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KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET to pokarm dla ryb karpiowatych, ze szczególnym 
uwzględnieniem cennych odmian karpi koi, żyjących w ogrodowych oczkach wodnych. 
Dzięki unikatowemu składowi z dodatkiem czosnku i zarodków pszennych pokarm 
pozytywnie oddziałuje na kondycję ryb i wzmacnia ich odporność.
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wygodny aplikator
duża pojemność 40 ml

działa do 4 tygodni

Aplikatory są niezwykle łatwe w użyciu, dostarczają  
niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej 
wcześniejszego  przygotowania.

 natychmiastowe odżywienie

wzmocnienie roślin

 intensywne kolory

 stopniowe dozowanie

 opakowanie 30 szt. x 40 ml

�idealne do sprzedaży  
impulsowej



POKARMY DLA RYB OZDOBNYCH W OCZKU WODNYM
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W ofercie firmy Tropical skierowanej do sektora ogrodniczego są zarówno 
produkty marki Bi Florin, jak i szerokie portfolio preparatów do pielęgnacji 
oczka wodnego i pokarmów dla ryb ozdobnych.
Produkty marki Bi Florin są znane i cenione przez pasjonatów ogrodnictwa 
od prawie 30 lat. Doskonale wypracowane receptury nawozów linii Bi Florin 
znakomicie sprawdzają się przy uprawach roślin ozdobnych, zarówno domo-
wych, jak i balkonowych. Nawozy są świetnym stymulatorem wzrostu roślin, 
wpływają na piękne wybarwienie, zwiększają przyrost masy zielonej, a także 
zapewniają dłuższe kwitnienie. Swoją popularność zawdzięczają także wy-
sokiej wydajności i przystępnej cenie. Uzupełnieniem oferty nawozów marki 
Bi Florin są pielęgnacyjne mgiełki – Tropikalna Rosa Uniwersalna do roślin 
ozdobnych i Tropikalna Rosa do storczyków, a także podłoże do storczyków 
oraz wygodne odżywki w aplikatorze Bi Florin Vit. Jedna z nich przeznaczona 
jest do storczyków, a druga do pozostałych roślin domowych. 

W zróżnicowanej ofercie produktów dla ryb ozdobnych i do pielęgnacji 
oczka wodnego są wysokiej jakości pokarmy i preparaty. Pokarmy dla ryb 
ozdobnych firmy Tropical są tworzone z wyselekcjonowanych składników 
i dopasowane do potrzeb żywieniowych ryb. Zapewniają rybom w oczkach 
wodnych zdrową dietę, która pokrywa ich zapotrzebowanie na składniki od-
żywcze. Utrzymują ryby w doskonałej kondycji, wpływając pozytywnie na 
ich równomierny wzrost i rozwój oraz piękne wybarwienie. Szeroka oferta 
preparatów pozwala rozwiązać większość problemów związanych z wodą 
w oczkach wodnych. Preparaty pomagają w uzdatnianiu wody, odżywiają 
rośliny oraz zwalczają problemy z glonami.
Wszystkie produkty tworzone są z zachowaniem standardów najwyższej 
jakości. Doskonałe receptury są wynikiem długoletniego doświadczenia 
i wiedzy. Wysoka jakość i potwierdzone skuteczne działanie to cechy pro-
duktów Tropical rozpoznawalne na całym świecie. Jednak tym, co je wyróż-
nia, jest pasja wkładana w ich tworzenie. To ona nadaje produktom Tropical 
niepowtarzalny charakter.

Nawozy  
do roślin ozdobnych

Produkty dla ryb  
w oczku wodnym
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Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90312 275 ml 10

90313 550 ml 10

90315 1100 ml 8

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90482 275 ml 10

90483 550 ml 10

90485 1100 ml 8

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90472 275 ml 10

90473 550 ml 10

90475 1100 ml 8

• wieloskładnikowy, wysokowydajny, uniwersalny nawóz 
mineralny przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin 
zielonych oraz kwitnących

• zalecany do stosowania zarówno w uprawach domo-
wych, jak i ogrodowych

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• zrównoważony skład nawozu z całym bogactwem łatwo 
przyswajalnych pierwiastków pobudza przyrost masy 
zielonej, wzmacnia system korzeniowy oraz intensyfikuje 
i wydłuża kwitnienie roślin

• zawarte w nawozie magnez i żelazo zapobiegają wystą-
pieniu zjawiska chlorozy

•  wieloskładnikowy nawóz mineralny do nawożenia 
wszelkich odmian roślin zielonych o ozdobnych liściach 
oraz roślin kwitnących, uprawianych w pojemnikach 
w domach i ogrodach zimowych

• zwiększa przyrost masy zielonej

• wzmacnia system korzeniowy

• przeciwdziała chlorozie

• intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin

• zalecany również do uprawy hydroponicznej

• wieloskładnikowy nawóz mineralny do roślin ozdobnych 
uprawianych w pojemnikach na balkonach, tarasach, 
w oranżeriach i ogrodach

• zwiększa przyrost masy zielonej

• wzmacnia system korzeniowy

• przeciwdziała chlorozie

• intensyfikuje i wydłuża kwitnienie roślin

• zalecany również do uprawy hydroponicznej

Uniwersalny Dom Balkon
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Warzywa Hortensja Kwitnące

Tropical radzi:
Gdy wiosną na starszych liściach różaneczników 
pojawiają się suche plamy, może to świadczyć 

o niedoborach składników pokarmowych, 
zwłaszcza potasu.

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90322 275 ml 10

90323 550 ml 10

90325 1100 ml 8

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90455 1100 ml 8

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90343 550 ml 10

90345 1100 ml 8

• wieloskładnikowy nawóz ogrodniczy przeznaczony do 
nawożenia warzyw uprawianych zarówno w gruncie, jak 
i pod osłonami

• regularnie stosowany sprawia, że rośliny szybciej rosną, 
wcześniej kwitną i owocują, dając większe plony

• warzywa stają się bardziej odporne na choroby i lepiej 
znoszą okres suszy

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia hortensji, rododendronów, 
azalii oraz innych roślin kwaśnolubnych

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• bogactwo składników mineralnych wpływa korzyst-
nie na przyrost roślin, zawiązywanie się nowych pą-
ków kwiatowych i piękne wybarwienie oraz obfitość 
kwiatostanu

•  wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia wszystkich rodzajów roślin 
kwitnących

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• zwiększona zawartość potasu i fosforu wpływa korzyst-
nie na zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych oraz 
jakość kwiatostanu rośliny
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Pelargonia Róża Storczyk

Tropical radzi:
Rośliny uprawiane w pojemnikach wymagają 

szczególnej uwagi. Ograniczona objętość podłoża 
i częstsze podlewanie wynikające z szybszego przesuszania 
substratu sprzyjają wymywaniu składników mineralnych, 

narażając rośliny na niedobory pokarmowe. W przypadku 
roślin uprawianych w pojemnikach regularne 

nawożenie ma szczególne znaczenie.

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90362 275 ml 10

90363 550 ml 10

90365 1100 ml 8

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90352 275 ml 10

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90435 1100 ml 8

• wieloskładnikowy nawóz mineralny przeznaczony do 
dokarmiania wszystkich rodzajów storczyków

• odpowiednio dobrana zawartość makro- i mikroelemen-
tów zapewnia roślinom doskonałą kondycję oraz długo-
trwałe i wielokrotne kwitnienie

• regularnie stosowany zwiększa przyrost masy zielonej

• sprawia, że liście mają zdrowy, zielony kolor, a kwiaty są 
liczne i duże

• użyty w recepturze azot amidowy zapewnia dłuższe 
działanie nawozu

• superkoncentrat przeznaczony do regularnego nawo-
żenia pelargonii i innych roślin o ozdobnych kwiatach w 
uprawach balkonowych i rabatowych przez cały sezon 
kwitnienia od maja do września

• dzięki bogatemu zestawowi substancji mineralnych, 
w tym azotu, fosforu i potasu, oraz mikroelementów 
zabezpiecza zapotrzebowanie obficie kwitnących roślin 
balkonowych w niezbędne składniki odżywcze

• wpływa na zwiększenie ilości pąków kwiatowych, 
kształtowanie się efektownych kwiatostanów i przedłu-
żenie okresu kwitnienia

• zawarte w nawozie przyswajalne pierwiastki magnez 
i żelazo wpływają korzystnie na syntezę chlorofilu, w 
wyniku czego barwa liści staje się intensywnie zielona, 
pięknie kontrastując z barwnymi kwiatostanami

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia wszystkich odmian róż

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• bogactwo składników mineralnych wpływa korzyst-
nie na przyrost roślin, zawiązywanie się nowych pą-
ków kwiatowych i piękne wybarwienie oraz obfitość 
kwiatostanu
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Nr art. Rodzaj opakowania Pojemność Ilość w opak. zbiorczym

 90563 550 ml 10

90565 1100 ml 8

Datura

• wieloskładnikowy nawóz mineralny do jednorocznych i wieloletnich datur (bieluni)

• odpowiednio dobrane makro- i mikroelementy wpływają korzystnie na intensywny 
wzrost roślin, obfite kwitnienie oraz piękne wybarwienie kwiatów

• całkowicie zabezpiecza zapotrzebowanie obficie kwitnących datur w niezbędne 
składniki odżywcze

9
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Tropical radzi:
Odmiany karłowate cyprysików, jałowców 

i świerka białego można uprawiać w pojemnikach. 
Ich powolny wzrost i  niewielkie rozmiary 

sprawiają, że są idealną całoroczną ozdobą 
balkonów i tarasów.

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90382 275 ml 10

90383 550 ml 10

90385 1100 ml 8

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90412 275 ml 10

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90395 1100 ml 8

• wielokomponentowy superkoncentrat z wysoką zawar-
tością łatwo przyswajalnego żelaza w formie chelatu 
przeznaczony do zasilania surfinii oraz innych roślin bal-
konowych i rabatowych

• nawóz stosowany zgodnie z zaleceniami producenta do-
skonale pokrywa zapotrzebowanie surfinii na niezbędne 
składniki odżywcze dzięki bogatemu zestawowi substan-
cji mineralnych

• efektem stosowania nawozu jest znaczny przyrost ilości 
pąków kwiatowych, co w okresie kwitnienia ma niezwy-
kle istotny wpływ na estetykę obsady balkonowej

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin iglastych

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• efektem działania nawozu jest wzmocnienie tkanek oraz 
systemu korzeniowego, a tym samym wzrost odporności 
roślin na czynniki zewnętrzne

• zwiększona zawartość azotu sprzyja przyrostowi masy 
zielonej i wybarwieniu igieł, a znaczny udział azotu ami-
dowego wydłuża czas działania nawozu

• występujące w nawozie magnez i żelazo zapobiegają 
brązowieniu igieł

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia juk, palm i dracen

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• nawóz sprawia, że rośliny intensywnie rosną, uzyskując 
piękną zieloną barwę, są zdrowe i mają zwiększoną 
odporność

Iglaki PalmaSurfinia
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Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90372 275 ml 10

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90422 275 ml 10

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90442 275 ml 10

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90332 275 ml 10

90335 1100 ml 8

Cytrusy

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin cytruso-
wych: cytryn, pomarańczy, grejpfrutów, mandarynek itp.

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• bogactwo składników mineralnych wpływa korzystnie 
na przyrost, kształt oraz wybarwienie roślin

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia paproci

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• zwiększona zawartość azotu wpływa korzystnie na 
przyrost masy zielonej oraz intensywne wybarwienie liści

• zawarty w nawozie azot amidowy wydłuża czas jego 
działania

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny przez-
naczony do nawożenia wszystkich rodzajów roślin zielonych

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• zwiększona zawartość azotu sprzyja intensywnemu 
przyrostowi masy zielonej

• zawarty w nawozie azot amidowy wydłuża czas jego 
działania

Paproć Zielone

• wieloskładnikowy, wysokowydajny nawóz mineralny 
przeznaczony do nawożenia kaktusów i innych sukulentów

• odpowiednio dobrana zawartość niezbędnych makro- 
i mikroelementów zapewnia roślinom doskonałą kondy-
cję oraz atrakcyjny wygląd

• zwiększona zawartość fosforu i potasu wpływa ko-
rzystnie na rośliny, wzmacniając ich tkanki, pobudzając 
do zawiązywania się pąków kwiatowych i zwiększając 
ich odporność

Kaktus
11
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Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90581 40 ml 30

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90571 40 ml 30

• odżywka w aplikatorze do roślin domowych to wygodny 
w użyciu preparat przeznaczony do roślin doniczkowych 
uprawianych w domu

• specjalna formuła odżywki dzięki optymalnej zawartości 
składników odżywczych zapewnia roślinom doskonałą 
kondycję

• regularne stosowanie preparatu zapewnia inten-
sywne wybarwienie liści i dobrą kondycję systemu 
korzeniowego

• niezwykle wygodna i prosta metoda stosowania, jaką 
jest dozowanie przy pomocy aplikatorów, dostarcza 
roślinom niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej 
wcześniejszego przygotowania

• odżywka w aplikatorze do storczyków to specjalnie opra-
cowany preparat przeznaczony do wszystkich gatunków 
storczyków

• specjalna formuła odżywki dzięki optymalnej zawartości 
składników odżywczych pobudza i przedłuża kwitnienie 
storczyków

• regularne stosowanie preparatu zapewnia soczystozielone 
wybarwienie liści i dobrą kondycję systemu korzeniowego

• niezwykle wygodna i prosta metoda stosowania, jaką 
jest dozowanie przy pomocy aplikatorów, dostarcza 
roślinom niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej 
wcześniejszego przygotowania

Vit
Odżywka  
do roślin domowych

Vit
Odżywka  
do storczyków
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Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90512 300 ml 12

90513 500 ml 8

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

90522 300 ml 12

90523 500 ml 8

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Waga
Ilość w opak. 

zbiorczym

82006 Szt. 500 g 24

• środek do pielęgnacji liści roślin zielonych oraz kwitnących

• pozwala stworzyć swoisty mikroklimat wokół roślin

• regularnie stosowany nawilża i przeciwdziała osadzaniu 
się kurzu

• poprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję 
i wzrost

• wytworzony na bazie wody specjalnie oczyszczonej 
w kilkuetapowym procesie demineralizacji stwarza warunki 
zbliżone do naturalnych oraz nie pozostawia osadu na liściach

• zawiera długotrwale działającą formę azotu wyjątkowo do-
brze przyswajalną przez liście roślin

Tropikalna 
Rosa
Uniwersalna 
do roślin ozdobnych

• środek do pielęgnacji liści i korzeni powietrznych storczyków

• pozwala stworzyć swoisty mikroklimat wokół roślin

• regularnie stosowany nawilża i przeciwdziała osadzaniu 
się kurzu

• poprawia wygląd roślin i korzystnie wpływa na ich kondycję 
i wzrost

• wytworzony na bazie wody specjalnie oczyszczonej 
w kilkuetapowym procesie demineralizacji stwarza warunki 
zbliżone do naturalnych oraz nie pozostawia osadu na liściach

• zawiera długotrwale działającą formę azotu wyjątkowo do-
brze przyswajalną przez liście roślin

• podłoże do storczyków jest naturalnym produktem w postaci 
fragmentów włókna kokosowego

• jest wolne od dodatków chemicznych, co gwarantuje bezpie-
czeństwo stosowania

• podłoże z włókna kokosowego dobrze utrzymuje wilgoć 
i zapewnia prawidłowe przewietrzenie korzeni

• pomaga uzyskać lekkie i kwaśne podłoże (obniża pH), dzięki 
czemu wzmacnia odporność na pleśnienie

Tropikalna 
Rosa
do storczyków

Podłoże
do storczyków

ZESTAW DO
STORCZYKÓW
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Puszka Doypack Wiadro Worek Butelka Kanister

Oznaczenia opakowańRodzaje preparatów

Uzdatnianie i przygotowanie wody w oczku wodnym

Mikro- i makroelementy dla roślin wodnych

Zwalczanie glonów

Pielęgnacja ryb

POKARMY DLA RYB OZDOBNYCH W OCZKU WODNYM 
I PREPARATY DO PIELĘGNACJI OCZKA WODNEGO

Pokarmy dla ryb ozdobnych 
w oczku wodnym
Linia Premium

Pokarmy dla ryb ozdobnych
w oczku wodnym 
Linia Standard

Preparaty do oczka wodnego



www.tropical.pl



Tropical radzi:
Wiele naturalnych składników (czosnek, 

beta-glukan, zarodki pszenne) stosowanych 
w pokarmach Tropical zwiększa odporność ryb. 

Warto włączyć do diety ryb chociaż jeden 
pokarm z takim właśnie składnikiem.

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45115 1000 ml 400 g 3

45110 40 l 20 kg 1

45116 3 l 1,2 kg 1

45117 5 l 2 kg 1

45118 10 l 4 kg 1

45111 – 7 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45125 1000 ml 350 g 3

45120 40 l 15 kg 1

45126 3 l 1,05 kg 1

45127 5 l 1,75 kg 1

45128 10 l 3,5 kg 1

45121 – 7 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45131 – 7 kg 1

• pokarm w formie pływających pelletów z dodatkiem 
spiruliny (3%) do codziennego karmienia młodych karpi 
koi i dużych welonek

• spirulina reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz 
jest źródłem cennego białka, witamin i mikroelementów

• pokarm w formie pływających pelletów z dodatkiem spi-
ruliny (3%) do codziennego karmienia średniej wielkości 
karpi koi

• spirulina reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz 
jest źródłem cennego białka, witamin i mikroelementów

• pokarm w formie pływających pelletów z dodatkiem spi-
ruliny (3%) do codziennego karmienia dużych karpi koi

• spirulina reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz 
jest źródłem cennego białka, witamin i mikroelementów

Koi  
Spirulina  
Pellet  
size M

Koi  
Spirulina 
Pellet  
size L

Koi  
Spirulina  
Pellet  
size S
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Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45215 1000 ml 400 g 3

45210 40 l 20 kg 1

45216 3 l 1,2 kg 1

45217 5 l 2 kg 1

45218 10 l 4 kg 1

45211 – 7 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45225 1000 ml 350 g 3

45220 40 l 15 kg 1

45226 3 l 1,05 kg 1

45227 5 l 1,75 kg 1

45228 10 l 3,5 kg 1

45221 – 7 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45231 – 7 kg 1

• wybarwiający i witalizujący pokarm w formie pływają-
cych pelletów do codziennego karmienia średniej wiel-
kości karpi koi

• wysoki poziom naturalnej astaksantyny (80 mg/kg) 
i innych naturalnych karotenoidów, pochodzących m.in. 
z aksamitki oraz papryki, intensyfikuje barwy ryb

• wybarwiający i witalizujący pokarm w formie pływają-
cych pelletów do codziennego karmienia dużych karpi koi

• wysoki poziom naturalnej astaksantyny (80 mg/kg) 
i innych naturalnych karotenoidów, pochodzących m.in. 
z aksamitki oraz papryki, intensyfikuje barwy ryb

• wybarwiający i witalizujący pokarm w formie pływają-
cych pelletów do codziennego karmienia młodych karpi 
koi i dużych welonek

• wysoki poziom naturalnej astaksantyny (80 mg/kg) 
i innych naturalnych karotenoidów, pochodzących m.in. 
z aksamitki oraz papryki, intensyfikuje barwy ryb

Koi Growth  
& Colour  
Pellet  
size M

Koi Growth  
& Colour  
Pellet  
size L

Koi Growth  
& Colour  
Pellet  
size S
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• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających pelletów z dodatkiem czosnku i zarod-
ków pszennych do codziennego karmienia średniej wielkości karpi koi

• dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia organizm ryb, podnosi ich odporność 
na infekcje oraz wspomaga procesy trawienia

Koi  
Wheat  
Germ  
& Garlic  
Pellet size M

Laureat  
Złotego Medalu  

Targów Gardenia!

Nr art. Rodzaj opakowania Pojemność Waga Ilość w opak. zbiorczym

45325 1000 ml 350 g 3

45320 40 l 15 kg 1

45326 3 l 1,05 kg 1

45327 5 l 1,75 kg 1

45328 10 l 3,5 kg 1

45321 – 7 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45315 1000 ml 400 g 3

45310 40 l 20 kg 1

45316 3 l 1,2 kg 1

45317 5 l 2 kg 1

45318 10 l 4 kg 1

45311 – 7 kg 1

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających pelle-
tów z dodatkiem czosnku i zarodków pszennych do co-
dziennego karmienia młodych karpi koi i dużych welonek

• dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia orga-
nizm ryb, podnosi ich odporność na infekcje oraz wspo-
maga procesy trawienia

Koi  
Wheat  
Germ  
& Garlic  
Pellet size S
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Laureat  
Złotego Medalu  

Targów Gardenia!

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

42015 1000 ml 210 g 3

42016 3 l 724,5 g 1

42017 5 l 1,2 kg 1

42018 10 l 2,4 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

45331 – 7 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

41034 – 650 g 6

41035 1000 ml 650 g 3

41037 5 l 3,25 kg 1

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających pel-
letów z dodatkiem czosnku i zarodków pszennych do 
codziennego karmienia dużych karpi koi

• dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia orga-
nizm ryb, podnosi ich odporność na infekcje oraz wspo-
maga procesy trawienia

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających 
pelletów z dodatkiem czosnku i zarodków pszennych 
do codziennego karmienia średniej wielkości karpi koi

• dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia 
organizm ryb, podnosi ich odporność na infekcje 
oraz wspomaga procesy trawienia

Koi  
Wheat  
Germ  
& Garlic  
Pellet size L

• wieloskładnikowy pokarm w postaci tonącego granula-
tu do codziennego karmienia jesiotrów zamieszkujących 
ogrodowe oczka wodne

• wysoki udział pełnowartościowego białka (pochodzące-
go między innymi z ryb) oraz bogata receptura pokarmu 
zaspokajają potrzeby żywieniowe jesiotrów, zapewniając 
ich prawidłowy wzrost i rozwój

• optymalnie dobrany zestaw witamin i mikroelementów 
utrzymuje ryby w doskonałej kondycji oraz aktywuje układ 
odpornościowy, zwiększając ich odporność na infekcje

Food  
for Sterlet

Koi  
Croissant 
Colour
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Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40365 1000 ml 145 g 3

40366 5 l 800 g 1

40367 11 l 1,6 kg 1

40368 21 l 3,5 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

00365 1000 ml 160 g 3 

00366 5 l 800 g 1

00367 11 l 1,6 kg 1

00368 21 l 3,5 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40335 1000 ml 85 g 3

40334 1000 ml 90 kg 10

40338 10 l 900 g 1

40331 – 4 kg 1

Pond 
Flakes

Pond 
Mix

Pond Sticks  
Light

• wieloskładnikowy pokarm w formie płatków przeznaczo-
ny do codziennego karmienia młodych osobników oraz 
małych gatunków ryb ozdobnych hodowanych w oczku 
wodnym

• kompozycja różnorodnych składników pochodzenia ro-
ślinnego i zwierzęcego zapewnia rybom urozmaiconą 
i bogatą dietę

• obniżona zawartość fosforu nie przyczynia się do rozwoju 
glonów w oczku wodnym

• mieszanka kilku rodzajów pokarmów przeznaczona do co-
dziennego karmienia ryb ozdobnych w oczku wodnym, za-
lecana szczególnie w przypadku obsady składającej się z kilku 
gatunków ryb żerujących w różnych partiach wody

• w skład mieszanki wchodzą unoszące się w wodzie płatki, 
pływające pałeczki oraz tonące tabletki i suszone skorupiaki

• gammarus i krewetki regulują pracę przewodu pokarmowe-
go ryb i są źródłem naturalnych karotenoidów, które wzmac-
niają barwy ryb

• pokarm zjadany jest chętnie również przez niektóre płazy 
i raki, które mogą zamieszkiwać oczko wodne

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających pałe-
czek przeznaczony dla karpi koi i innych gatunków ryb 
w oczkach wodnych

• wyprodukowany z komponentów roślinnych najwyż-
szej jakości

• bogaty w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe (NKT)

• obniżona zawartość fosforu nie przyczynia się do rozwoju 
glonów w oczku wodnym
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Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40375 1000 ml 85 g 3

40374 1000 ml 90 g 10

40376 5 l 450 g 1

40377 11 l 900 g 1

40378 21 l 1,5 kg 1

40675 5 l 400 g 1

40676 10 l 800 g 1

40677 20 l 1,6 kg 1

40372 – 4 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40355 1000 ml 85 g 3

40354 1000 ml 90 g 10

40356 5 l 450 g 1

40357 11 l 900 g 1

40358 21 l 1,5 kg 1

40655 5 l 400 g 1

40656 10 l 800 g 1

40657 20 l 1,6 kg 1

40352 – 4 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40214 1000 ml 90 g 10

40217 5 l 450 g 1

40218 11 l 900 g 1

40219 21 l 1,8 kg 1

40686 5 l 400 g 1

40211 – 4 kg 1

Koi &  
Goldfish 
Basic
Sticks

Koi &  
Goldfish 
Colour
Sticks

Koi &  
Goldfish 
Spirulina
Sticks

• wieloskładnikowy pokarm w postaci pływających pałe-
czek przeznaczony do codziennego karmienia karpi koi, 
złotych rybek oraz innych ozdobnych ryb karpiowatych 
w oczkach wodnych

• bogata receptura pokarmu zaspokaja potrzeby żywie-
niowe ryb, zapewniając im doskonałą kondycję i równo-
mierny wzrost

• wybarwiający pokarm w postaci pływających pałeczek 
przeznaczony do codziennego karmienia karpi koi, zło-
tych rybek oraz innych ozdobnych ryb karpiowatych 
w oczkach wodnych

• pokarm regularnie stosowany wzmacnia czerwone i złote 
ubarwienie ryb

• pełnoporcjowy pokarm z dużym udziałem składni-
ków roślinnych w postaci pływających pałeczek dla 
wszystkich ozdobnych ryb karpiowatych hodowanych 
w oczkach wodnych

• pokarm ma podwyższoną ilość błonnika niezbędnego dla 
prawidłowego przebiegu procesów trawienia

• zawarta w pokarmie spirulina jest źródłem między inny-
mi substancji wspierających odporność
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Koi &  
Goldfish 
Wheat Germ  
& Garlic Sticks

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

41124 1000 ml 100 g 10

41127 5 l 500 g 1

41225 5 l 550 g 1

41226 10 l 1,1 kg 1

41121 – 4 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

41104 1000 ml 130 g 10

41106 3 l  
+ 10% gratis 462 g 1

41107 5 l 700 g 1

41205 5 l 650 g 1

41206 10 l 1,3 kg 1

41100 – 5 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40224 1000 ml 90 g 30

40227 5 l 450 g 1

40228 11 l 900 g 1

40229 21 l 1,8 kg 1

40696 5 l 400 g 1

40221 – 4 kg 1

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających kule-
czek przeznaczony do codziennego karmienia mniejszych 
osobników i młodych ryb karpiowatych, w tym złotych 
rybek i karpi koi, hodowanych w oczkach wodnych

• pokarm w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe ryb, 
wzmacniając jednocześnie ich czerwone i złote wybarwienie

• obniżona zawartość fosforu nie przyczynia się do rozwoju 
glonów w oczku wodnym

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających kule-
czek przeznaczony do codziennego karmienia ryb kar-
piowatych, w tym złotych rybek i karpi koi, hodowanych 
w oczkach wodnych

• pokarm w pełni zaspokaja potrzeby żywieniowe 
ryb, wzmacniając jednocześnie ich czerwone i złote 
wybarwienie

• obniżona zawartość fosforu nie przyczynia się do rozwoju 
glonów w oczku wodnym

Pond 
Pellet  
Mix

Pond 
Pellet Mix
size M

• wspierający odporność pokarm w postaci pływających 
pałeczek dla wszystkich ryb karpiowatych hodowanych 
w oczku wodnym

• dodatek czosnku i zarodków pszennych wzmacnia or-
ganizmy ryb, podnosi ich odporność na infekcje oraz 
wspomaga procesy trawienia

• pokarm wiosną wzmacnia ryby osłabione zimową hi-
bernacją, natomiast jesienią znakomicie przygotowuje 
je do okresu zimowego; niezastąpiony podczas kuracji 
leczniczych oraz rekonwalescencji ryb
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Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak. 

zbiorczym

41064 1000 ml 500 g 10

41066 3 l 1,5 kg 1

41060 – 20 kg 1 

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak. 

zbiorczym

41054 1000 ml 500 g 10

41056 3 l 1,5 kg 1

41050 – 20 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak. 

zbiorczym

41044 1000 ml 500 g 10

41046 3 l 1,5 kg 1

41040 – 20 kg 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność Waga
Ilość w opak.

zbiorczym

40315 1000 ml 85 g 3

40314 1000 ml 90 g 10

40316 3 l  
+ 10% gratis 297 g 1

40317 5 l 450 g 1

40318 11 l 900 g 1

40319 21 l 1,5 kg 1

40615 5 l 400 g 1

40616 10 l 800 g 1

40617 20 l 1,6 kg 1

40311 – 4 kg 1

Si
ze

 S
Si

ze
 M

Si
ze

 L

• wieloskładnikowy pokarm w formie pływających pałe-
czek dla karpi koi, złotych rybek oraz innych ozdobnych 
ryb karpiowatych hodowanych w oczkach wodnych

• wzmacnia czerwone i złote wybarwienie

• obniżona zawartość fosforu zmniejsza ryzyko zakwitu 
glonów

Pond 
Sticks  
Mixed

• pełnoporcjowy, podstawowy pokarm w formie tonącego granulatu przeznaczony do codziennego karmienia ryb jesio-
trowatych (Acipenseridae) i innych ryb o dennym sposobie żerowania

• optymalnie zbilansowany skład pokarmu zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój ryb oraz dostarcza niezbędne witaminy 
i mikroelementy

Sterlet Basic  
size S, M, L
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Antychlor 
Pond

Esklarin 
Pond

• preparat przeznaczony do szybkiego uzdatniania surowej 
wody wodociągowej używanej do napełniania oczek 
wodnych

• neutralizuje trujący, niebezpieczny dla ryb ozdobnych 
chlor obecny w wodzie wodociągowej dezynfekowanej 
przy użyciu związków chloru

• działa natychmiastowo, umożliwiając szybkie i bezpiecz-
ne zarybienie zbiornika bez obawy zatrucia ryb i znisz-
czenia roślin wodnych

• preparat uzdatnia surową wodę wodociągową przezna-
czoną do napełniania oczek wodnych

• neutralizuje trujące dla ryb sole metali ciężkich

• chroni skrzela, naskórek i płetwy ryb przed agresywnym 
działaniem świeżej wody wodociągowej

• przyspiesza regenerację naskórka, który uległ uszkodze-
niu w trakcie transportu i wyławiania ryb

• działa antystresowo, ułatwiając przewożenie i aklima-
tyzację ryb

Blue Guard 
Pond

• preparat, który zabezpiecza oczka wodne przed nadmier-
nym rozwojem glonów, w tym przed powstawaniem 
tzw. zielonej wody

• pod wpływem preparatu woda w oczku wodnym przy-
biera barwę błękitną, na tle której doskonale eksponują 
się karpie koi i inne ryby

• preparat jest bezpieczny dla środowiska, mieszkańców 
oczek wodnych oraz roślin, ptactwa i zwierząt domowych

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

34115 250 ml 5

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

34105 250 ml 5

34108 2 l 1

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

33145 250 ml 5

33148 2 l 1
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Bactinin 
Pond

• preparat zawierający żywe, wyselekcjonowane szczepy 
i kultury biologicznie czynnych bakterii, które szybko 
i skutecznie rozkładają zgromadzone w oczku wodnym 
związki organiczne i wspomagają działanie bakterii 
nitryfikacyjnych

• przeznaczony do stosowania w nowych zbiornikach 
z uzdatnioną wodą, w ustabilizowanych oczkach wod-
nych, po podmianie wody lub czyszczeniu filtra oraz po 
leczeniu ryb

• preparat efektywnie kontroluje masę odpadów orga-
nicznych w oczku wodnym oraz przyspiesza proces jego 
dojrzewania, stymulując rozwój bakterii nitryfikacyjnych

• regularnie stosowany zapewnia biologiczną równowagę 
w zbiorniku

Aqua Plant  
Pond

• preparat z makro- i mikroelementami dla roślin wodnych 
uprawianych w oczkach wodnych

• regularne stosowanie preparatu zapewnia intensywny 
wzrost oraz prawidłowy rozwój roślin

• zdrowe i silne rośliny sprzyjają powstaniu stabilnej rów-
nowagi biologicznej w oczku wodnym oraz zmniejszają 
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z glonami 
i złymi parametrami chemicznymi wody

•  preparat przeznaczony do zwalczania i ograniczania 
rozwoju glonów zielonych, które w warunkach sprzyja-
jących dla ich wzrostu mogą przerodzić się w trudną do 
opanowania plagę

• masowo rozwijające się glony skutecznie ogranicza-
ją i hamują wzrost roślin wyższych, doprowadzając 
z czasem do ich zamierania – z tego powodu zwalczanie 
glonów w oczku wodnym, chociaż trudne, jest konieczne

Algin  
Pond

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

34236 500 ml 4

34239 5 l 1

Nr art.
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

33135 250 ml 5

33138 2 l 1

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

33125 250 ml 5
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Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

32235 250 ml 5

32238 2 l 1

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

34225 250 ml 5

34228 2 l 1

Nr art. 
Rodzaj 

opakowania Pojemność
Ilość w opak. 

zbiorczym

32225 250 ml 5

32228 2 l 1

• preparat do oczek wodnych przeznaczony do klarowania 
wody, która uległa zmętnieniu w wyniku złego funkcjo-
nowania filtracji lub na skutek przekarmienia ryb

• szybko i skutecznie przywraca wodzie przejrzystość, 
co poprawia warunki życia ryb i walory estetyczne 
oczka wodnego

• preparat do oczek wodnych o szerokim zastosowaniu, 
który wspomaga ryby w walce z niebezpiecznymi pato-
genami, takimi jak bakterie i grzyby

• jest szczególnie polecany do zastosowania w oczkach 
wodnych, w których pojawiła się ospa rybia spowodo-
wana przez kulorzęska (Ichthyophthirius multifiliis)

CMF  
Pond

Bactosan 
Pond

• preparat do oczek wodnych, który zapewnia rybom bez-
pieczny i prawidłowy rozwój

• jest szczególnie polecany, gdy w oczku pojawia się ospa 
rybia spowodowana przez kulorzęska (Ichthyophthirius 
multifiliis)

Ichtio  
Pond
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Zawartość niniejszego katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego RP. Wszystkie teksty, fotografie, projekty i rysunki, łącznie z wykresami oraz wszystkie inne części tego katalogu są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, 
adaptowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie którejkolwiek z części niniejszego katalogu jest zabronione, chyba że zostanie dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody firmy TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK.
TROPICAL TADEUSZ OGRODNIK zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian produktów bez wcześniejszego informowania.

Ulotki 
nt. pokarmów dla ryb w oczku wodnym 
i preparatów do pielęgnacji  
oczka wodnego oraz nawozów  
do roślin ozdobnych

14,8 x 21 cm

Konewka 
z logo Bi Florin

Banner typu roll-up
prezentujący nawozy marki Bi Florin

Banner typu roll-up
prezentujący produkty  
dla ryb w oczku wodnym

85 x 200 cm

85 x 200 cm

Display
o pojemnych modułach  
z możliwością budowy  
na dowolną wysokość

Duży moduł 
57,2 x 42,9 x 38,7 cm

Mały moduł 
57,2 x 32,4 x 38,7 cm

60 x 185 x 40 cm

45 x 170 x 40 cm

Drewniany stojak  
(display)
na produkty marki Bi Florin

Kartonowy stojak  
(display)
na produkty marki Bi Florin

Koszulka  
z logo Bi Florin 

rozmiary:  
S, M, L, XL, XXL

Długopis  
z logo Bi Florin
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Laureat
Złotego Medalu 
Targów Gardenia 2018

– TROPICAL  T. Ogrodnik 2018

www.facebook.com/Tropical.Poland www.tropical.pl

KOI WHEAT GERM & GARLIC PELLET to pokarm dla ryb karpiowatych, ze szczególnym 
uwzględnieniem cennych odmian karpi koi, żyjących w ogrodowych oczkach wodnych. 
Dzięki unikatowemu składowi z dodatkiem czosnku i zarodków pszennych pokarm 
pozytywnie oddziałuje na kondycję ryb i wzmacnia ich odporność.
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wygodny aplikator
duża pojemność 40 ml

działa do 4 tygodni

Aplikatory są niezwykle łatwe w użyciu, dostarczają  
niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej 
wcześniejszego  przygotowania.

 natychmiastowe odżywienie

wzmocnienie roślin

 intensywne kolory

 stopniowe dozowanie

 opakowanie 30 szt. x 40 ml

�idealne do sprzedaży  
impulsowej
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