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QUADRIS MAX 50 ml
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního

koncentrátu určený k ochraně révy proti

houbovým chorobám, malospotřebitelské

balení. 50ml poslouží pro přípravu 25 litrů

aplikační kapaliny a ošetří 250 m plochy.
2

140 Kč
160,-

BANVEL 4810S 15 ml
Selektivní postřikový herbicid ve formě

kapalného koncentrátu pro ředění

vodou určený k postemergentnímu

ničení dvouděložných plevelů v obil-

ninách, kukuřici a v trávnících. 15 ml

postačí pro přípravu 16 litrů aplikační

kapaliny a ošetří 400 m plochy.
2

105 Kč
115,-

BOFIX 100 ml
Herbicidní přípravek pro okrasné trávníky

s výbornou účinností na svízel přítulu, ptačinec

žabinec, starček obecný, smetanku lékařskou,

pohanku svlačcovitou, hluchavky, kopřivy,

šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku

pastuší tobolku, svlačec rolní, lebedu

rozkladitou, merlíky, pcháč oset a další

dvouděložné plevele. 100 ml poslouží

k přípravě 10 litrů aplikační kapaliny a ošetří až

250 m plochy.
2

244 Kč
280,-

LONTREL 300 8 ml
Selektivní postřikový herbicidní přípravek

ve formě s vodou mísitelného kapalného

koncentrátu k hubení odolných dvoudě-

ložných plevelů, zejména heřmánků,

heřmánkovců, pcháčů v jádrovinách

a k hubení dvouděložných plevelů včetně

sedmikrásek v okrasných trávnících,

malospotřebitelské balení. 8ml přípravku

poslouží k přípravě 2,5 až 8 litrů aplikační

kapaliny a ošetří 80 až 200 m plochy.
2

71 Kč
80,-

29 Kč
45,-

OBRUBA 9 x 0,1m
Originální obruba trávníku, která zabraňuje

nežádoucímu rozrůstání trávníku do okrajových

záhonů. Vyrobeno z vysoce kvalitní umělé hmoty.

83 Kč
108,-

PIRIMOR 50WG 2X1,5g
Postřikový insekticid ve formě ve vodě

dispergovatelného granulátu na ochranu

rostlin proti mšicím v bobulovinách,

hrachu, jádrovinách, peckovinách, rajčeti,

paprice, okurce, zelenině brukvovité

a kořenové, salátu, špenátu setém, krmné

řepě a okrasných rostlinách, malo-

spotřebitelské balení. 2 sáčky poslouží pro

přípravu až 2 x 2 litrů aplikační kapaliny

a ošetří až 60 m plochy.
2

KARATE ZEON 5CS 10ml
Insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve

formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině

k hubení savého a žravého hmyzu v hrachu,

bramboru, krmné řepě, jádrovinách, pecko-

vinách, révě vinné, jahodníku, brukvovité

zelenině, rajčeti, okurce, paprice, česneku,

okrasných rostlinách a lesních porostech,

malospotřebitelské balení. 10ml poslouží

k přípravě 10 až 100 litrů aplikační kapaliny

a ošetří 100 až 600 m plochy.
2

87 Kč
96,-
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Akce na zboží platí pouze 10.4.2013 do vyprodání zásob. Na zlevněné zboží se nevztahují další slevy. Chyby v tisku vyhrazeny. Odběr je možný jen v obvyklém množství.
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Primaflora substrát

Mulčovací kůra 70 l

Kapalná hnojiva Primaflora

Jahoda 0,5 l
Kapalné hnojivo s vyšším poměrem živin.

Dusík - fosfor - draslík (5-3-8) je ideálním

hnojivem pro jahody. Dávkování: 15 ml (víčko

od lahve) nalijte do 10 l vody a promíchejte.

Univerzál 0,5 l
Univerzální kapalné hnojivo s vyváženým poměrem živin.

Dusík - fosfor - draslík (4-2-3). Vhodné pro přihnojení

pokojových, balkónových i zahradních rostlin. Dávkování:

15 ml (víčko od lahve ) nalijte do 2 litrů vody a promíchejte.

Pokojové rostliny 0,5 l
Kapalné hnojivo s vyváženým poměrem

živin. Dusík -fosfor -draslík (6-5-5) podporuje

zdravý růst a nasazení květů pokojových

rostlin. Dávkování: 15 ml (víčko od lahve)

nalijte do 2l vody a promíchejte.

31 Kč
36,-

31 Kč
36,-

Zahradnický substrát 10 l
Klasický univerzální substrát

s vysokým obsahem organických

látek pro pěstování rostlin na

záhonech a sklenících, vhodný

pro výsadbu okrasných stromů

a keřů.

Substrát pro pokojové
rostliny 10 l
Substrát se středním obsahem

živin pro pěstování většiny

pokojových rostlin.

32 Kč
37,-

28 Kč
33,-

Rašelina 10 l
Kvalitní vrchovištní rašelina, přispívá ke

zlepšení fyzikálních a biologických

vlastností hlinitých a písčitých půd.

31 Kč
36,-

97 Kč
125,-

31 Kč
36,-

Muškát 0,5 l
Kapalné hnojivo s vyšším poměrem živin. Dusík -

fosfor - draslík (7-4-5) splňuje všechny potřeby

muškátů, ale i ostatních balkónových květin.

Dávkování: 15 ml (víčko od lahve) nalijte do 2 l

vody a promíchejte.

31 Kč
36,-


