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TEXTILIE 1,6 x 10 m
Netkaná textilie proti plevelům v okra-

sných výsadbách, vhodná k mulčování

jahod, zeleninových a okrasných záhonů

i jako podklad pod okrasný chodník,

dlažbu apod.

TEXTILIE 3,2 x 5 m
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DITHANE DG NEOTEC 2 x 10 g
Kontaktní fungicid ve formě ve vodě

dispergovatelných mikrogranulí proti

houbovým chorobám polních plodin,

zeleniny, ovocných plodin, okrasných

rostlin a lesních dřevin. 20g lze použít pro

přípravu 2x3 až 2x5litrů aplikační

kapaliny a ošetří až 100m2 plochy.

CHAMPION 50WP 2 x 10 g
Kontaktní fungicidní a baktericidní

přípravek ve formě smáčitelného prášku

k ochraně rostlin proti houbovým

a bakteriálním chorobám a ochraně

květů meruněk proti mrazu. 20g poslouží

pro přípravu 2x1 až 2x2,5l litrů aplikační

kapaliny a ošetří až 50m2 plochy.

ROVRAL AQUAFLO 10 ml
Postř ikov ý př ípravek ve formě

suspenzního koncentrátu k ochraně

rostlin proti houbovým chorobám.

Specialista na moření česneku. 10ml

přípravku poslouží k přípravě 2,5l

mořidla.

VERTIMEC 1,8EC 10 ml
Postřikový insekticidní a akaricidní

přípravek ve formě emulgovaného

koncentrátu určený k hubení svilušek,

vrtalek (Liriomysa spp.) a třásněnek

včetně třásněnky západní v okrasných

rostlinách, okurce,paprice a rajčeti.

BIO P4 - do kompostu 100 g
Biologický přípravek určený k urychlení

zrání kompostů. Obsahuje směs

přírodních bakterií schopných rozložit

látky organického původu a tím snížit

objem pevných složek. Efektivně

zpracovává posekanou trávu, štěpky, listí

a veškerý zahradní a domácí biologický

odpad, v závislosti na podílu těžko

rozložitelných komponentů.

TEXTILIE 3,2 x 10 m

TEXTILIE 1,6 x 5 m

89 Kč
99,-

156 Kč
200,-

78 Kč
105,-

172 Kč
205,-

356 Kč
405,-

129 Kč
150,-

59 Kč
76,-

30 Kč
48,-

28 Kč
40,-



www.ctyrlistek-centrum.cz

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: 15ml (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:

15ml (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: 15ml (víčko

od lahve) nalijte do 2l vody a promíchejte.
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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.
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Rašelina 10 l
Kvalitní vrchovištní rašelina, přispívá ke

zlepšení fyzikálních a biologických

vlastností hlinitých a písčitých půd.

31 Kč
36,-
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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: 15ml (víčko od lahve) nalijte do 2 l

vody a promíchejte.

Akce na zboží platí pouze 20.3.2013 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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