




Ο κήπος μας,
είναι η ίδια η φύση κατά παραγγελία μας!  

Η κηπουρική είναι μια δημιουργική δραστηριότητα που συνδυάζει 
σωματική άσκηση, ενώ, παράλληλα αναζωογονεί και το μυαλό. Προσφέρει 
χαρά και ευεξία στους εραστές της κηπουρικής με τον ίδιο τρόπο που ή 
ποίηση και η ζωγραφική εμπνέουν!

Είναι βέβαια πιο “ορατή”, διότι τα αποτελέσματα της φροντίδας του 
κήπου φαίνονται μέσα από τις μυριάδες αποχρώσεις των χρωμάτων των 
λουλουδιών και των φυτών, τα ιδιαίτερα αρώματα και την συγκομιδή των 
καρπών! Άλλωστε, ποιoς δεν έχει θαυμάσει, το σχήμα , το χρώμα και την 
μυρωδιά των λουλουδιών, το πράσινο γρασίδι , τα φυτά και τα δέντρα σε 
έναν όμορφο και περιποιημένο κήπο!

Κι εμείς, ”συμμέτοχοι” των θαυμαστών της κηπουρικής για περισσότερα 
από 20 χρόνια παράγουμε τα προϊόντα για την φροντίδα και την υγιή 
ανάπτυξη των φυτών και την περιποίηση του κήπου.

Μέσα από την εμπειρία ετών και χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία,παράγουμε τα υψηλής ποιότητας Λιπάσματα ΒΙΟΦΥΤ, Flori-
an, Bio Garden, Top Garden που έχουν αγαπηθεί από τους καταναλωτές 
αλλά και από τους ερασιτέχνες καλλιεργητές.

Παράλληλα παράγουμε, τα ειδικά Φυτοχώματα ΒΙΟΦΥΤ και Florian,που 
που είναι σχεδιασμένα με σεβασμό ως προς την προέλευση των υλών, 
ως προς την επεξεργασία και φυσικά ως προς την ποιότητα. Είναι 
δοκιμασμένα εδώ και πολλά χρόνια για την αποτελεσματικότητά τους 
και αποτελούν την Πρώτη Προτίμηση των καταναλωτών για την σπορά 
και την μεταφύτευση των φυτών.

Οι Σπόροι Λαχανικών ΒΙΟΦΥΤ, Primavera και οι Σπόροι Λουλουδιών ΒΙΟΦΥΤ 
και Primavera, είναι πιστοποιημένοι και με εγγυημένη φυτρωτικότητα, 
ώστε να εξασφαλίζουμε ακόμη και σε όσους φυτεύουν για πρώτη φορά, 
την ικανοποίηση να δουν τα πρώτα φυντανάκια τους!

Τα προϊόντα μας πωλούνται σε όλα τα supermarkets, καθώς και σε ειδικά 
καταστήματα με είδη κήπου, επίσης σε DIY stores , σε όλη την Ελλάδα,την 
Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Αλβανία, την Ιταλία, την Τουρκία, 
τα HAE και σε άλλες χώρες μέσω των αντιπροσώπων μας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη την προτίμηση και την πρώτη θέση στα προϊόντα μας και 
υποσχόμαστε να συνεχίζουμε να βελτιώνουμε και να δημιουργούμε νέα χρήσιμα είδη για την κηπουρική 
ώστε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για έναν περισσότερο ανθισμένο περιβάλλον!

www.naturaliagroup.gr

Facebook.com/naturaliagreece Linkedin.com/company/naturalia-gardening-group

Twitter.com/naturaliagarden Plus.google.com/112987928054528325093 natiralia_greece



Σπόροι Λουλουδιών
Επιλέγουμε προσεκτικά τις ποικιλίες των σπόρων μας ώστε να εξασφαλίζουμε την εγγυημένη φυτρωτικότητα και 

την απόδοση τόσο σε άνθη, όσο και σε συγκομιδή.

Η νέα πρωτοποριακή συσκευασία αναφέρει όλες τις ενδείξεις ξεκινώντας από την φύτευση, την φροντίδα έως και 

την συγκομιδή! Επίσης στην πίσω πλευρά έχει σχεδιαστεί το ημερολόγιο φύτευσης με δυνατότητα αποκοπής ώστε 

να ελέγχεται η πρόοδος της σποράς.

Η π λ ήρης συλ λογ ή Σ πόρων Λουλουδ ιών βρ ίσκε τα ι  σ τ ι ς  σε λ ίδες  26 -27.
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Σπόροι Λαχανικών

Οι σπόροι μας είναι εγγυημένοι και πιστοποιημένοι από τους σποροπαραγωγούς και συσκευάζονται στις 

εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα κατόπιν Αδείας Παραγωγής & Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του ΥΠΑΑΤ.

Η π λ ήρης συλ λογ ή Σ πόρων Λα χα ν ι κών βρ ίσκε τα ι  σ την σε λ ίδα 26 .

160 είδη πιστοποιημένων σπόρων λουλουδιών και λαχανικών, 
με εγγυημένη φυτρωτικότητα.



Βολβοί Λουλουδιών Άνοιξης

Μιά μεγάλη ποικιλία Βολβών Λουλουδιών, διακινούνται την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο στα καταστήματα.  

Η συσκευασία αναφέρει αναλυτικά οδηγίες για τον τρόπο και την εποχή φύτευσης.

Η π λ ήρης συλ λογ ή Βολ β ών Άνο ιξ ης  βρ ίσκε τα ι  σ την σε λ ίδα 27.

Φυτεύουμε Βολβούς Λουλουδιών την Άνοιξη και το Φθινόπωρο!



Βολβοί Λουλουδιών Φθινοπώρου

Οι Βολβοί μας είναι εγγυημένοι και πιστοποιημένοι από τους παραγωγούς για την βλάστηση και την ανθοφορία και 

συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα κατόπιν Αδείας Παραγωγής & Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού του ΥΠΑΑΤ.

Η π λ ήρης συλ λογ ή Βολ β ών Φθ ι νοπώρου βρ ίσκε τα ι  σ την σε λ ίδα 27.
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ΦΥΤΌΧΩΜΑ με Ιστορία
Το πιο γνωστό φυτόχωμα στην κηπουρική εξελίσσεται και εμπλουτίζεται 
με περλίτη και ελαφρόπετρα.

Περισσότερο από 20 χρόνια στην Ελληνική αγορά, πάντα στην πρώτη 
θέση των πωλήσεων και της προτίμησης των φίλων της κηπουρικής, 
φροντίζει αδιάκοπα για την σωστή ανάπτυξη των φυτών σας.

Με ειδική διαδικασία παραγωγής ώστε να διατηρούνται τα συστατικά της 
οργανικής ουσίας που είναι απαραίτητη για την υγειή βάση ανάπτυξης 
και την πλούσια ανθοφορία, σε όλα τα φυτά.



Το διαχρονικό φυτόχωμα που πρωτοπαρουσιάστηκε στα 
super markets το 1989!

Β
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051203

Το πλέον γνωστό φυτόχωμα ΒΙΟΦΥΤ 
σε 20 Lt! Εμπλουτισμένο με περλίτη 
και ελαφρόπετρα.

Φυτόχωμα 20 Lt

051104

Το κλασσικό φυτόχωμα ΒΙΌΦΥΤ σε 
συσκευασία 16 Lt, εμπλουτισμένο με 
περλίτη και ελαφρόπετρα.

Φυτόχωμα 16 Lt

051500

Μια νέα μικρή συσκευασία 
φυτοχώματος σε 5 Lt για εύκολη 
μεταφορά στο σπίτι ή το γραφείο!

Φυτόχωμα 5 Lt

051401

Νέο φυτόχωμα σε συσκευασία 
16 Lt, μόνο στα πρατήρια 
βενζίνης SHELL!

Φυτόχωμα 16 Lt

051210

Με Ζεόλιθο! Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα ένα φυτόχωμα 
εμπλουτίζεται με Ζεόλιθο!

Φυτόχωμα 20 Lt

20 - 0555-FILM

Ειδικό υπόστρωμα με βασική 
ύλη την τύρφη. εμπλουτισμένη 
με ελαφρόπετρα.

Τύρφη 12 Lt

051128

Το πρώτο φυτόχωμα ΒΙΌΦΥΤ 
που παραουσιάστηκε στα
super markets το 1990!

Φυτόχωμα 12 Lt



ΦΥΤΌΧΩΜΑ με Βερμικουλίτη 
Για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, ένα φυτόχωμα για την κηπουρική 
παράγεται και εμπλουτίζεται με Βερμικουλίτη. 

Ο Βερμικουλίτης είναι ένα αποστειρωμένο μαλακό ορυκτό, το οποίο 
προστίθεται στο φυτόχωμα Florian. Συγκρατεί το υπερβάλλων νερό και το 
απελευθερώνει σταδιακά, όταν το φυτόχωμα αρχίζει να στεγνώνει. 

Προσφέρει επίσης, μία υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, που 
σημαίνει ότι θα απελευθερωθούν αργά οι θρεπτικές ουσίες στο φυτό σας, 
που είχαν αποθηκευτεί από το λίπασμά. Ισορροπεί καλύτερα το οξυγόνο και 
την υγρασία στο φυτόχωμα.



Το πρώτο φυτόχωμα με Βερμικουλίτη στην Ελληνική αγορά!
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053047

Φυτόχωμα που είναι κατάλληλο για 
την φύτευση και την μεταφύτευση 
όλων των φυτών σε εσωτερικό ή σε 
εξωτερικό χώρο.

Φυτόχωμα 12 Lt

052004

Φυτόχωμα που είναι κατάλληλο για 
την φύτευση και την μεταφύτευση 
όλων των φυτών σε εσωτερικό ή σε 
εξωτερικό χώρο.

Φυτόχωμα 16 Lt

053023

Το Florian Compost είναι το 
κατάλληλο εδαφοβελτιωτικό για 
όλους τους τύπους εδαφών.

Compost 5Lt

051302

Μια νέα μικρή συσκευασία 
φυτοχώματος σε 5 Lt για εύκολη 
μεταφορά στο σπίτι ή το γραφείο!

Φυτόχωμα 5 Lt

053030

Φυτόχωμα που είναι κατάλληλο για 
την φύτευση και την μεταφύτευση 
όλων των φυτών σε εσωτερικό ή σε 
εξωτερικό χώρο.

Φυτόχωμα 20 Lt



ΒΙΌΦΥΤ Λιπάσματα
Σε υγρή ή σε  στερεά μορφή, απολάμβάνουν εξαιρετική πιστότητα 

στους εραστέχνες κηπουρούς. Είναι η αγαπημένη παραδοσιακή 

σειρά λιπασμάτων που “άνοιξε” την αγορά της κηπουρικής στην 

χώρα μας.Παράγονται με τις κλασσικές formulas λιπασμάτων 

και συσκευάζονται στην γνωστή κίτρινη φιάλη με το ειδικό 

δοσομετρικό πώμα.



Σειρα λιπασμάτων κατάλληλη για όλα τα φυτά, στο σπίτι 
ή στον κήπο!
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020218

Σίδηρος σε κρυσταλλική μορφή 
κατάλληλο για την θεραπεία 
των χλωρώσεων (κιτρίνισμα 
φύλλων) των φυτών.

Θεϊίκός Σίδηρος

020230

Μπλέ λίπασμα σε κόκκους για 
τα φυτά του κήπου, τα δέντρα, 
τους θάμνους και της βεράντας. 
Αναπτύσσει και μεγαλώνει υγιή 
φυτά!

Best

020225

Πράσινο λίπασμα σε σκόνη για τα 
ανθοφόρα φυτά του κήπου και 
της βεράντας. Για περισσότερα 
άνθη με μεγαλύτερη διάρκεια!

Λίπασμα Πλήρες XL

020254

Λίπασμα με Σίδηρο για τα φυτά 
του κήπου και της βεράντας.  Σε 
ειδική τιμή στα supermarkets, 
κάθε Άνοιξη και Φθινόπωρο!

Economy

020032

Υγρό λίπασμα για την 
ενδυνάμωση και την πλούσια 
ανθοφορία των φυτών στον 
κήπο ή την βεράντα!

Ανθοφόρα Φυτά

020049

Υγρό λίπασμα για την 
αναζωογόνηση και ανάπτυξη των 
πράσινων φυτών του εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου.

Πράσινα Φυτά

020018

Σίδηρος σε υγρή μορφή 
υδατοδiαλυτός, για την πρόληψη 
αλλά και αντιμετώπιση του 
κιτρινίσματος των φύλλων.

Όργανικός Σίδηρος

XXXXXX

Όικολογικό λίπασμα κατάλληλο 
για τα λαχανικά και για την 
Βιολογική Γεωργία. Παράγεται 
από 100% βιολογικές ύλες.

Εδαφοβελτιωτικό



FLORIAN Υγρά Λιπάσματα
Λιπάσματα σε υγρή μορφή εμπλουτισμένα με πολλά θρεπτικά συστατικά 

ώστε να είναι προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα στα φυτά. Ιδιαίτερες 

formulas για κάθε κατηγορία φυτού, περιέχουν θρεπτικά που απορροφώνται  

από τις ρίζες και προσδίδουν άμεσα εκπληκτικά  αποτελέσματα ανάπτυξης 

και ανθοφορίας. Η συσκευασία είναι μελετημένη και διαθέτει  αναλυτικές 

οδηγίες χρήσης, καθώς και ειδικό πώμα - μεζούρα που εξυπηρετεί τον 

ερασιτέχνη ώστε να είναι εύκολα και ασφαλή στην χρήση!



Σειρά λιπασμάτων σε υγρή μορφή με δοσομετρικό πώμα,
για όλα τα φυτά!
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010064

Λίπασμα για τα πράσινα φυτά , σε μια 
νέα σύνθεση για υγιή και ζωντανά 
φυτά, στον κήπο και στην βεράντα.

Πράσινα Φυτά

010057

Λίπασμα για όλα τα ανθοφόρα φυτά 
του κήπου. Για περισσότερα, πιο 
αρωματικά πιό υγιή λουλούδια!

Ανθοφόρα Φυτά

010019

Λίπασμα με θρεπτικά συστατικά για 
γρήγορη ανάπτυξη των φυτών, των 
θάμνων και των δέντρων.

Ανάπτυξη

010035

Λίπασμα για όλα τα φυτά εξωτερικού 
χώρου, στο σπίτι ή σε στον κήπο, 
πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. 

Εξωτερικού Χώρου

010035

Λίπασμα για τα φυτά εσωτερικού 
χώρου, που βρίσκονται μέσα στο 
σπίτι ή στο γραφείο. 

Εσωτερικού Χώρου

010026

Λίπασμα και σίδηρος μαζί , σε μια 
νέα σύνθεση για υγιή και ζωντανά 
φυτά, στον κήπο και στην βεράντα. 

Σίδηρος & Λίπασμα



FLORIAN Λιπάσματα
Παράγονται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους αργής 

αποδέσμευσης ώστε να μην διαλύονται αμέσως με το πότισμα, αλλά να 

απαλεύθερώνουν τα θρεπτικά συστατικά τους σταδιακά και ανάλογα με 

τις ανάγκες του φυτού.



Σειρά λιπασμάτων, σε κοκκώδη μορφή και εύχρηστη συσκευασία!
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010257

Λίπασμα σίδηρος μαζί σε κόκκους 
που είναι απαραίτητα για τις 
γαρδένιες και τις καμέλιες , ώστε να 
διατηρούν το χρώμα και τα άνθη.

Γαρδένια και Καμέλια

010240

Λίπασμα σε κόκκους για την ανάπτυξη 
και την ανθοφορία της τριανταφυλλιάς. 
Κατάλληλο για όλες τις τριανταφυλλιές 
σε γλάστρα ή στο έδαφος.

Τριανταφυλλιά

010101

Λίπασμα κοκκώδες ,αργής αποδέσμευσης, 
κατάλληλο για όλες τις ποικιλίες γκαζόν 
που προσφέρει ανάπτυξη και διαρκές 
πράσινο χρώμα στούς βλαστούς.

Γκαζόν

010217

Πράσινο λίπασμα σε κόκκους. 
Κατάλληλο για όλα τα φυτά του   
κήπου με άνθη, τους θάμνους 
και χρειάζονται ανάπτυξη.

Πράσινο Λίπασμα

01020 0

Λίπασμα σε μπλέ κόκκους. 
Κατάλληλο για όλα τα φυτά 
του κήπου, τους θάμνους και 
τα δέντρα.

Μπλε Λίπασμα

010224

Σίδηρος σε κόκκους που είναι 
απαραίτητος την πρόληψη κατά 
του κιτρινίσματος των φύλλων 
στα φυτά και τα δέντρα.

Θεϊκός Σίδηρος

010262

Λίπασμα και σίδηρος μαζί , σε 
μια νέα σύνθεση για υγιή και 
ζωντανά φυτά, στον κήπο και 
στην βεράντα.

Σίδηρος & Λίπασμα



Η σειρά λιπασμάτων Top Garden είναι πρωτοποριακή.
Περιλαβάνει ειδικά λιπάσματα για την ταχεία ανάπτυξη και αναζοωγόνηση των φυτών.

030019

Λιπασμα – τροφή που δυναμώνει 
και ενισχύει την ανθοφορία με 
περισσότερα και μεγαλύτερα άνθη.

Top  Ανθοφόρα Φυτά

030031

Λίπασμα – τροφή που δυναμώνει και 
ενισχύει τα φυτά με  περισσότερα 
φυλλώματα και ζωηρό πράσινο χρώμα.

Top  Πράσινα Φυτά

030024

Κλασσικό λίπασμα σιδήρου κατάλληλο 
για όλα τα φυτά, εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου

Top  Σίδηρος

030040

Ειδικό λίπασμα – τροφή που ενισχύει 
την ανάπτυξη σε ασθενικά φυτά.

Top  Elixir

TOP Garden
Οι σειρές λιπάσμάτων Bio Garden και Top Garden είναι ειδικά μελετημένες για να 
προστατεύουν και να αναπτύσσουν τα φυτά και τα λαχανικά. Οι συνθέσεις τους είναι 
κατάλληλες για να διαλύονται στο νερό και να χρησιμοποιούνται με το πότισμα.



100% Βιολογικά λιπάσματα! 
Η σειρά βιολογικών λιπασμάτων Bio Garden παράγεται σύμφωνα

 με τον κανονισμό No 2092/91 (24-6-1991), της ΕΕ.
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030543

Βιολογικό λίπασμα που αντιμετωπίζει 
και καταπολεμά το κιτρίνισμα των 
φύλλων που προκαλείται από έλλειψη 
σιδήρου.

Bio Σίδηρος και Λίπασμα

030521

Βιολογικό λίπασμα που ενισχύει την 
ανάπτυξη νέων φυλλωμάτων και 
λουλουδιών.

Bio Εξωτερικού Χώρου 

030514

Βιολογικό λίπασμα που διευκολύνει 
και προωθεί  την ανάπτυξη νέων 
γερών βλαστών και φυλλωμάτων.

Bio Εσωτερικού Χώρου 

030569

Βιολογικό λίπασμα που απορροφάται 
από τις ρίζες του φυτού άμεσα, 
διευκολύνοντας  και προωθώντας  την 
ανάπτυξη νέων ριζών.

Bio Μεταφύτευση

 030538

Βιολογικό λίπασμα που δίνει 
μεγαλύτερους και  ποιοτικότερους  
καρπούς, εύγευστα λαχανικά και 
μυρωδικά.

Bio Λαχανικά & Μυρωδικά

030552

Βιολογικό λίπασμα που απορροφάται 
από τις ρίζες του φυτού άμεσα, 
προωθώντας  την ανάπτυξη γερών 
βολβών.

Bio Σπόροι & Βολβοί

BIO Garden



Φυτόχωμα ΕΛΟΜΑΣ
σε συσκευασίες 12Lt και 20Lt

Στις εγκαταστάσεις μας ,έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε πολλές διαφορετικές 

formulas NPK λιπασμάτων  και σε διαφορετικές μορφές , όπως σε υγρή  ή σε μορφή 

πούρδας ή σε μορφή κοκκώδη.

Φυτοχώματα Garden
σε συσκευασίες 16Lt και 25Lt

Φυτόχωμα AGRA
σε συσκευασία 12Lt

Φυτόχωμα Farm
σε συσκευασία 20Lt

Δημιουργούμε... “Brands”!

Private Label



Σειρά λιπασμάτων  “Κηπουροί του Mega”

Σειρά Primavera
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Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων κηπουρικής όπως: λιπάσματα, σπόρους 

λαχανικών & λουλουδιών, βολβούς  λουλουδιών και φυτόχωμα.

Παράγουμε και διακινούμε στην 

Ελληνική αγορά μερικά από τα πλέον  

νωστά Private Labels. 

Ειδικό τμήμα με δημιουργικούς 

σχεδιαστές, αναλαμβάνει να σας δώσει 

ολοκληρωμένες προτάσεις για  την 

δική σας σειρά προϊόντων κηπουρικής.



Αξιοποιούμε μια πλειάδα μεθόδων για την υποστήριξη των προιόντων μας , βασισμένη 

πάντα στην αγάπη του ερασιτέχνη κηπουρού αλλά και το μεράκι των ανθρώπων που 

ασχολούνται με τα φυτά τους και την φροντίδα του κήπου τους.Μελετούμε τις ανάγκες 

ώστε να δημιουργήσουμε προϊόντα αποτελεσματικά , εύχρηστα και σε προσιτή τιμή.

Στόχος της εταιρείας μας είναι να διατηρεί την αξιοπιστία των προϊόντων μας και την πλήρη 

ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

Παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας μέσω της έντυπης καταχώρησης περιοδικών και εντύπων 

των πελατών μας , αξιοπιώντας συγχρόνως τα κοινωνικά δίκτυα.

Marketing - Advertising - Publicity

Communication

Συμμετέχουμε στα ενημερωτικά έντυπα των πελατών μας με 

προσφορές σε λιπάσματα, φυτόχωμα, σπόρους και παράλληλες 

προωθητικές ενέργεις εντός των καταστημάτων.

Έντυπα Πελατών
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Παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας σε Διεθνείς Εκθέσεις με αντικείμενο 

την κηπουρική σε ειδικά διαμορφωμένα stands.

Συμμετοχή
σε Διεθνής Εκθέσεις

Η σωστή και όμορφη τοποθέτηση των προιόντων μας στα καταστήματα των super 

markets και DIY Stores , είναι αποτέλεσμα της μακρόχνονης εμπειρίας μας.

Σημεία Πώλησης



Προωθητικό Υλικό

Με την αξιοποίηση των 

Roll Ups, επικοινωνούμε 

την χρηστικότητα και 

την αποτελεσματικότητα 

των προϊόντων μας.

Διαφημιστικοί Σπόροι

Παράγουμε σπόρους 

σε  μ ικ ρό με γέθος 

γ ια  δ ιάφορους 

διαφημιστικούς και 

επικοινωνιακούς σκοπούς.

www.naturaliagroup.gr

  Complete NPK fertilizes
  Easy to use granular fertilizers
  pH balanced 
  Full of nutrients
  Economy package
  Chlorides free

Yes...
     it is the best !

 Peatmoss FREE 
 pH 6,5 - 7,5
 with Vermiculite 
 with zeolith

BIOFYT

www.naturaliagroup.gr

all natural
potting soils

• Complete NPK fertilizes
• Liquids and granular fertilizers
• pH balanced 
• Full of nutrients
• Chlorides free

BIOFYT

20 years 
support the plant growing !

www.naturaliagroup.gr

NEW Potting Soil range 
Based at John Innes Formula
Peat Moss FREE
pH 6,5 - 7,5
With Vitalia Mix Formula 

www.vitalia.com.gr
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Tο Tμήμα Εξυπηρέτησης πελατών 

-καταναλωτών δέχεται καθημερινά 

απορίες και συμβουλεύει σωστά και 

υπεύθυνα για την σωστή φροντίδα 

των φυτών και του κήπου.

25Έντυπες Καταχωρήσεις
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΠΟΡΟΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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069048

069055

069062

069079

069086
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100

100

100

150
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150

100
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100

100

100

100
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Αγγούρι

Άνηθος

Αντίδι

Βαλεριάνα

Βλήτο

Δάφνη

Δενδρολίβανο

Δυόσμος 

Εστραγκόν

Κάρδαμο

Καρότο

Καρπούζι 

Κίμινο

Κόλιανδρος

Κολοκύθα Μεγάλη

Κολοκυθάκι Ελληνικό

Ζωχός

Κρεμμυδάκι Χλωρό

Λαχανάκι Βρυξελλών

Λάχανο Κόκκινο

Λεβάντα

Λόλα Μαρούλι Κόκκινο

Μαϊντανός Πλατύφυλλος

Μαϊντανός Σγουρός

Ματζουράνα

Μάραθο

Μαρούλι Ortolani

Μαρούλι Romana

Μελισσόχορτο

Μελιτζάνα Μακρυά Γλυκιά

Μπρόκολο

Ντομάτα Κλασική

Ντομάτα fiorentino

Ντοματίνια Ιταλικά Cherry

Παντζάρι

Πεπόνι

Πιπεριά Chili (Φλωρίνης)

Πιπεριά Cayenne

Πιπεριά Κόκκινη

Πιπεριά Μακρυά Γλυκιά

Πιπεριά Πράσινη

Πράσσο

Ραδίκι Κόκκινο Ιταλικό

Ραπανάκι

Ρίγανη

Ρόκα

Σαλάτα Γαλλική

Σέλερυ

Σέλινο

Σέσκουλο

Σπανάκι Virofly

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΠΟΡΟΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Φασόλια Marconi

Φινόκιο

Φράουλα

Χαμομήλι

Aγγούρι mini

Γλυκάνισος

Θυμάρι

Μυρώνι

Σχινόπρασσο

Γλιστρίδα

Στέβια

Ραδίκι Ελληνικό

Μελιτζάνα Φλάσκα

Λάχανο Κινέζικο

ΣΠΌΡΌΙ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
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Αγήρατο

Αγρόστεμμα

Άδωνης

Ακουιλέζια

Άλισσο

Αλίχρυσο

Αμάραντο Κόκκινο

Άστρο Ποικιλία

Αχιλλέα

Βασιλικός Γένοβας

Βασιλικός Ελληνικός 

Βασιλικός Πλατύφυλλος 

Βιολέτα

Γαρύφαλλο Κίτρινο

Γαρύφαλλο Λευκό

Γαρύφαλλο Διπλό

Γαρύφαλλο Κινέζικο

Γαρύφαλλο Κόκκινο

Γκαζάνια

Γυψοφίλα

Διμορφοθήκη

Εσχολίζα

Ζελόσια Ποικιλία

Ηλιοτρόπιο

Καλέντουλα Διπλή

Καλέντουλα Μίγμα 

Καμπανούλα

Καπουτσίνο Ποικιλία

Καπουτσίνο Διπλό

Κατηφές

Κενταυρέα

ΣΠΌΡΌΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
& ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ
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Κοσμέα

Κόχια

Λαβετέρα

Λάχανο Διακοσμητικό

Λίνο

Λουλούδια Κίτρινα

Λουλούδια Λευκά

Λουλούδια Πολύχρωμα

Μαργαρίτα

Μεσημβριάνθεμο

Μη με Λησμόνει

Μη μου Άπτου

Νιγκέλια

Πανσές

Παπαρούνα

Πασιφλόρα

Πετούνια

Πιπεριά Διακοσμητική

Πορτουλάκα

Πριμούλα

Σκυλάκι Ποικιλία

Σκυλάκι Γίγας 

Φλόξ

Φωτιά

Χρυσάνθεμο

Ωραία της Ημέρας

Ωραία της Νύχτας

Ζήνια 

Ζήνια Γίγας

Μοσχομπίζελο

Μενεξές

Κόσμος

 Κακτάκια

Στατική

Ζελόσια Διπλό

Ηλιοτρόπιο Δίχρωμο

Ευφορβία

Γαρύφαλλο Ροζ

Γαϊλάρδια

Βασιλικός Κόκκινος

Αμάραντο Τρίχρωμο

Βαλσαμίνα

ΒΌΛΒΌΙ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

770013-1

770013-10

770013-11

770013-2

770013-3

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Φρέζιες Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Βαμπιάνας Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Κρινάκια Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Λίλιουμ Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Ντάλιας Ανοίξεως

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

770013-4

770013-5

770013-6

770013-7

770013-8

770013-9

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Νεραγκούλας Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Γλαδιόλας Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Μπιγώνιας Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Τιγριδίων Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Τριτέλιας Ανοίξεως

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Ιξιάς Ανοίξεως

ΒΌΛΒΌΙ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

770022-1

770022-2

770022-3

770022-4

770022-5

770022-6

770022-7

770022-8

770022-9

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Υάκινθος Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Τουλίπας Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Νάρκισσος Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Ανεμώνας Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Ίρις Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Μούσκαρι Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοί Άλλιουμ Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοι Πουσκίνια Φθινοπώρου

ΒΙΟΦΥΤ Βολβοι Σπαράξις Φθινοπώρου
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121 32, Περιστέρι Αττικής

Tηλ: (+30) 210 5729637 

Fax: (+30) 210 5729667

E-mail: info@naturaliagroup.gr 

www.naturaliagroup.gr


