ktoré pridávame iba
formou organických živín pri ich jarnej a jesennej príprave. Živiny však musíme rastlinám pridávať
po celú dobu ich rastu. Iba v takom prípade sa budú dobre vyvíjať a stanú sa našou pýchou a
radosťou.
Organické hnojivo s overenou vysokou kvalitou a účinnosťou je Plantella Organik, ktoré je bez
nepríjemnej arómy, bez burín a zárodkov chorôb, hnojivo je tepelne spracované.

BIO

PE

S T O VA N I

E

Plantella Organik je povolený na použitie v BIO produkcii
podľa európskeho nariadenia ES 834/2007.

DNÉ PR
HO

Odborníci doporučujú

ORGANIK

dlhodobo pôsobiace
100% organické hnojivo
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7,5 kg, 20 kg, 25 kg, 500 kg
100% organické hnojivo
67% organických látok a 90% sušiny
zlepšuje štruktúru pôdy a biologickú aktivitu
zaručene menšia spotreba
zvyšuje úrodnosť pôdy
zlepšuje kvalitu a množstvo úrody
vyznačuje sa malou spotrebou
bez intenzívneho zápachu, buriny, choroby
v priemere 20 kg na 100 m2
FEBRUÁR

E

V

V porovnaní s maštaľnou mrvou ho použijeme až v 30 krát menšom množstve. Okrem toho
obsahuje viac živín, jeho použitie a uchovávanie je veľmi jednoduché. Výskumy dokázali, že sa
pri použití Plantella Organiku v plodinách zvýši obsah cukru o 20%, obsah vitamínu A o 15% a
vitamínu C o 30%. Pretože je k dispozícii vo forme granúl, uvoľňujú sa výživné látky postupne a
dlhodobo. Takáto forma je tiež vhodnejšia k používaniu resp. rozmetávaniu

PLANTELLA ORGANIK
Zvoľme najlepšie organické hnojivo!

DLHODOBO
PÔSOBIACE,
VIAC NEŽ 6
MESIACOV

NOVEMBER

ŽELEZO PRE ZDRAVÚ FARBU RASTLÍN!
Nedostatok železa pri pestovaní rastlín je veľmi častý jav.
Žltnutie listov môže byť následkom choroby, napadnutia
škodcami alebo nedostatkom živín. Keď sú listy žlté, ale
žilky zostávajú zelené, hovoríme, že má rastlina chlorózu.
Chloróza je následok nedostatku železa.
Rastliny trpia nedostatkom železa:
• v zemi, ktor obsahuje priliš veľa vápnika,
• v pôde, kde spozorujeme nepomer živín,
• počas mokrých a daždivých rokov,
• v ťažkej ílovitej pode.

PLANTELLA TEKUTÉ ŽELEZO
• 250 ml
• Plantella tekuté železo je vo vode rozpustné hnojivo s 3%
•
•
•
•
•

železa, ktoré rastlina kompletne a veľmi rýchle prijme
Odstráni nedostatok železa v pôde a rastline
Tekutá forma pre rýchly účinok
Odmerka pre jednoduché dávkovanie
Odstraňuje chlorózu listov a hrdzavenie ihličnanov
35 ml na 2,5 l vody pre viac ako 15 l. roztoku
MAREC

SEPTEMBER

PLANTELLA IDEAL
• 20 l, 50 l, 70 l
• kvalitná humínová rašelina poskytuje

potrebné množstvo organických živín všetky
potrebné minerály a živiny poskytujú okamžitý
efekt ale aj dlhodobý účinok
• bio aktívny íl zvyšuje schopnosť koreňového
systému absorbovať vodu a živiny
• pridané živiny pre počiatočný vývoj a kvitnutie
rastlín.
Univerzálny substrát Ideal používame na
sadenie a presádzanie všetkých izbových,
balkónových a okrasných kvetín, zeleniny a
byliniek. Svojim zložením zaručuje optimálnu
štruktúru a aktivitu pôdy a umožňuje tak rýchle
obnovenie a vývoj koreňového systému.
MAREC

OKTÓBER

PLANTELLA TYČINKY
NA HNOJENÍ
• 30 kusov
• Pre všetky druhy izbových

a balkónových rastlín
• Jednoduché použitie
• Jedna tyčinka vystačí na

mesiac
• 1 tyčinka na kvetináč ф12 cm
JANUÁR

DECEMBER
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VŠETKO PRE NAJKRAJŠÍ TRÁVNIK!
PLANTELLA ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE
VŠETKY DRUHY TRÁVNIKOV

PLANTELLA VYBRANÉ KOMBINÁCIE
TRÁVNYCH SEMIEN

• 1 kg, 25 kg na (1 kg / 33 m2)
• Špecialne minerálne hnojivo vo forme

Vybrané zmesi trávnych semien zaručujú
optimálny výber pre každú polohu.
Semená Univerzal sú špeciálnou zmesou,
pozostávajúcou z druhov a odrôd tráv, ktoré
sú vhodné pre každé klimatické podmienky
a polohy. Semená Helios sú ideálne pre
pevný a odolný trávnik v suchých a horúcich
podmienkach. Semená Plantella Viva zaručujú
hustý a zdravý trávnik v tienistých polohách.

granúl pre hnojenie všetkých druhov tráv a
lúčnych rastlín.
spôsob použitia: cez korene
vysoký obsah dusíku v rôznych formách,
ktorý zabezpečuje okamžité a dlhodobé
pôsobenie hnojiva
prísada železa aby sa zabránilo tvoreniu
machu v pôde
malá spotreba

•
•

•
•

MAREC

PLANTELLA PROTI MACHU

AUGUST

• 5 kg, 10 kg
• Plantella proti machu odstraňuje mach

a zamedzuje jeho rastu v trávniku,
trávnik prevzdušní a dodáva mu výživné
látky. Obsahuje jednorázovú dávku hnojiva
pre trávu.
• INTEZÍVNE POUŽITIE: 5kg/50m2
• PREVENTÍVNE POUŽITIE: 5kg/100m2
FEBRUÁR
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OKTÓBER

MAREC

SEPTEMBER

VŠETKO PRE NAJKRAJŠÍ TRÁVNIK!
PLANTELLA ŠPECIÁLNE JESENNÉ HNOJIVO PRE TRÁVU
•
•
•
•
•
•
•

5 kg
Minerálne špeciálne hnojivo pre vhodnú výživu všetkých druhov trávy
Pre lepšie prezimovanie
Vysoká hladina fosforu a draslíka vytvára silnejšie a hlbšie korene
V ďalšej sezóne bude tráva silnejšia a zelenšia
Vyvážený pomer živín
1 kg stačí na 50 m2
AUGUST

OKTÓBER

PLANTELLA UNIVERZÁLNE HNOJIVO NPK 15-15-15
• 3 kg, 5 kg

Kvalitné univerzálne hnojivo je vynikajúce pre základné alebo
počiatočné hnojenie a prihnojovanie všetkých druhov rastlín
(rastlinné, ovocné, vinohradnícke, okrasné kry, kvety, tráva, obilie, atď.),
pretože poskytuje hlavné živiny rastlinám. Používa sa ako doplnok k
základnému hnojeniu alebo namiesto základného hnojenia ako aj v
prípade nedostatku výživných látok.
• zabezpečuje zdravý rast
• rýchlejšie kvitnutie
• hojnejšiu produkciu
MAREC

SEPTEMBER
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PLANTELLA FORMULA 365 MODERNÉ DLHODOBÉ MEMBRÁNOVÉ HNOJIVO
HNOJENIE LEN
1X ROČNE

PLANTELLA FORMULA 365 PONÚKA
TECHNOLOGICKÚ EXCELENTNOSŤ PRI
HNOJENÍ RASTLÍN.
Vlhkosť v zemi preniká cez membránu a
rozpúšťa živiny, ktoré sa vo fáze rastu rastlín
intenzívne uvoľňujú. Postupné uvoľňovanie
živín zaručuje, že vaše rastliny sú bujné a
zdravé po celú sezónu.
• DLHOTRVAJÚCI ÚČINOK: živiny sa

•

•

•

•

•

postupne uvoľňujú podľa teploty pôdy, aby
sa zabezpečila vyvážená výživa rastlín.
TECHNOLOGICKÝ ÚSPECH: založený
na technologicky pokročilej štruktúre
membrány, ktorá obklopuje živiny dusíka,
fosforu a draslíka
PRIAZNIVÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
riadené postupné uvoľňovanie poskytuje
hnojivo, ktoré nepoškodzuje podzemnú vodu
HNOJENIE LEN JEDEN KRÁT ROČNE:
jediné hnojenie stačí na (profesionálnu)
starostlivosť o kríky počas celého obdobia
ich rastu a poskytuje dokonalý vzhľad vášho
okolia
PÄŤKRÁT MENŠIA SPOTREBA: aplikácia
hnojív sa zmenšuje a je rozumnejšia - pre
ten istý povrch používate až päťkrát menej
hnojív
JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE: starostlivosť o
kríky je oveľa jednoduchšia a zvyšný voľný
čas môžete využiť na vychutnanie si novo
zdobeného a perfektne vyzerajúceho okolia
vášho domova

PLANTELLA FORMULA
365 membránové hnojivo
PRO RODODENDRONY
A PRE IHLIČNANY

PLANTELLA
FORMULA 365
membránové hnojivo
PRE RUŽE

PLANTELLA
FORMULA 365
membránové
hnojivo PRE TRÁVU

PLANTELLA
FORMULA 365
membránové hnojivo
PRE OKRASNÉ
RASTLINY
A PRE ŽIVÉ PLOTY

• 1 kg

• 1 kg, 3 kg

• 1 kg

MAREC
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SEPTEMBER

• 1 kg
• Pre bohaté kvety a hustý

porast rdodendrónov,
hortenzíí, azaliek,
čučoriedok apravých
američanov.
• Pre husté a silné
ihličnany, cyprusy a ďalšie
stálozelené rastliny.

KAŽDÁ RASTLINA MÁ SVOJU CHUŤ!
Každá rastlina potrebuje k svojmu rozvoju,
zdravému rastu a bohatej úrode špeciálne
prispôsobené hnojivá, ktoré by mali obsahovať
správny pomer hlavných živín a mikroživín.
Správna výživa však nie je rozhodujúca len
pre správny rast, ale veľmi napomáha aj
odolnosti rastliny voči nepriaznivým vonkajším
podmienkam, chorobám a škodcom.

PLANTELLA
ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE
OKRASNÉ RASTLINY

PLANTELLA
ŠPECIÁLNE
HNOJIVO PRE IHLIČNANY

• 1 kg na 100 m2

• 1 kg na 40 m2

MAREC

SEPTEMBER

PLANTELLA ŠPECIÁLNE
HNOJIVO PRE
RODODENDRONY

MAREC

JÚN

PLANTELLA ŠPECIÁLNE
HNOJIVO PRE ZELENINU
• 1 kg na 200 m2/1000 l

TVAR KRYŠTÁLOV =
TROJITÉ POUŽITIE:
• ZALIEVANIE
• HNOJENIE NA LIST
• POSYP

• 1 kg na 40 m

2

MAREC

JÚN

roztoku
MAREC

AUGUST

PLANTELLA ŠPECIÁLNE
HNOJIVO PRE RUŽE

PLANTELLA ŠPECIÁLNE
HNOJIVO PRE JAHODY

• 1 kg na 40 m2

• 1 kg na 40 m2

MAREC

JÚN

MAREC

JÚN

PRISPÔSOBENÉ ZLOŽENIE HLAVNÝCH NPK ŽIVÍN A MIKROŽIVÍN • NÍZKA SPOTREBA • RÝCHLE A CIELENÉ PÔSOBENIE
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PRE KRÁSNE A ZDRAVÉ RASTLINY
PLANTELLA BALKONIA
• 20 l, 45 l, 60 l, 70 l
• substrát pre izbové a balkónové 		

rastliny s guanom

PÄNŤENTOV

O
KOMP STRÁTU
SUB

• Pre podstatne viac kvetov a zelene.
• Zaisťuje ideálne podmienky dobrého

PLANTELLA KVET

rastu a vývoja balkónových a izbových
rastlín, pretože vytvára vhodnú štruktúru
s vynikajúcim vodným a vzduchovým
režimom.
• Umožňuje rýchlu regeneráciu a vývoj
koreňov.
• Zvyšuje podiel organických
aminerálnych látok.

•
•
•
•

MAREC

OKTÓBER

1. Huminová rašelina: najkvalitnejšia huminová rašelina, ktorá je bohatá na humus a
živiny, zabezpečuje základné potreby rastlín po stránke výživy.
2. Minerály: potrebné NPK min. živín pre okamžitú účinnosť v odpovedajúcom
množstve.
3. Guano: vysušený vtáčí trus bohatý na živiny v organickej forme pre dlhodobé
uspokojovanie potrieb rastlín po stránke výživy.
4. Perlit a Bio rastlinné vlákna: zabezpečujú vysokú schopnosť zadržovania vody v
oblasti koreňov. Tým sa zabráni aj vyplavovaniu ostávajúcich a pridaných živín.
5. Aktivátory kvitnutia: aminokyseliny, huminové kyseliny, rýchlo prístupný fosfor,
zvyšujú tvorbu kvetných pukov.
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500 ml, 1 l
hnojivo pre kvitnúce a zelené rastliny
Obohatené vitamínmi a živinami
Oveľa viac kvetov
MAREC

NOVEMBER

NÁ
ÁZATEĽ
PREUK UŽ PO
A
KVALIT CI!
1 MESIA

PRE KRÁSNE A ZDRAVÉ RASTLINY
PLANTELLA TEKUTÉ ŠPECIÁLNE HNOJIVO PRE PELARGÓNIE

ENÉ
HAT MI
O
B
O
MÍN
VITA

Tekuté minerálne hnojivo pre pelargónie poskytuje bohaté kvitnutie
pre všetky druhy pelargónie.
• 1l
• Poskytuje ľahkú absorpciu všetkých potrebných živín cez listy
•
•
•
•
•
•

alebo korene
Malá spotreba
Správna hlavná výživa NPK a zloženie mikroživín
Hnojenie listov
Súčasťou balenia je odmerka
Jednoduché používanie
Praktické balenie
MAREC

PLANTELLA LIST
•
•
•
•

500 ml, 1 l
hnojivo pre kvitnúce a zelené rastliny
Obohatené vitamínmi
Oveľa viac listov
MAREC

OKTÓBER

PLANTELLA ŠPECIÁLNE TEKUTÉ HNOJIVO PRE PETÚNIE
Tekuté minerálne hnojivo pre pelargónie poskytuje bohaté
kvitnutie pre všetky druhy petúnie.
• 1l
• Poskytuje ľahkú absorpciu všetkých potrebných živín cez

NOVEMBER

•
•
•
•
•
•

listy alebo korene
Malá spotreba
Správna hlavná výživa NPK a zloženie mikroživín
Hnojenie listov
Súčasťou balenia je odmerka
Jednoduché používanie
Praktické balenie
MAREC

SEPTEMBER
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PRE KRÁSNE ORCHIDEY
PLANTELLA TABS HNOJIVO PRE ORCHIDEY
PLANTELLA EXTRA PLUS

Hnojivo v tabletkách pre správnu a rovnomernú výživu
orchideí. Obsah základných výživných látok zaručuje
bujné kvitnutie orchideí, podporuje riadny vývoj koreňov
a zlepší odolnosť proti zaťaží.

Univerzálne vodorozpustné hnojivo pre
záhradné a balkónové kvety vo forme
vodorozpustných kryštálov.

• 80 g ( 20 tbl po 4 g)
• Presné dávkovanie, vynikajúca rozpustnosť hnojiva
• Jednoduché použitie, šumivé tabletky, ktoré sa

500 g
mimoriadne rýchle a účinné pôsobenie,
100% vodorozpustné hnojivo,
malá spotreba – 500 g na 500 l živného
roztoku,
• obsahuje všetky hlavné živiny a mikroživiny.
•
•
•
•

rozpúšťajú vo vode
• Bez miešania (hnojivo sa rovnomerne rozdelí v roztoku)
• Jednoduché uloženie, zaberie málo miesta
• Prepravné balenie: 24
JANUÁR

MAREC

DECEMBER

PLANTELLA PRE ORCHIDEY
V 1 litri vody rozpustime 10 ml hnojiva (odmeriame
viečkom/odmerkou). S pripraveným roztokom zalievame
alebo postriekame v období rastu a kvitnutia raz za dva
týždne, v období kľudu hnojíme raz mesačne. Tekuté
hnojivo pre orchidey je vhodné pre hnojenie všetkých
druhov orchideí. Vhodné zloženie látok umožňuje bujné
kvitnutie v živých farbách, stimuluje pravidelný vývoj
koreňov a tiež zlepšuje odolnosť na stres.
JANUÁR
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DECEMBER

SEPTEMBER

EKOLOGICKÉ ZÁHRADKÁRSTVO - ZÁHRADKÁRSTVO BUDÚCNOSTI!
PLANTELLA START ŠPECIÁLNY SUBSTRÁT PRE VÝSEV A PRESÁDZANIE
20 l
zaručuje zdravé a silné sadenice
obsahuje 100% prírodnú rašelinu,
zabezpečuje ideálne podmienky pre rast mladých rastlín

•
•
•
•

Plantella Start je špeciálna zemina pre výsev, kultiváciu a presádzanie rastlín,
ktorá špeciálne prispôsobeným zložením umožňuje rýchly vývoj koreňového
systému. Hodnota pH a obsah živín v zemine Plantella Start sadeniciam
poskytuje všetky potrebné výživné látky pre vývoj koreňov mladých rastlín a
vývoj mladých sadeníc. Kombinácia rašelín zaručuje optimálne zadržiavanie
vody v pôde. Keďže má zemina veľmi jemne mletú štruktúru, vytvára tak ideálny
pomer vzduchu a vody v oblasti koreňov, aby sa mohli tieto správne vyvíjať.
JANUÁR

OKTÓBER

BIO PLANTELLA GÉL PROTI SLIMÁKOM
PLANTELLA ZAHRADA
• 1l
• Na báze extraktu z morských rias.
• Prírodný organický prípravok pre

•
•
•
•

zeleninu, ovocie, bobuľoviny, jahody a
okrasné rastliny.
Prirodzená výživa rastlín z výťažku
morských rias.
Zeleninu nasýtime ... a posilníme!
Pravidelným prihnojovaním každých 14
dní k zdravej úrode!
100% prírodné
FEBRUÁR

OKTÓBER

• 1l
• je prírodná bariéra, ktorá ochraňuje rastliny pred slimákmi.
• gél je vyrobený z prírodných zložiek, bez farby, vône a je bezpečný

pre ľudí a zvieratá.
• gél proti slimákom je účinný aj vo vlhkých podmienkach; ochrana

rastlín trvá cca 2 týždne
• Môže sa tiež bez problémov použiť na vertikálnych povrchoch, akoje ochrana

vonkajších brán, visiacich košíkov/kvetináčov a iných podobných miest.
• Nanesieme bezprostredne na pôdu alebo akúkoľvek pevnú plochu,

predovšetkým do okolia kríkov, najmä v blízkosti živých plotov, záhrad,
kvetináčov, ciest alebo v blízkom okolí rastlín. Gél je potrebné aplikovať ako
neprerušovanú líniu. A stačí na 50 metrov zábrany/prekážky. Odporúčaná
doba použitia je: koncom dňa a pri suchom počasí.
APRÍL

OKTÓBER
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PRÍRODNÉ, ÚČINNÉ, ZDRAVÉ!

PLANTELLA NUTRIVIT NA JAHODY
Vysoko kvalitné organické hnojivo s vyššou hodnotou špeciálne
prispôsobené pestovaniu jahôd a bobuľovín. Pridaný prírodný
fosfor pre chutnejšie ovocie. Obohacuje štruktúru a aktívnosť
pôdy, zvyšuje podiel organických látok a rovnomerne vyživuje
rastliny, čím zabezpečuje zdravý rast, vývoj a chutnejšie jahody
bohaté na vitamíny.
• 1 kg
• výlučne organický pôvod (rastlinné a živočíšne zvyšky

potravinársko-spracovateľského priemyslu);
• vyvážené zloženie NPK pre rovnomerný vývoj koreňov, zdravý

rast;
• granule sa v oblasti koreňov rýchlo uvoľňujú a rastlinám

PLANTELLA NUTRIVIT UNIVERZAL
Vysoko kvalitné organické hnojivo s vyváženým zložením živín pre prípravu a dohnojenie
pôdy. Obohacuje štruktúru a aktívnosť pôdy, zvyšuje podiel organických látok a
rovnomerne vyživuje rastliny, čím zabezpečuje zdravý rast, vývoj a prirodzenú úrodu
bohatú na vitamíny.
• 3 kg
• výlučne organický pôvod (rastlinné a živočíšne zvyšky potravinársko-spracovateľského

priemyslu);
• vyvážené zloženie NPK pre rovnomerný vývoj koreňov a zdravý rast;
• granule sa v oblasti koreňov rýchlo uvoľňujú a rastlinám poskytujú správne množstvo

živín, čím sa zníži strata živín (najmä dusíka);
• pridané su fulvové a huminové kyseliny;
• vysoký obsah suchých (90%) a organických látok (65%), zlepšená schopnosť

zadržiavania vody;
• špeciálne termálne spracovanie zabezpečuje integritu hnojiva, absenciu burín a chorôb.
FEBRUÁR
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NOVEMBER

poskytujú správne množstvo živín, čím sa zníži strata živín
(najmä dusíka);
• vysoký obsah suchých (90%) a organických látok (65%) pre
lepšiu schopnosť zadržiavania vody;
• pridaný je prírodný fosfor pre chutnejšie ovocie;
• špeciálne termálne spracovanie zabezpečuje integritu hnojiva,
absenciu burín a chorôb.
FEBRUÁR

NOVEMBER

EKOLOGICKÉ ZÁHRADKÁRSTVO - ZÁHRADKÁRSTVO BUDÚCNOSTI!
PLANTELLA VÁPNIK NA PARADAJKY
Organické vápnikové hnojivo zabraňuje a lieči fyziologické
ochorenia. Lieči hnilobné procesy na paradajkách a inej zelenine.
• 250 ml
• trojité pôsobenie – biostimulant, hnojivo a korektor pri

nedostatku vápnika;
• aminokyseliny – biostimulant pre rastliny, pomáha pri lepšom

prenose vápnika a ďalších mikroelementov do rastliny;
PLANTELLA NUTRIVIT NA PARADAJKY
Vysoko kvalitné organické hnojivo s vyššou hodnotou
špeciálne prispôsobené pestovaniu plodových rastlín.
Pridaný prírodný draslík prináša pevnejšie plody plnej
chuti. Obohacuje štruktúru a aktívnosť pôdy, zvyšuje podiel
organických látok a rovnomerne vyživuje rastliny, čím
zabezpečuje zdravý rast, vývoj a prirodzene vypestované a
pevné plody plnej chuti.
• 1 kg
• výlučne organický pôvod (rastlinné a živočíšne zvyšky

potravinársko-spracovateľského priemyslu);
• vyvážené zloženie NPK pre rovnomerný vývoj koreňov,

zdravý rast a tvorbu pevných plodov;
• granule sa v oblasti koreňov rýchlo uvoľňujú a rastlinám

poskytujú správne množstvo živín, čím sa zníži strata
živín (najmä dusíka);
• pridaný je prirodzený draslík pre pevné plody plnej chuti;
• vysoký obsah suchých (90%) a organických látok (65%)
pre lepšiu schopnosť zadržiavania vody;
• špeciálne termálne spracovanie zabezpečuje integritu
hnojiva, absenciu burín a chorôb.
FEBRUÁR

NOVEMBER

• vápnik zabraňuje praskaniu plodov pri paradajkách a horkej

chrastavitosti pri jablkách a tiež zlepšuje skladovateľnosť
plodov.
APRÍL

OKTÓBER

PLANTELLA ORGANICKÉ HNOJIVO NA PARADAJKY
Vysoko kvalitné 100% organické hnojivo z hnedých morských
rias je ideálne na hnojenie všetkých druhov plodových
rastlín (paradajok, paprík, uhoriek, baklažánov, cukín ...).
Posilňuje koreňový systém, čo umožňuje optimálny príjem
anorganických látok z pôdy a zdravší vývoj, bohaté a dlhšie
kvitnutie. Hnojivo obsahuje aj prírodný draslík, ktorý poskytuje
vývoj zdravých a štavnatých plodov.
• 1l
• 100% organické zloženie;
• pridané sú morksé riasy, ktoré rastlinám umožňujú

vynikajúci vývoj;
• optimálny obsah živín pre zdravý a silný koreňový systém,

vynikajúci rast a kvitnutie;
• pridaný je prírodný draslík pre zdravé plody.
APRÍL

OKTÓBER
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PRÍRODNÉ, ÚČINNÉ, ZDRAVÉ!
BIO PLANTELLA NATUR KONCENTRÁT

BIO PLANTELLA ARBOSAN SMOLA

• 50 ml
• Prírodný fungicídny koncentrát na

• 100 g, 350 g
• Arbosan smola v tube so špongiou je určená na

baze výťažku prasličky roľnej k
zamedzovaniu plesni, strupovitosti a
ostatných ochorení rastlín.
MAREC

potieranie rán pri očkovaní a pri všetkých ostatných
druhoch poškodení na stromoch a kríkoch, ktoré
zabraňujú vniknutiu chorobných zárodkov do
rastliny. Rany sa na jar lepšie zahoja. Zabránime
tým vzniku nákaz baktériami alebo plesňami. Strom
bude zároveň chránený pred vysúšaním.

OKTÓBER

JANUÁR

MAREC

OKTÓBER

DECEMBER

JÚN

AUGUST

BIO PLANTELLA NATUR
• 500 ml
• Prípravok s fungicídnym

pôsobením- roztok k
okamžitému použitiu
v plastovej nádobe s
rozprašovačom
MAREC

by
nej do ade
n
a
r
h
oc
ákl
• Bez tlinnom z iny
tl
as
• Na r osiluje ras
•P

OKTÓBER

BIO PLANTELLA PROTEKT
• 1,5 kg, 3 kg
• Protekt je ochrana stromov pred jarnými mrazíkmi, predovšetkým v miestach so

zvyčajne vysokými teplotami,a tiež biologická ochrana pred rôznymi škodcami
stromov, plesňovými ochoreniami, machmi a lišajníkmi.
• Protekt chráni kmeň stromu, pred popraskaním kôry a zvyšuje elasticitu.
• S prídavkom železa, ktoré ničí a bráni tvorbe machu a lišajníkov.
JANUÁR
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FEBRUÁR

JÚN

NOVEMBER

DECEMBER

EKOLOGICKÉ ZÁHRADKÁRSTVO - ZÁHRADKÁRSTVO BUDÚCNOSTI!
BIO PLANTELLA ŽLTÉ LEPOVÉ DOSKY

BIO PLANTELLA ŽLTÉ LEPOVÉ PASCE PROTI
CIBUĽOVEJ MUŠKE

• 5 ks
• Pre mechanické hubenie vošiek a

• 5 ks
• presne určená žltá farba škodcu priláka do

ostatnýchškodcov v sadoch použijeme
žltej lepové dosky. Vyznačujú sa
žltou farbou, ktorá priťahuje škodcov,
zvláštnym lepivým náterom, na ktorom
sa škodca zachytí a jednoduchým
použitím.

pasce;
• •vysoko kvalitné entomologické lepidlo

umožňuje rýchlu priľnavosť aj veľmi ľahkých
škodcov, nezmýva sa a nerozpúšťa;
MAREC

APRÍL

NOVEMBER

SEPTEMBER

BIO PLANTELLA ŽLTÉ LEPOVÉ
DOŠTIČKY
• 10 ks
• Vhodne do kvetináčov, hrantíkov, za

pomoci priložených tyčiek sú doštičky
max. účinné vo výške kvetu.
JANUÁR

DECEMBER

BIO PLANTELLA
BIELE LEPOVÉ DOSKY
slúžia pre monitoring a signalizáciu náletu škodlivého hmyzu ako napr.
strapka západná, strapka záhradná, ... Hmyz je prilákaný na bielu farbu
a zachytený na lepovú plochu. Tieto dosky sa používajú pri slivkách,
jabloniach,... v ovocných sadoch a pri okrasných kvetinách pre monitoring
a signalizáciu náletu škodlivého hmyzu. Doska zvyčajne vydrží asi po
dobu 6 týždňov od jej zavesenia. Odporúčame zavesiť v ovocných sadoch
rovnomerne 10-12 veľkých lepových dosiek/100m².
MAREC

APRÍL

BIO PLANTELLA OBOJSTRANNE
LEPOVÝ PÁS
• 5m
• Pás, obojstranne funkčný, ktorý nalepíme

okolo kmeňa, mechanicky zabráni škodcom
prístupu do koruny stromu.
MAREC

NOVEMBER
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EFEKTÍVNA VŠESTRANNÁ OCHRANA PROTI HLODAVCOM
Napriek veľkému množstvu prirodzených
nepriateľov, ktoré myši a potkany majú,
sú vďaka svojej prispôsobivosti jedným z
najúspešnejších živých tvorov - na rebríčku
sú hneď za človekom. Vedci preto neustále
vyvíjajú nové metódy a návnady na ich
potlačenie. Silný vývojový tím spolupracuje s
firmou Unichem, ktorá ponúka širokú škálu
návnad v predajnom sortimente na efektívnu
kontrolu hlodavcov za rôznych okolností.
V spoločnosti Unichem ponúkame návnady
s dvoma rôznymi účinnými látkami:
brodifakum a bromadiolón.
Účinnou látkou s najsilnejším účinkom je
brodifakum, ktorý sa ponúka v produktoch
značky RATIMOR BRODIFACUM. Je určený
na potlačenie veľkých populácií hlodavcov,
ktoré sa dlhodobo vyskytujú v objektoch.
Keďže je hlodavec návnadou otrávený už pri
jednorazovom kŕmení, je táto účinná látka
zaradená do skupiny ≫single feed≪ návnad.
Účinnou látkou s najvšestrannejším použitím
je bromadiolón pod značkou RATIMOR PLUS,
ktorý je taktiež určený na potlačenie veľkých
populácií hlodavcov.
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EFEKTÍVNA VŠESTRANNÁ OCHRANA PROTI HLODAVCOM
RATIMOR BRODIFACOUM
MĚKKÁ NÁVNADA

RATIMOR BRODIFACOUM
PARAFÍNOVÉ BLOKY

Najpríťažlivejšia forma rodenticídnej návnady, pretože
najviac priťahuje hlodavce a je preukázane najúčinnejšia
forma rodenticídov.

Extrudované parafínové bloky s množstvom hrán, čo
hlodavcom umožňuje hlodanie. Zaručujú výnimočnú
účinnosť, aj keď sú vystavené vlhkosti alebo miestam s
vysokými teplotami.

• 150 g
• vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití)
• kvôli pridaným olejom a tukom Ratimor Brodifacoum
•
•
•
•

návnada zostane dlho šťavnatá
pridané stabilizátory zabraňujú oxidácii
účinná aj keď majú hlodavce dostatok prirodzenej potravy
oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť
obsahuje horkú averzívnu látku

• 300 g
• vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri jednom požití)
• vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam (zvlášť vhodná

na mokré miesta a exteriéry budov)
• obsahuje konzervačnú látku, ktorá zabraňuje plesni a chráni

návnadu pred baktériami a plesňou
• oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť
• obsahuje horkú averzívnu látku
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EFEKTÍVNA VŠESTRANNÁ OCHRANA PROTI HLODAVCOM
RATIMOR PLUS
MĚKKÁ NÁVNADA

RATIMOR PLUS
PARAFÍNOVÉ BLOKY

Najpríťažlivejšia forma rodenticídnej
návnady, pretože najviac priťahuje hlodavce
a je preukázane najúčinnejšia forma
rodenticídov.

Extrudované parafínové bloky s množstvom
hrán, čo hlodavcom umožňuje hlodanie.
Zaručujú výnimočnú účinnosť, aj keď
sú vystavené vlhkosti alebo miestam s
vysokými teplotami.

• 150 g
• kvôli pridaným olejom a tukom Ratimor Plus

Mäkká návnada zostane dlho šťavnatá
• starostlivo vybrané prísady zaručujú, že
•
•
•
•

hlodavce nemôžu odolať
pridané stabilizátory zabraňujú oxidácii
účinná aj keď majú hlodavce dostatok
prirodzenej potravy
oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť
obsahuje horkú averzívnu látku

RATIMOR PLUS OBILNÁ NÁVNADA
Rodenticídna návnada z celej obilniny, ktorú
možno použiť všade, kde je chránená pred
vlhkosťou.
• 150 g
• pridané atraktanty, ktoré svojou vôňou

priťahujú hlodavce
• 300 g
• vysoká účinnosť už pri malom množstve (pri

jednom požití)
• vysoká odolnosť voči okolitým podmienkam

(zvlášť vhodná na mokré miesta a exteriéry
budov)
• obsahuje konzervačnú látku, ktorá
zabraňuje plesni a chráni návnadu pred
baktériami a plesňou
• oneskorený účinok, čo ešte zvýši účinnosť
• obsahuje horkú averzívnu látku

• obsahuje horkú averzívnu látku

RATIMOR PLUS GRANULE
Ratimor Plus pelety sú vyrobené zo
zlisovaných častíc obilnín a preto sú zvlášť
atraktívne pre hlodavce.
• 150 g
• kvôli zmesi rôznych obilnín sú pre hlodavce

veľmi chutné
• pridané atraktanty, ktoré svojou vôňou

priťahujú hlodavce
• obsahuje horkú averzívnu látku
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EFEKTÍVNA VŠESTRANNÁ OCHRANA PROTI HLODAVCOM

RATIMOR PLUS LEPIACA DOSKA PRE
HLODAVCE
•
•
•
•

2 lepiace dosky
Nejedovatý výrobok
Bezpečný a jednoduchý na použitie
je hotový výrobok, ktorý sa používa na
ničenie myší a potkanov v obytných a
obchodných priestoroch, najmä tam kde je
použitie rodenticídnych návnad ohraničené

RATIMOR PLUS LEPOVÁ KNIHA NA MYŠI A
POTKANY
•
•
•
•
•

Bez jedov
Bez nepríjemnej vône
Obsahuje arómy arašidov
Jednoduché použitie
Pred pripravený výrobok, ktorý sa
používa na kontrolu myší a potkanov a
neobsahuje jedovaté látky. Je vhodná na
vnútorné použitie, použitie v pivniciach,
skladoch, kuchyniach a iných priestoroch,
obzvlášť tam, kde je obmedzené použitie
rodenticídov.
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ÚČINNE PROTI HMYZU!
EFFECT UNIVERZÁLNY INSEKTICÍD –
AEROSOL
• 400 ml
• Aerosol Effect je kontaktný insekticíd

s okamžitým i predlženým pôsobením,
určený k hubeniu múch a komárov, účinný
je tiež proti moliam, muškám, roztočom a
lezúcemu hmyzu (mravce, rybenky, šváby,
rusom, a pod.). Vhodný je k použitiu v
otvorených i uzavretých priestoroch. S
prijemnou repelentnou vôňou citronely.
• insekticíd sa na dennom svetle rýchlo
rozkladá, preto je potreba menej vetrať
• osvieži priestor prijemnou vôňou
• nezanecháva viditeľné stopy

EFFECT UNIVERZÁLNY INSEKTICÍD TRIGGER SPRAY
• 500 ml
• Insekticíd Effect s kontaktným,

predlženým pôsobením je určený na
hubenie všetkých druhov roztočov a
lezúceho hmyzu. Používa sa v obývacích
priestoroch, pivniciach, komorách, na
terasách, v kempoch a v ostatných
otvorených a uzavretých priestoroch.
• nezanecháva viditeľne stopy, nerobí
škvrny
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EFFECT ULTIMUM, KONCENTRÁT
• 100 ml
• Prípravok je účinný proti rade škodcov –

pôsobí veľmi rýchlo a je vhodný najmä pri
likvidácii veľkých populácií. Odolný je aj
proti svetlu. Môže byť použitý v uzavretých
a vo vonkajších priestoroch.
• Pôsobí proti: Lezúcemu hmyzu: ploštice,
švabom rusom, čierne mravce a ostatný
lezúci hmyz
• Lietajúcemu hmyzu: mucha domáca ...
• Balenie a prepravný obal:

ÚČINNĚ PROTI OSÁM A SRŠŇOM!

EFFECT AEROSOL PROTI OSÁM
A SRŠŇOM
• 400 ml, 750 ml
• insekticíd vo forme

•

•

•
•
•

rozprašovača. Vzhľadom
k tomu, že aerosol
aplikuje aktívnu látku až do
vzdialenosti 4-6 m, je možné
hniezdo postriekať z väčšej
vzdialenosti.
obsahuje repelent,
zamädzujúci návratu hmyzu
na ošetřený povrch
prostriedok obsahuje
tiež aromatickú prísadu
osviežujúcu vzduch
okamžitý účinok
predlžený účinok
bezpečné a jednoduché
použitie
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ÚČINNE PROTI MOLIAM!
EFFECT LAPAČ NA ŠATNÍKOVÉ MOLE

EFFECT LAPAČ NA KUCHYN. MOLE

Lapač je určený k účinnej a dlhodobej
prirodzenej ochrane tkanín a kožuchov pred
šatníkovými moľami. Slúži predovšetkým k
monitoringu. Je vhodný k použitiu v skriniach,
bielizníkoch, kufroch i na cestách. Lapač je
mechanický, užívateľsky príjemný, bez vône a
zápachu, bezpečný pre človeka a teplokrvné
zvieratá.

• neobsahuje insekticídy,
• dlhodobá ochrana (feromóny sa uvoľňujú 3

26

mesiace),
• bezpečný pre človeka a teplokrvné zvieratá
• bez typickej vône
• domček sa dá ľubovoľne postaviť a
prispôsobiť priestoru

EFFECT NÁSTRAHA NA ŠVÁBY
Účinná, jednoduchá a bezpečná
Effect nástraha na šváby je určená pre
účinnú a dlhodobú ochranu pred švábmi, a
to predovšetkým pre druhy švábov (Blattella
germanica) a kuchynských švábov (Blatta
orientalis). Nástraha sa používa pre odhalenie
a hubenie švábov, určeniu výskytu a/alebo
na zistenie účinnosti dezinsekcie. Nástrahu
zložíme z priloženého domčeku, na ktorom je
nanesené lepidlo, a kam umiestnime zvláštnu
tabletu, ktorá priláka šváby

ÚČINNE PROTI MUCHÁM!
EFFECT MUCHOLAPKA V ROLKE
• 1 rolka (25 cm x 10 m)
• pripravená zo špeciálnych lepidiel, veľmi trvanlivých vo vnútorných

podmienkach (teplota, vlhkosť) minimálne tri mesiace
• biely podklad s vytlačenými muchami hmyz veľmi láka
• na cely povrch rolky sa prilepí až 42.000 múch
• používa sa v obytných domoch, chlievoch, skleníkoch, skladoch, najviac 		

tam, kde je viac hospodárskych zvierat, ovocných sadoch a skleníkoch
EFFECT DOMÁCA MUCHOLAPKA
• 1 ks
• Effect domáca mucholapka s prídavkom medu priťahuje muchy na povrchu

super aktívneho lepidla. Poskytuje úplne prirodzené riešenie akéhokoľvek
problému s muchami alebo iným lietajúcim hmyzom. Neobsahuje žiadne
toxické látky. Bezpečné pre človeka a teplokrvných živočíchov. Špeciálne
na vzduchu odolné lepidlo. Lepiaci prúžok s medom silne priťahuje muchy.
Vhodné pre účely monitorovania. Jedna strana lepiaca - jednoduché
použitie. Dĺžka rolky môže byť upravená podľa potreby.
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OCHRANA PRED HMYZOM S DLHODOBÝM ÚČINKOM!
Aj keď sa zdá, že je náš domov čistý
a bez hmyzu, je hmyz zvyčajne vždy
niekde nablízku. Skrýva sa za stenami,
v rohoch, v izolácii ... K tomu aby sme
boli pred ním v úplnom bezpečí si
pomáhame vhodnou ochranou.

BIOTOLL INSEKTICÍDNY PRÁŠOK
PROTI MRAVCOM
• 100 g, 300 g
• Insekticídna nástraha na hubenie

mravcov prenikajúcich z vonku do
budov, rybeniek a muchy domácej vo
forme bieleho prášku.
• Prípravok “Insekticídny prášok BIOTOLL
proti mravcom” umožňuje dlhodobú
účinnú ochranu a bezpečnosť pred
mravcami v obývacích priestoroch a na
terasách, rovnako ako v zásobárňach a
prázdnych skladoch.
• Je insekticíd so žalúdočným
pôsobením, ktorý účinkuje ihneď po
tom, ako ho mravce zjedia.
• Prípravok na likvidáciu mravcov
používame v dávke 1 -2,5 g/m² (jedna
čajová lyžička).

BIOTOLL INSEKTICIDNÍ
PRÁŠEK PROTI VOSÁM

BIOTOLL UNIVERZÁLNY
INSEKTICÍD S ROZPRAŠOVAČOM

170 g
Účinná a bezpečná ochrana
Připraveno k okamžitému použití
Bezpečné pro lidi i teplokrevná
zvířata
• Bez zápachu

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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500 ml
Účinná a dlhodobá ochrana
Biologicky rozložiteľný
Bez škvŕn a zápachu
Na vodnej báze, bezproblémové
použitie napr. na stenách, múroch

Dnes spoločnosť zamestnáva viac ako 110 pracovníkov a pobočky ma v
Chorvátsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Spoločnosť je veľmi
aktívna aj exportne – exportuje do väčšiny európskych krajín, okrem toho aj
do USA a niektorých ázijských, afrických a juhoamerických krajín. Unichem
pomocou svojho pokrokového vývojového oddelenia vyrába väčšinu svojich
výrobkov v slovinskej výrobnej prevádzke.

UNICHEM Slovakia s.r.o.,
Domové role 70/B,
82105 Bratislava
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