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CALYPSO 480SC 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. 6ml na 30 – 60l
aplikační kapaliny.

DECIS MEGA 6 ml
Insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě
k hubení živočišných škůdců na bramborách,
ovocných dřevinách, vinné révě, hrachu,
zelenině, jahodníku a okrasných rostlinách.
6ml poslouží pro přípravu 12 až 24 litrů
aplikační kapaliny a ošetří až 600m2 plochy.

MOSPILAN 20SP 2 x 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.

BIO P1 - do septiků 100 g
Biologický přípravek k l ikvidaci
organických nečistot v septicích,
žumpách, suchých záchodech a do-
movních ČOV. Obsahuje směs přírodních
bakterií a enzymů, které rozkládají
organické látky a výrazně omezují
zápach. Není toxický pro člověka, zvířata
ani rostliny. Obnovuje přírodní rozkladný
proces.

KAPUT 100 ml
Postřikový herbicidní přípravek ve formě
kapalného koncentrátu pro ředění vodou k hubení
vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě
a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních
plochách. 100ml poslouží k přípravě 2 až 6 litrů
aplikační kapaliny a ošetří až 300m2 plochy.

MOSPILAN 20SP 1,2 g

Netkaná textilie pro výsadbu jahodníku,
odstraňuje nutnost rozměřování a prořezávání otvorů.
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TEXTILIE VÝSEK na jahody

1,6 x 7 m 1,6 x 3,5 m
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Akce na zboží platí pouze 27.3.2013 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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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.

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

31 Kč
36,-


