
Proti mechu 5kg 
Balení: 1 ks 

Cena: 114,65 Kč 

EXPERT 
- tekuté hnojivo 1l 

na všechny  
druhy trávníků 
Balení: 16 ks 

Cena: 65,22 Kč 
 

EXPERT přírodní s guánem 2,5kg 
- trávníkové hnojivo  

Balení: 1 ks 
Cena: 63,31 Kč 

 

Expert podzim 2,5kg 
Balení: 1 ks 

Cena: 77,15 Kč 
 
 



Roundup 140ml 
Balení: 10 ks 

Cena: 174,24 Kč 
 

Roundup gel 150ml 
Balení: 10 ks 

Cena: 227,24 Kč 

Roundup Expres 1200ml 
Balení: 1 ks 

Cena: 240,79 Kč 
 

Roundup Expres 3000ml 
Balení: 1 ks 

Cena: 405,52 Kč 
 



FLORIA Travin 0,8kg 
Balení: 10 ks 

Cena: 107,85 Kč 
Cena kart.: 92,98 Kč 

FLORIA Travin 4kg 
Cena: 364,46 Kč 

Při odběru 3 a více ks  Cena: 314,19 Kč 
 

FLORIA Travin 8kg 
Cena: 659,89 Kč 

Při odběru 3 a více ks Cena: 568,87 Kč 
 

FLORIA Travin 
 

2v1 hnojivo a ochrana proti plevelům zároveň 

Kristalon 0,5kg  
TRÁVNÍK 

Balení: 16 ks 
Cena: 79,62 Kč 

Cena kart.: 72,48 Kč 



Touchdown Quattro 
-100 ml na plochu 167 - 500 m² 

- totální herbicid 
- postřikový neselektivní herbicid 
 v formě rozpustného koncentrátu 

 se systémovým účinkem pro  
aplikaci na list, určený k hubení 
 širokého spektra jednoletých  

a víceletých plevelů včetně pýru  
plazivého, pcháče osetu a mléče 
 rolního v ovocných sadech mimo 
 broskvoní, révy vinné, orné půdě, 
 strništích, kompostech, cestách 
 mezi záhony a nezemědělské  

půdě 
Balení: 15 ks 

Cena: 42,40 Kč 
 

BOFIX - herbicid 
50 ml k přípravě 2-5l  

aplikační kapaliny 
- na plochu cca 83 až 125 m² 

- postřikový herbicid ve 
 formě mikronizovaného 
 suspenzně emulzního  
koncentrátu pro ředění  

vodou k bubení odolných 
 dvouděložných plevelů  
v okrasných a účelových 

 trávnících 
Balení: 15 ks 

Cena: 148,38 Kč 
 

Plevel k trávníku  
STOP 50ml 

50 ml na plochu 100 m² 
- postřikový herbicid ve 

 formě emulze typu olej ve 
 vodě - pro ředění vodou 

- k hubení odolných  
dvouděložných plevelů v  

trávnících 
Balení: 15 ks 

Cena: 197,57 Kč 
 

Postřiky proti plevelům 



Sencor 70WG 
5x10g - herbicid 

- 13,3 - 66,8l kapaliny 
- postřikový herbicid ve 

 formě granulátu k hubení 
 plevelů v porostech brambor a rajčat 

Balení: 10 ks 
Cena: 165,16 Kč 

 
 



KUPRIKOL 50 
2x10g stačí k přípravě 2 - 40l aplik.tekutiny 

- fungicid 
- přípravek ve formě  prášku k ochraně proti  
bakteriálním a houbovým chorobám rostlin 

Balení: 10 ks       
Cena : 23,56 Kč  

Cena kart.: 20,45 Kč 

KUPRIKOL 50 
3x20g = 60 g přípravku stačí k přípravě  

6 - 120l aplikační tekutiny -  fungicid 
- přípravek ve formě  prášku k ochraně proti  
bakteriálním a houbovým chorobám rostlin 

Balení: 10 ks       
Cena: 40,40 Kč  

Cena kart.: 35,70 Kč 

ACROBAT MZ WG 
2x10g = 3-10 litrů aplikační kapaliny - fungi-

cid 
- kombinovaný fungicid se systémovým a  

kontaktním účinkem ve formě granulí  
dispergovatelných ve vodě k ochraně brambor, 
 rajčat, cibule, okurky ve skleníku a révy vinné 

proti plísním 
Balení: 10 ks 

Cena: 35,70 Kč 
Cena kart.: 33,28 Kč 

 

ROVRAL Aquaflo 
10ml přípravku stačí k přípravě 

 1,3-13,3l aplikační kapaliny 
- fungicid 

- postřikový přípravek ve formě 
 suspenzního koncentrátu  

k ochraně rostlin proti houbovým 
 chorobám  

Balení: 10 ks 
Cena: 54,51 Kč 

 
 

Ochrana proti plísním a houbovým chorobám 

CHAMPION 50 WP—fungicid 
10g přípravku stačí na  
1-20l aplikační kapaliny 

-kontaktní fungicidní a bakter. 
 přípravek ve formě  prášku k 

 ochraně rostlin proti houbovým 
 a bakteriálním chorobám a 

 ochraně květů meruněk proti mrazu             
Balení: 10 ks 

               Cena: 21,14 Kč 
             Cena kart.: 18,76 Kč 

 



Dithane DG Neotec 2x10g 
20g = 6-10 litrů aplikační kapaliny 

- fungicid 
- ve formě granulí dispergovatelných  

ve vodě k ochraně polních plodin, zeleniny,  
ovocných dřevin, révy vinné a okrasných  

rostlin proti houbovým chorobám 
Balení: 10 ks 

Cena: 27,01 Kč 
Cena kart.: 23,28 Kč 

 

Ochrana proti plísním a houbovým chorobám 

Dithane DG Neotec 3x20g 
60g = 18-30 litrů aplikační kapaliny 

- fungicid 
- ve formě granulí dispergovatelných  

ve vodě k ochraně polních plodin, zeleniny,  
ovocných dřevin, révy vinné a okrasných  

rostlin proti houbovým chorobám 
Balení: 10 ks 

Cena: 55,88 Kč 
Cena kart.: 48,17 Kč 

 

Syllit 400 SC 50ml 
50 ml přípravku stačí k přípravě 

 29-42 litrů aplikační kapaliny 
- fungicid 

- postřikový přípravek ve formě 
 suspenzního koncentrátu  

k ochraně ovocných dřevin a růží 
proti houbovým chorobám a hrušní 

před rzí 
Balení: 15 ks 

Cena: 71,18 Kč 
Cena kart.: 61,36 Kč 

Choroby růží STOP 5ml 
- stačí k přípravě 

 12 litrů aplikační kapaliny 
- fungicid 

- postřikový přípravek ve formě 
 emulze typu olej ve vodě 

k ochraně okrasných rostlin proti padlí, 
 rzím a chorobám způsobujícím různé  

typy listových skvrnitostí 
Balení: 10 ks 

Cena: 65,15 Kč 
 



Sulka-K 250 ml 
tekuté hnojivo - koncentrát  

síry s obsahem 
 dusíku, draslíku a vápníku 

- pro výživu a ochranu 
 rostlin 

Balení: 12 ks 
Cena: 66,84 Kč 

 

Kumulus WG 
-3x15 g - 45 g stačí  

k přípravě 2,3—15l aplikační  
kapaliny 

 - postřikový kontaktní fungicid  
proti padlí v ochraně rostlin, v  
révě proti hálčivci a vlnovníku 

 a proti braničnatkám v pšenici, 
- ochrana jabloní, broskvoní 

Balení: 10 ks 
Cena: 30,13 Kč 

 
 

Speciální ochrana rostlin - kadeřavost, 
strupovitost, rez, skvrnitost listů, padlí 

BIOTON koncentrát 200ml 
proti padlí 

- rozředitelný na 40l postřiku 
 - chrání okurky, tykvovitou  
zeleninu, vinnou révu, růže,  

okrasné rostliny, angrešt, rybíz, 
 rajčata a další 
Balení: 12 ks 

Cena: 68,30 Kč 
 
 



Sviluška STOP spray 
- 0,35g - na 500ml kapali-

ny 
- selektivní kontaktní akaricid 

k hubení svilušek na révě  
vinné, okrasných rostlinách  
a dřevinách, jádrovinách  

a peckovinách 
Balení: 10 ks 

Cena: 57,63 Kč 
Cena kart.: 52,43 Kč 

PIRIMOR  50 WG 
insekticid proti mšicím  

2x1,5g 1,8 - 6l 
aplikační kapaliny 

- postřikový insekticid - na ochranu  
rostlin proti mšicím v hrachu,  

jádrovinách, peckovinách, rajčeti, 
 paprice, okurce,  

zelenině brukvovité, kořenové,  
salátu, špenátu  

a okrasných rostlinách 
Balení: 10 ks 

Cena: 41,62 Kč 
 
 

KARATE - insekticid 
- 5ml přípravku stačí na pří-

pravu 
 až 100l aplikační kapaliny 

- na bázi syntetického  
pyrethroidu ve formě  

stabilní suspenze kapsulí  
v kapalině k hubení savého 

 a žravého hmyzu 
Balení: 10 ks 

Cena: 44,09 Kč 
 

      

Ochrana proti škůdcům 

Sviluška STOP 
 - 2x1.4g 

- selektivní kontaktní akaricid 
k hubení svilušek na révě  

vinné, okrasných rostlinách  
a dřevinách, jádrovinách  

a peckovinách 
Balení: 10 ks 

Cena: 40,66 Kč 
Cena kart.: 35,70 Kč 

 

MOSPILAN 20 SP 2x1,8g 
- selektivní insekticid  

- ve vodě rozpustný prášek 
- k hubení širokého spektra 
 živočišných škůdců - mšice 

chmelové, mandelinky  
bramborové, vlnatky krvavé, 

 obaleče jablečného, 
 mšic a molic na 

 okrasných rostl. atd 
Balení: 10 ks 

Cena: 32,67 Kč 
Cena kart.: 25,00 Kč 

 



Přípravek proti  
škůdcům 250ml 

(mšice, svilušky, molice) 
- vhodné pro použití v bytech 

a jiných uzavřených prostorách 
Balení: 12 ks 

Cena: 124,02 Kč 
 

MŠICE - MOLICE 
spray 0,2g 

- systémově účinný 
 insekticid ve formě ve 

 vodě rozpustného 
 prášku určený k  

hubení mšic a molic  
v okrasných rostlinách 

Balení: 10 ks 
Cena: 48,81 Kč 

Cena kart.: 35,90 Kč 

Fast K 250ml 
- insekticid na hubení 

 mšic, housenek a jiného  
savého a žravého hmyzu na  

zahradách, v bytech,  
sklenících 

- chrání okrasné rostliny a 
neplodící dřeviny 

Balení: 12 ks 
Cena: 61,17 Kč 

Cena kart.: 45,86 Kč 

Natura Symfonie 3v1 500ml 
 - zlepšení vzhledu a výživa  

okrasných rostlin 
- proti škůdcům  

- mšice, molice, sviluška 
Balení: 10 ks 

Cena: 112,11 Kč 
Cena kart.: 107,80 Kč 

 

BIOOL koncentrát 200ml 
- proti škůdcům 

- k podpoře zdravotního  
stavu rostlin a ochrana proti 
 mšicím, molicím, puklicím, 

 sviluškám a dalším 
Balení: 12 ks 

Cena: 78,06 Kč 
 

Zdravá zahrada 
žluté lepové desky  

venkovní 5ks 
- pro ochranu zeleniny a  

ochranu ovocných stromů  
proti červivosti 
Balení: 15 ks 

Cena: 59,64 Kč 
 


