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Chess 50 WG – 2 x 2 g
Postřikový insekticidní přípravek ve formě

ve vodě dispergovatelných granulí určený

k ochraně celeru, endivie listové,

jahodníku, kapusty, kořeninových rostlin,

květáku, salátu a zelí proti mšicím,

baklažánu, okrasných rostlin, okurky,

papriky a rajčete proti mšicím a molicím.

Přípravek na ochranu rostlin – balení pro

neprofesionální použití. 4 g poslouží pro

přípravu 2 x 4 litrů (mšice na okrasných

rostlinách) až 2 x 10 litrů (mšice na

paprikách) aplikační kapaliny.

Mospilan 20 SP 1,2 g
Systémově účinný insekticid ve formě ve

vodě rozpustného prášku určený k hubení

širokého spektra živočišných škůdců

v ochraně rostlin, zejména mandelinky

bramborové v bramborách, mšic včetně

vlnatky krvavé a obaleče jablečného

v jádrovinách, mšic na zelenině a mšic

a molic v okrasných zahradách.

Mospilan 20 SP 2 x 1,2 g

Delan 700 WGD 2,5 g
Kontaktní organický fungicid ve formě

vodorozpustných granulí k ochraně

ovocných dřevin proti houbovým

chorobám – malospotřebitelské balení.

10g použití pro přípravu 2 x 5 až 2 x 7 litrů

aplikační kapaliny a ošetří 100m plochy.
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Actara 25WG
Insekticidní přípravek ve formě ve vodě

dispergovatelného granulátu k hubení

mandelinky bramborové a mšic v bram-

boru a mandelinky bramborové v rajčeti –

malospotřebitelské balení. 3,2 g přípravku

poslouží pro přípravu 8 až 20 litrů aplikační

kapaliny a ošetří až 400 m plochy.
2

Calypso 480 SC 6 ml
Postřikový insekticidní přípravek ve formě

suspenzního koncentrátu pro ředění

vodou k ochraně jabloní, třešní, višní,

slivoní proti žravým škůdcům, jádrovin

a peckovin proti mšicím, brambor proti

mandelince bramborové, okrasných rostlin

proti housenkám, broukům a mšicím

zelenině proti mšicím. 6 ml na 30 – 60 l

aplikační kapaliny.

69 Kč
85,-

21 Kč
29,-

30 Kč
55,-

46 Kč
71,-

71 Kč
89,-

76 Kč
94,-
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Akce na zboží platí pouze 24.4.2013 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,-


