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SÍŤ OCHRANNÁ PROTI PTACTVU 1,7 x 10 m
Chrání vaše jahody, rybízy, oseté záhony, vinnou révu, mladé

višně i třešně a další úrodu.

STROMSET 3 m
Lepové desky k odchytu píďalek,

samiček píďalky podzimní

a mravenců.

SÍŤ OPĚRNÁ 1,2 x 5 m
Podpůrná síť pro pěstování zeleniny a květin

Několikanásobně vyšší úroda

Pěstovaná zelenina je na síti provzdušňována

a proto se výrazně oddaluje napadení

plísňovými chorobami

Plody jsou čisté, snadněji si jich všimnete, sběr

sklizně je rychlejší a snadnější

Síť lze libovolně stříhat, nerozplétá se a je pou-

žitelná po několik let.

Velmi vhodná pro okurky nakládačky, okurky

salátovky, hrách, fazole, pěstování řezaných

květin.
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DISCUS 2 g
Postřikový fungicidní přípravek ve for-

mě dispergovatleného granulátu

k ošetření jabloní proti strupovitosti

jabloně a padlí jabloňovému, révy, proti

padlí révovému.

Originální obruba trávníku, která zabraňuje

nežádoucímu rozrůstání trávníku do okrajových

záhonů. Vyrobeno z vysoce kvalitní umělé hmoty.

OBRUBA 9 x 0,1 m

OBRUBA 9 x 0,15 m

OBRUBA Basic 5200 6 x 0,1 m
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89 Kč
94,-

51 Kč
58,-

42 Kč
51,-
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336,-

76 Kč
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152,-

OBRUBA 9 x 0,2 m

192 Kč
222,-

87 Kč
96,-
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Akce na zboží platí pouze 3. 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: 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,-


