Zetaspol, s.r.o. - katalog malé chemie pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.
Herbicidy - název přípravku
AGIL 100 EC
AGRITOX 50 SL
AGROFIT kombi
AGROFIT kombi
BOFIX
BOFIX
BOFIX
CLINIC
COMMAND 36 CS
DICOPUR M 750
DICOTEX
DICOTEX
DICOTEX
DOMINATOR
DOMINÁTOR
DOMINÁTOR
DOMINÁTOR
GARLON NEW
GARLON NEW
KAPUT
KAPUT GREEN
KAPUT HOBBY - ROZPRAŠOVAČ
LENTAGRAN
LENTIPUR 500 FW
LONTREL 300
LONTREL 300
MECH STOP
( na 30 m2 )
MECH STOP
( na 100 m2 )
MECHOŽROUT
MECHOŽROUT - rozprašovač

Balení
45 ml
500 ml
9 + 6 ml
100 + 60 ml
50 ml
100 ml
250 ml
1 lt
0,5 lt
1 lt
250 ml
1 lt
100 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 lt
100 ml
1 lt
1 lt
5 lt
500 ml
1 kg
1 lt
1 lt
60 ml
3 kg
10 kg
1 lt
500 ml

Poznámka
plevele v cibuli, jahodách, mrkvi, bramborách, rajčatech, paprice, zelí a petrželi
dvouděložné plevele v obilovinách a trávnících
plevele v trávníku
plevele v trávníku
plevele v trávnících
plevele v trávnicích
plevele v trávnících
totální herbicid
herbicid do brambor, hráchu, máku, řepky, okurek, tykví, fazolu, hrachoru a cizrny
obiloviny - dvouděl. plevele mimo svízel
čtyři účinné látky proti plevelům v TRÁVNÍCÍCH - 100 ml je na 100 m² trávníku
čtyři účinné látky proti plevelům v TRÁVNÍCÍCH - 1 lt je na 1000 m² trávníku
čtyři účinné látky proti plevelům v TRÁVNÍCÍCH - 100 ml je na 100 m² trávníku
totální herbicid
totální herbicid
totální herbicid
totální herbicid
likvidace listnatých dřevin, keřů, přesličky a plevele v trávnících, loukách a pastvinách
likvidace listnatých dřevin, keřů, přesličky a plevele v trávnících, loukách a pastvinách
totální herbicid
totální herbicid
totální herbicid
herbicid proti plevelům ve vojtěšce, jeteli, máku, cibuli, pórku a brukvovité zelenině
dvouděložné plevele a chundelka v obilovinách
trávníky, krm. řepa, obiloviny, jahody-hubí pampelišku, pcháč, lopuch, jeteloviny a heřmánky
trávníky, krm. řepa, obiloviny, jahody-hubí pampelišku, pcháč, lopuch, jeteloviny a heřmánky
proti mechu v trávnících
proti mechu v trávnících
likvidátor mechu a lišejníků na střechách, podezdívkách, kurtech a chodnících
likvidátor mechu a lišejníků na střechách, podezdívkách, kurtech a chodnících

Herbicidy - název přípravku
METRIPHAR 70 WG (Sencor 70 WG)
MOGETON 25 WP (na 1000 m2)
MOGETON 25 WP (na 30 m2)
MUSTANG
MUSTANG
PANTERA QT
PUMA EXTRA
PUMA EXTRA
ROUNDUP GEL
ROUNDUP AKTIV
ROUNDUP AKTIV
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP EXPRES - rozprašovač
ROUNDUP KLASIK
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WG
SKALICE zelená
STARANE 250 EC
STARANE 250 EC
STARANE 250 EC
TARGA SUPER 5 EC
TARGA SUPER 5 EC
TOUCHDOWN QUATTRO
TOUCHDOWN QUATTRO
TOUCHDOWN QUATTRO
TOUCHDOWN QUATTRO
TOUCHDOWN QUATTRO
TRAVIN FLORIA
TRAVIN FLORIA
TRAVIN FLORIA
TRAVIN FLORIA

Balení
500 g
1,5 kg
3x15 g
1 lt
250 ml
1 lt
250 ml
1 lt
150 ml
125 ml
540 ml
1 lt
1 lt
1,2 l
5 lt
2 x 10 g
5 x 20 g
1 kg
100 ml
250 ml
1 lt
50 ml
1 lt
100 ml
250 ml
500 ml
1lt
5 lt
0,8 kg
4 kg
8 kg
20 kg

Poznámka
dvouděložné plevele v bramborách a rajčatech
přípravek proti mechu v trávnících
přípravek proti mechu v trávnících
pšenice, ječmen, oves, proso a kukuřice - dvouděložné plevele
pšenice, ječmen, oves, proso a kukuřice - dvouděložné plevele
proti jednoletým travám a pýru v bramborách, řepě a hráchu
proti ovsu hluchému a ostatním lipnicovitým plevelům v obilninách
proti ovsu hluchému a ostatním lipnicovitým plevelům v obilninách
Roundup ve formě gelu k přímému potírání plevelů - např. ve skalkách
totální herbicid
totální herbicid
totální herbicid
totální herbicid
totální herbicid v rozprašovači
totální herbicid
plevele na bramborách, rajčatech a vojtěšce
plevele na bramborách, rajčatech a vojtěšce
hnojivo s obsahem železa, zabraňuje chlorózám a hubí mech
plevele v trávě a obilovinách
plevele v trávě a obilovinách
plevele v trávě a obilovinách
proti pýru a travám v cibuli, česneku, rajčatech, bramborách, řepě a paprice
proti pýru a travám v cibuli, česneku, rajčatech, bramborách, řepě a paprice
totální herbicid - obdoba přípravku Roundup
totální herbicid - obdoba přípravku Roundup
totální herbicid - obdoba přípravku Roundup
totální herbicid - obdoba přípravku Roundup
totální herbicid - obdoba přípravku Roundup
posypový herbicid do trávníků s hnojivem N 14%+P3,8%+K5%+Mg1,4%
posypový herbicid do trávníků s hnojivem N 14%+P3,8%+K5%+Mg1,4%
posypový herbicid do trávníků s hnojivem N 14%+P3,8%+K5%+Mg1,4%
posypový herbicid do trávníků s hnojivem N 14%+P3,8%+K5%+Mg1,4%
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Změna cen vyhrazena.
Fungicidy - název přípravku
ACROBAT MZ WG
ACROBAT MZ WG
ACROBAT MZ WG
ACROBAT MZ WG
ALIETTE 80 WP
ALIETTE 80 WP
CRITERIUM
CURZATE GOLD
CURZATE GOLD
DELAN 700 WDG
DELAN 700 WDG
DELAN 700 WDG
DISCUS
DITHANE DG NEOTEC
DITHANE DG NEOTEC
DITHANE DG NEOTEC
DITHANE DG NEOTEC
DITHANE DG NEOTEC
FOLPAN 80 WG
FOLPAN 80 WG
HORIZON 250 EW
HORIZON 250 EW
HORIZON 250 EW
CHAMPION 50 WP
CHAMPION 50 WP
CHAMPION 50 WP
INFINITO
INFINITO
KARATHANE NEW

Balení
5 x 100 g
5 x 50 g
4 x 20 g
2 x 10 g
2x5g
2 x 20 g
1 kg
4 x 25 g
4 x 100 g
1 kg
2x5g
5 x 10 g
3x2g
2 x 10 g
5 x 20 g
5 x 50 g
5 x 100 g
1 kg
5 x 20 g
1 kg
10 ml
50 ml
1 lt
2 x 10 g
3 x 40 g
1kg
50 ml
250 ml
10 ml

Poznámka
plíseň - brambory, rajčata, okurky, cibule, réva vinná
plíseň - brambory, rajčata, okurky, cibule, réva vinná
plíseň - brambory, rajčata, okurky, cibule, réva vinná
plíseň - brambory, rajčata, okurky, cibule, réva vinná
plísně na okurkách, jahodách aj.
plísně na okurkách, jahodách aj.
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou a révovou
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou a révovou
broskvoně – kadeřavost, jádroviny – strupovitost
broskvoně – kadeřavost, jádroviny – strupovitost
broskvoně – kadeřavost, jádroviny – strupovitost
jabloně-strupovitost, padlí, réva, angrešt-padlí, růže-černá skvrnitost
plísně, peronospora, antraknóza, černá skvrnitost, skvrnitosti listů
plísně, peronospora, antraknóza, černá skvrnitost, skvrnitosti listů
plísně, peronospora, antraknóza, černá skvrnitost, skvrnitosti listů
plísně, peronospora, antraknóza, černá skvrnitost, skvrnitosti listů
plísně, peronospora, antraknóza, černá skvrnitost, skvrnitosti listů
brambory - plíseň bramborová, réva - plíseň révová
brambory - plíseň bramborová, réva - plíseň révová
peckoviny - moniliová spála, moniliová hniloba
peckoviny - moniliová spála, moniliová hniloba
peckoviny - moniliová spála, moniliová hniloba
plíseň - brambory, rajčata, cibule, pór, okurky, broskvoně - kadeřavost
plíseň - brambory, rajčata, cibule, pór, okurky, broskvoně - kadeřavost
plíseň - brambory, rajčata, cibule, pór, okurky, broskvoně - kadeřavost
proti plísni na bramborách, rajčatech, okurkách a cibuli
proti plísni na bramborách, rajčatech, okurkách a cibuli
fungicid na padlí révové

Fungicidy - název přípravku

Balení

KARATHANE NEW
KOCIDE
KOCIDE
KUMULUS WG
KUMULUS WG
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 50
KUPRIKOL 50
MELODY COMBI 65,3 WG
MYTHOS 30 SC
MYTHOS 30 SC
MYTHOS 30 SC
OPTIKOMBI broskev(champion+horizon+wuxal)
OPTIKOMBI jádroviny(Zato+Calypso+Wuxal S.)
OPTIKOMBI réva(Merpan+Zato+Teldor+Wuxal S)
ORTIVA
ORTIVA
ORTIVA
ORTIVA
POLYRAM WG
POLYVERSUM
PREVICUR ENERGY
PREVICUR ENERGY
PREVICUR ENERGY
QUADRIS MAX
REVUS
REVUS
REVUS
RIDOMIL gold MZ pepite
RIDOMIL gold MZ pepite

50 ml
2 x 17,5 g
4 x 35 g
5 x 100 g
3 x 15 g
2 x 10 g
3 x 20 g
3x 40 g
5 x 40 g
500 g
1 kg
5 x 100 g
50 ml
500 ml
1l
sada 1 ks
sada 1 ks
sada na 200 m2
10ml
50 ml
100 ml
1 lt
5 x 20 g
5g
100 ml
50 ml
10 ml
20 ml
50 ml
250 ml
1l
3x5g
4 x 25 g

Poznámka
fungicid na padlí révové
fungicid na plíseň na bramborách, okurkách, tykvovité zel., vinné révě a kadeř. brosk.
fungicid na plíseň na bramborách, okurkách, tykvovité zel., vinné révě a kadeř. brosk.
padlí - jabloně, réva, broskvoně, okurky, rajčata, jahodník, mrkev
padlí - jabloně, réva, broskvoně, okurky, rajčata, jahodník, mrkev
plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň okurková, kadeřavost
plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň okurková, kadeřavost
plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň okurková, kadeřavost
plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň okurková, kadeřavost
plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň okurková, kadeřavost
plíseň bramborová, plíseň cibulová, plíseň okurková, kadeřavost
réva vinná - bílá hniloba, červená spála, plíseň révová a plíseň šedá
přípravek proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé jahod a révy
přípravek proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé jahod a révy
přípravek proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé jahod a révy
celoroční ochrana a výživa broskvoní a meruněk na 200 m2
balení pro celoroční ochranu a výživu jabloní a hrušní na 200 m2
Merpan-plíseň révová, Zato-padlí révové, Teldor-plíseň šedá, Wuxal super - výživa na 200 m2
preventivní dlouhodobý účinek na houbové choroby zeleniny
preventivní dlouhodobý účinek na houbové choroby zeleniny
preventivní dlouhodobý účinek na houbové choroby zeleniny
preventivní dlouhodobý účinek na houbové choroby zeleniny
rzi na karafiátech, strupovitost na jádrov. plíseň na bramborách, réva - plíseň révová
biologický fungicid - jahody, okurky, papriky, salát, okrasné rostliny
okurky-plís. okur.,zel.-zálivka půdy po setí a výsadbě-padání klíčících rostlin
okurky-plís. okur.,zel.-zálivka půdy po setí a výsadbě-padání klíčících rostlin
okurky-plís. okur.,zel.-zálivka půdy po setí a výsadbě-padání klíčících rostlin
réva vinná - plíseň révová, padlí révové, plíseň šedá
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou
plíseň na bramborách, okurkách, rajčatech, cibuli a révě
plíseň na bramborách, okurkách, rajčatech, cibuli a révě

Fungicidy - název přípravku
RIDOMIL gold MZ pepite
ROVRAL AQUAFLO
ROVRAL AQUAFLO
ROVRAL AQUAFLO
SKALICE MODRÁ
SULKA EXTRA
SULKA EXTRA
SULKA EXTRA
SYLLIT 65
SYLLIT 65
TALENT
TALENT
TALENT
TALENT
TELDOR 500 SC
TELDOR 500 SC
TERCEL
TERCEL
THIRAM GRANUFLO
TOPAS 100 EC
TOPAS 100 EC
ZATO 50 WG
ZDRAVÝ ČESNEK
ZDRAVÁ RŮŽE
ZDRAVÉ JABLKO

Balení
5 x 100 g
10 ml
50 ml
100 ml
500 g
1 lt
500 ml
200 ml
2x5g
4 x 15 g
10 ml
50 ml
100 ml
1 lt
7,5 ml
100 ml
2 x 12,5 g
5 x 100 g
2 x 10 g
10 ml
50 ml
3 x 1,5 g
souprava
souprava
souprava

Poznámka
plíseň na bramborách, okurkách, rajčatech, cibuli a révě
fungicid na jahody - plíseň šedá, česnek - houbové choroby, okr. rostliny - choroby hlíz
fungicid na jahody - plíseň šedá, česnek - houbové choroby, okr. rostliny - choroby hlíz
fungicid na jahody - plíseň šedá, česnek - houbové choroby, okr. rostliny - choroby hlíz
používá se k ochraně révy a okras.rostlin proti houbovým chorobám a k impregnaci dřeva
kapal.koncentrát síry 14%S-4%N-14%K-1%Ca k moření česneku,ošetření ovoc.stromů a hnojení
kapal.koncentrát síry 14%S-4%N-14%K-1%Ca k moření česneku,ošetření ovoc.stromů a hnojení
kapal.koncentrát síry 14%S-4%N-14%K-1%Ca k moření česneku,ošetření ovoc.stromů a hnojení
kadeřavost broskvoní, strupovitost aj.
kadeřavost broskvoní, strupovitost aj.
jádroviny-padlí,strup. jahodník a réva-padlí,okras.rostl.-padlí,rzi,skvrnitosti, višeň- spála
jádroviny-padlí, strup., jahodník a réva-padlí, okras.rostl.-padlí,rzi,skvrnitosti
jádroviny-padlí, strup., jahodník a réva-padlí, okras.rostl.-padlí,rzi,skvrnitosti
jádroviny-padlí, strup., jahodník a réva-padlí, okras.rostl.-padlí,rzi,skvrnitosti
proti plísni šedé na jahodníku,révě,maliníku a monilioze na peckovinách
proti plísni šedé na jahodníku,révě,maliníku a monilioze na peckovinách
proti strupovitosti a padlí na jabloních
proti strupovitosti a padlí na jabloních
broskvoně – kadeřavost, jadroviny – strupovitost, réva a jahodník - plíseň šedá
jabloně a réva vinná - padlí
jabloně a réva vinná - padlí
strupovitost a padlí u jádrovin, vinné révy - strobulurin
souprava na moření česnekové sadby
souprava proti chorobám RŮŽE
Delan 700WDG + Discus - dva přípravky proti padlí a strupovitosti jádrovin
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Změna cen vyhrazena.
Insekticidy - název přípravku
BIOOL
BULLDOCK 25 EC
CALYPSO 480 SC
CALYPSO 480 SC
CALYPSO 480 SC
CALYPSO AL - rozprašovač
CANELA
CANELA
DECIS MEGA
DECIS MEGA
DECIS MEGA
DESKY LEPOVÉ MODRÉ - interiérové
FAST K
FAST K
FAST M
FAST M
FAST PL
FAST PL
FLORAMITE 240 SC
CHEMSTOP
CHEMSTOP
JARNÍ SOUPRAVA
JARNÍ SOUPRAVA
JARNÍ SOUPRAVA
KARATE ZEON 5 SC
KARATE ZEON 5 SC
LEPOVÝ PÁS STROMSET
MAVRIK 2 F
MOSPILAN 20 SP

Balení
200 ml
1 lt
6 ml
30 ml
1 lt
500 ml
15 ml
40 ml
6 ml
25 ml
100 ml
5 ks
250 ml/rozpraš.
250 ml/náplň
500 ml/rozpraš.
500 ml/náplň
250 ml/rozpraš.
250 ml/náplň
4 ml
250 ml
150 ml
2 + 5 ml
6 + 15 ml
10 + 25 ml
6 ml
20 ml
3m
1 lt
2 x 1,8 g

Poznámka
biologický přípravek proti červcům, molicím, mšicím, sviluškám a třásněnkám
brambory - mandelinka bram. , brukvovitá zel. - žraví škůdci
brambory - mandelinka, ovocné stromy - saví a žraví škůdci
brambory - mandelinka, ovocné stromy - saví a žraví škůdci
brambory - mandelinka, ovocné stromy - saví a žraví škůdci
brambory - mandelinka, ovocné stromy - saví a žraví škůdci
přírodní přípravek proti škůdcům (skořicový olej), hubí molice, mšice, třásněnky
přírodní přípravek proti škůdcům (skořicový olej), hubí molice, mšice, třásněnky
proti škůdcům na jahodách, jádrovinách, cibuli, bramborech a brukvovité zel.
proti škůdcům na jahodách, jádrovinách, cibuli, bramborech a brukvovité zel.
proti škůdcům na jahodách, jádrovinách, cibuli, bramborech a brukvovité zel.
proti třásněnkám na zelenině ve skleníku, fóliovníku, pařeništi a pokojových květinách
rozprašovač – mšice na okrasných rostlinách v bytech
náhradní náplň
rozprašovač - mandelinky, mšice, housenky
náhradní náplň
rozprašovač - proti lezoucímu a létajícímu hmyzu v domácnostech
náhradní náplň
okrasné rostliny - působí na dospělce a vajíčka svilušek, účinkuje 3 týdny a nepálí rostliny
lep na lezoucí škůdce
lep na lezoucí škůdce
souprava proti přezimujícím škůdcům - 10 lt postřiku
souprava proti přezimujícím škůdcům - 30 lt postřiku
souprava proti přezimujícím škůdcům - 50 lt postřiku
saví a žraví škůdci - zelenina a ovoce
saví a žraví škůdci - zelenina a ovoce
jednostranný lepový pás na ovocné stromy
proti mandelince bramborové a blýskáčku 0,1-0,2l/ha. NEŠKODNÉ PRO VČELY
zelenina, jádroviny, okras. rost. - mšice, vlnatka krvavá, mand. obaleč jabl. molice

Insekticidy - název přípravku
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP
ND-FERRAMOL
ND-FERRAMOL
NISSORUN 10 WP
NURELLE D
PIRIMOR 50 WG
PIRIMOR 50 WG
PIRIMOR 50 WG
PLENUM ( CHESS 50 WG )
PLENUM ( CHESS 50 WG )
PUKLISTOP (decis+mospilan+spartan)
RELDAN 22
RELDAN 22
RELDAN 22
RELDAN 22
RELDAN 22
ROCK EFFEKT - NATURA
ROCK EFFEKT - NATURA
ROCK EFFEKT - NATURA
SANMITE 20 WP
SPINTOR
SPINTOR
SPINTOR
SPINTOR
STEWARD
STOPSET B DESKY BÍLÉ (25 x 10 cm)
STOPSET DESKY ŽLUTÉ ( 25x 10 cm)
STOPSET ŠIPKY
( 14 x 5 cm )
Substral Careo - granulát
Substral Careo - tyčinky
Substral Careo - rozprašovač

Balení
5 x 1,8 g
5 x5 g
500 ml/rozpraš.
200 g
500 g
2 x 3,5 g
10 ml
2 x 1,5 g
2 x 2,5 g
1 kg
2x2g
4x2g
sada na 3 x 4 lt
25 ml
50 ml
100 m
250 ml
500 ml
5 lt
100 ml
250 ml
100
6 ml
25 ml
50 ml
250 ml
3 x 0,85 g
5 ks
5 ks
5 ks
50 g
1 ks
750 ml

Poznámka
zelenina, jádroviny, okras. rost. - mšice, vlnatka krvavá, mand. obaleč jabl. molice
zelenina, jádroviny, okras. rost. - mšice, vlnatka krvavá, mand. obaleč jabl. molice
zelenina, jádroviny, okras. rost. - mšice, vlnatka krvavá, mand. obaleč jabl. molice
granulovaný přípravek proti slimákům, který je neškodný pro ostatní živočichy
granulovaný přípravek proti slimákům, který je neškodný pro ostatní živočichy
Akaricid na svilušky – na vajíčka, larvy, nymfy i dospělce
okr.rostl.-mšice,třásněnky,brambory-mandelinka, jabloně - obaleč a mery
kontaktní i požerový přípravek proti mšicím
kontaktní i požerový přípravek proti mšicím
kontaktní i požerový přípravek proti mšicím
molice a mšice-paprika,salát,rajče,brambor,celer,jahodník,kapusta,zelí,květák,okurka,okr.rostl
molice a mšice-paprika,salát,rajče,brambor,celer,jahodník,kapusta,zelí,květák,okurka,okr.rostl
proti puklicím červcům a štítenkám na okrasných rostlinách
prázdné sklady-skladištní škůdci,jabloň-pilatka,obaleč,mšice,višeň-vrtule,zel.brukvovitá-mšice
prázdné sklady-skladištní škůdci,jabloň-pilatka,obaleč,mšice,višeň-vrtule,zel.brukvovitá-mšice
prázdné sklady-skladištní škůdci,jabloň-pilatka,obaleč,mšice,višeň-vrtule,zel.brukvovitá-mšice
prázdné sklady-skladištní škůdci,jabloň-pilatka,obaleč,mšice,višeň-vrtule,zel.brukvovitá-mšice
prázdné sklady-skladištní škůdci,jabloň-pilatka,obaleč,mšice,višeň-vrtule,zel.brukvovitá-mšice
Pongamový olej na mšice, molice, svilušky, třásněnky a puklice a přezimující škůdce
Pongamový olej na mšice, molice, svilušky, třásněnky a puklice a přezimující škůdce
Pongamový olej na mšice, molice, svilušky, třásněnky a puklice a přezimující škůdce
proti sviuškám,vlnovníkovitým a roztočíku na jádrovinách,švestce,révě a jahodníku
mandelinka bram., proti housenkám a můrám v brukv. a zel. pór, cibule, paprika - třásněnky
mandelinka bram., proti housenkám a můrám v brukv. a zel. pór, cibule, paprika - třásněnky
mandelinka bram., proti housenkám a můrám v brukv. a zel. pór, cibule, paprika - třásněnky
mandelinka bram., proti housenkám a můrám v brukv. a zel. pór, cibule, paprika - třásněnky
housenky motýlů - brukvovitá zel., obaleči, píďalky, křísi jádrovin a réva
lepové desky pro odchyt pilatek na švestkách a jabloních
lepové desky pro odchyt škůdců na zelenině ve sklenících
odchyt létavého hmyzu na pokojových rostlinách
insekticidní granulát proti štítenkám, molicím, červcům, mšicím, třásněnkám…
insekticidní tyčinky proti štítenkám, molicím, červcům, mšicím, třásněnkám…
insekticidní roztok (olej+insekticid) proti štítenkám,molicím,červcům,třásněnkám na okras.rost.

Insekticidy - název přípravku
SULKA EXTRA
SULKA EXTRA
SULKA EXTRA
VANISH SLUG PELLETS
VANISH SLUG PELLETS
VERTIMEC 1,8 EC

Balení
1 lt
500 ml
200 ml
200 g
500 g
10 ml

Poznámka
kapal.koncentrát síry 14%S-4%N-14%K-1%Ca k moření česneku,ošetření ovoc.stromů a hnojení
kapal.koncentrát síry 14%S-4%N-14%K-1%Ca k moření česneku,ošetření ovoc.stromů a hnojení
kapal.koncentrát síry 14%S-4%N-14%K-1%Ca k moření česneku,ošetření ovoc.stromů a hnojení
slimáci na zahrádkách
slimáci na zahrádkách
proti třásněnkám, sviluškám a vrtalkám na zelenině a okrasných rostlinách

Zetaspol, s.r.o. - katalog malé chemie pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.
Biocidy - název přípravku
ATAK - fumigátor
ATAK - gel na mravence AMP
ATAK - nástraha na mravence AMP
ATAK - prášek na mravence AMP
Bayer Garden - nástraha proti mravencům
Bayer Garden - tekutá nástraha proti mravencům
BIOLIT L - sprej
BIOLIT L - sprej
BIOLIT- nástraha na mravence
BIOLIT Plus na vosy
BIOLIT UNI - sprej
BIOLIT UNI - sprej
BROS - spray proti komárům a klíšťatům
BROS - spray proti komárům a klíšťatům
BROS - spray proti létajícímu hmyzu
CYTROL DUST - prášek
CYTROL SUPER SG - DÝMOVNICE
EFFECT - rhodenticidní granule
EFFECT - měkká návnada
FEROSET TETRA
FORMITOX
KONTAKT
K-OTHRINE 25 SC
K-OTHRINE 25 SC
LAFAREX - nástraha na mravence faraóny
LEPIDLO VIKTORY
MAXFORCE LN
MUCHOLAPKA v roli - EFFECT
ND - LOXIRAN mravenčí bufet
ND - LOXIRAN mravenčí bufet
RATIMOR - měkká návnada
RATIMOR - měkká návnada

Balení
20 g
25 g
3 ks
300 g
2 ks
2 ks
200 ml
400 ml
2 ks
400 ml
200 ml
400 ml
50 ml
90 ml
400 ml
150 g
120 g
250 g
250 g
1 ks
120 g
1 lt
25ml
50 ml
1 ks
135 g
3X8g
10 m
1 ks
2 ks
125 g
250 g

Poznámka
na úplné vyhubení hmyzu kouřem v bytech a potravinářských provozech
gelová návnada, kterou mravenci nosí do mraveniště, vyhubení do 24 hod.
nástraha ve formě uzavřených krabiček, likviduje celá mraveniště
mikrogranule s účinkem na mravence, lze je aplikovat postřikem, kropením, posypem
nástraha ve formě uzavřených krabiček, vysoce účinná, likviduje celá mraveniště
tekutá nástraha proti mravencům v tubě
proti mouchám, komárům, vosám a molům v domácnostech
proti mouchám, komárům, vosám a molům v domácnostech
nástraha účinkuje na mravence 6 měsíců
prostorový a povrchový sprej proti vosám a sršňům
fungicidní přípravek na plíseň bramborovou
univerzální sprej proti komárům, švábům, mravencům a jinému hmyzu
repelent proti komárům a klíšťatům
repelent proti komárům a klíšťatům
univerzální sprej proti komárům, švábům, mravencům a jinému hmyzu
přípravek na mravence a obtížný hmyz
dýmovnice na obtížný hmyz do domácností, potravinářských a technických provozů
granulovaná návnada na hubení myší a potkanů
měkká návnada na hubení myší a potkanů
lepové pásy proti spížním molům
přípravek proti mravencům
na hubení komárů a obtížného hmyzu v domácnostech a zahradách
proti obtížnému hmyzu v domácnostech, skladech, obchodech a chlévech
proti obtížnému hmyzu v domácnostech, skladech, obchodech a chlévech
nástraha na hubení mraveců faraonů
netoxický lep pro odchyt škodlivého hmyzu ( mravenci, švábi) a hlodavců
insekticidní nástraha na mravence do příbytků a jejich okolí
lapač much ve chlévech a jiných budovách
dóza k hubení mravenců v obytných prostorách
dóza k hubení mravenců v obytných prostorách
měkká návnada na hubení myší a potkanů
měkká návnada na hubení myší a potkanů

Biocidy - název přípravku
RATIMOR - měkká návnada
RATIMOR - měkká návnada
RATIMOR - parafínové bloky
REBEL čmelíkostop - rozprašovač
REBEL čmelíkostop - rozprašovač

Balení
500 g
1 kg
250 g
250 ml
500 ml

Poznámka
měkká návnada na hubení myší a potkanů
měkká návnada na hubení myší a potkanů
parafínové bloky na hubení myší a potkanů
hubí všechna vývojová stádia čmelíků v kurnících, holubnících a voliérách
hubí všechna vývojová stádia čmelíků v kurnících, holubnících a voliérách

Zetaspol, s.r.o. - katalog malé chemie pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.
Ostatní - název přípravku
AVERSOL
BALZÁM stromový
BROS - dýmovnice na krtky
BROS - granulovaný karbid
ENVIPOND - jezírka
ENVISEPT- žumpy
KOMBINÉZA DuPont Tyvek
LANIRAT PG - sáček
LANIRAT PG
LANIRÁT PG
LANIRAT PG
NORAT ATG
PROSEPTIK
ROOT
SILWET STAR
SILWET STAR
SILWET STAR
SILWET STAR
SKALICE MODRÁ
SKALICE ZELENÁ
SRÁŽKOMĚR
Stanička jedová - myš
Stanička jedová - potkan
STIMULÁTOR AS 1
STOP - PES granulát
STOP - PES spray
STOP Z
STOP Z rozprašovač

Balení
1kg
150 g
3 ks v 1 bal.
500 g
50 g
50 g
1 ks
100 g
200g
500 g
5 kg
300 g
4 x 20 g
100 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1 lt
500 g
1 kg
1 ks
1 ks
1 ks
75 g
200 g
200 ml
1 lt
200 ml

Poznámka
repelent proti okusu rostlin
stromový balzám
dýmovnice do nor krtků
karbid uvolňuje plyn, který zaplňuje nory a usmrcuje krtky
směs enzymů a bakterií, které odstraní organ. nečistoty, řasy a projasní vodu
směs enzymů a bakterií k rozkladu organického odpadu v žumpách a septicích
prodyšný protichemický ochranný oděv
rodenticid na myši a potkany
rodenticid na myši a potkany
rodenticid na myši a potkany
rodenticid na myši a potkany
nástrahový přípravek k hubení hryzce vodního
přípravek pro zkapalňování a rozklad fekálií
likvidace pařezů vyhořením
smáčedlo ke zlepšení pokryvnosti rostlin postřikem
smáčedlo ke zlepšení pokryvnosti rostlin postřikem
smáčedlo ke zlepšení pokryvnosti rostlin postřikem
smáčedlo ke zlepšení pokryvnosti rostlin postřikem
používá se k ochraně révy a okras.rostlin proti houbovým chorobám a k impregnaci dřeva
hnojivo proti mechu a chloróze - žloutnutí listů
k měření dešťových srážek
papírová stanička na požerové nástrahy pro myš domácí
papírová stanička na požerové nástrahy pro potkana a krysu
stimulace zakořeňování řízků rostlin
repelentní přípravek zabraňující znečišťování psy a kočkami na nežádoucích místech
repelentní přípravek zabraňující znečišťování psy a kočkami na nežádoucích místech
repelent proti letnímu a zimnímu okusu dřevin zvěří - není na rostlinách vidět
repelent proti letnímu a zimnímu okusu dřevin zvěří - není na rostlinách vidět

Ostatní - název přípravku
SWISS Holubi-maketa havrana
SWISS Past na myši
SWISS Past na myši, náhradní náplň
VERTOX GRANULE
VOSK ŠTĚPAŘSKÝ - PRIMAX

Balení
1 ks
2 ks
6 ks
300 g
150 g

Poznámka
maketa havrana proti holubům
past s automatickým zajištěním v napnuté poloze a unikátní návnadou
náhradní návnada na myši
nástrahový přípravek k hubení potkana a myči domácí
štěpařský vosk

Zetaspol, s.r.o. - katalog průmyslových hnojiv pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

Minerální hnojiva
BIOMIN na maliny a ostružiny

Forestina

1 kg

organickominerální hnojivo s rohovinou 6%N-5,5%P-6%K-2%MgO+ME

BIOMIN na růže

Forestina

1 kg

organickominerální hnojivo s rohovinou 9%N-4%P-8%K-3%MgO+ME

BIOMIN na rybíz a angrešt

Forestina

2 kg

organickominerální hnojivo s rohovinou 6%N-2,5%P-4%K-1.5%MgO+ME

CERERIT 8 %N – 13%P – 11%K a stopové prvky

Agro CS

1 kg

bezchlorové komplexní hnojivo s hořčíkem a mikroprvky

CERERIT 8 %N – 13%P – 11%K a stopové prvky

Agro CS

3 kg

bezchlorové komplexní hnojivo s hořčíkem a mikroprvky

CERERIT 8 %N – 13%P – 11%K a stopové prvky

Agro CS

5 kg

bezchlorové komplexní hnojivo s hořčíkem a mikroprvky

CERERIT 8%N - 13%P - 11%K a stopové prvky

Agro CS

10 kg

bezchlorové komplexní hnojivo s hořčíkem a mikroprvky

CERERIT 8%N - 13%P - 11%K a stopové prvky

Lovochemie

25 kg

bezchlorové komplexní hnojivo s hořčíkem a mikroprvky

CERERIT s guánem na brambory

Forestina

10 kg

směs cereritu s guánem

CERERIT s guánem na cibuli a česnek

Forestina

2,5 kg

směs cereritu s guánem

CERERIT s guánem na jahody

Forestina

2,5 kg

směs cereritu s guánem

CERERIT s guánem na jehličnany

Forestina

2,5 kg

směs cereritu s guánem

CERERIT s guánem ovocné stromy

Forestina

2,5 kg

směs cereritu s guánem

CERERIT Hobby - kapalný

Agro CS

DRASELNÁ SŮL 60% K
DRASELNÁ SŮL 60% K

1 lt

bezchlorové kapalné komplexní hnojivo s guánem a mořskými řasami

Agro CS

3 kg

chloridové draselné hnojivo

Lovochemie

25 kg

chloridové draselné hnojivo

DUSÍKATÉ VÁPNO 20%N - 50%CaO

Agro CS

1 kg

dusíkaté hnojivo desinfikující půdu

DUSÍKATÉ VÁPNO 20%N - 50%CaO

Agro CS

3 kg

dusíkaté hnojivo desinfikující půdu

DUSÍKATÉ VÁPNO 20%N - 50%CaO

Degussa

50 kg

dusíkaté hnojivo desinfikující půdu

FLORIA – hnojivo pro pok. rostl. Proti smutnicím

Agro CS

0,5 lt

kapalné hnojivo na pokojové rostliny, omezující výskyt mušek smutnic

FLORIA - hydrogel

Agro CS

200 g

přípravek váže vodu v půdě a dle potřeby rostlin ji uvolňuje

FLORIA - listová výživa pro orchideje

Agro CS

300 ml

listová výživa pro orchideje v rozprašovači

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

FLORIA - listová výživa pro zelené rostliny a palmy

Agro CS

300 ml hnojiva
listová výživa pro palmy rostliny okrasné listem v rozprašovači
Minerální
1 lt
kapalné hnojivo pro azalky, rododendrony a borůvky

FLORIA - OKYSELOVAČ PŮDY pro azalky a rododendrony

Agro CS

FLORIA - organomin. hn. pro AZALKY A RODODENDRONY

Agro CS

2,5 kg

organominerální hnojivo s guánem pro kyselomilné rostliny - borůvky

FLORIA - organomin. hn. pro JAHODY A OVOCE

Agro CS

2,5 kg

organominerální hnojivo s guánem pro jahody a drobné ovoce

FLORIA - organomin. hn. pro MUŠKÁTY

Agro CS

3,5 kg

organominerální hnojivo s guánem pro muškáty

FLORIA - organomin. hn. pro OKRASNÉ DŘEVINY

Agro CS

2,5 kg

organominerální hnojivo s guánem na okrasné dřeviny

FLORIA - organomin. hn. pro PLODOVOU ZELENINU

Agro CS

2.5 kg

organominerální hnojivo s guánem pro plodovou zeleninu

FLORIA - organominerální hnojivo pro RŮŽE

Agro CS

2,5 kg

organominerální hnojivo s guánem pro růže

FLORIA - trávníkové hnojivo odpuzující krtky

Agro CS

2,5 kg

hnojivo obsahuje repelentní látku, která odpuzuje krtky

FLORIA - trávníkové hnojivo odpuzující krtky

Agro CS

7,5 kg

hnojivo obsahuje repelentní látku, která odpuzuje krtky

FLORIA – hnojivo pro celou zahradu MULTICOTE 6M

Agro CS

200 g

komplexní granulované hnojivo, uvolňující živiny po dobu 6 měsíců

FLORIA- krystalické hnojivo pro hortenzie

Agro CS

350 g

vodorozpustné hnojivo pro hortenzie

FLORIA – krystalické hnojivo pro modré hortenzie

Agro CS

350 g

vodorozpustné hnojivo zvýrazňující modrou barvu hortenzií

FLORIA – vlhčený ubrousek na listy orchidejí a pok. Rost.
FOSFÁTOVÁ SKLA

Agro CS
AgroBio

6g
200 g

vlhčený ubrousek pro lepší vzhled listů, s živinami a včelím voskem
dlouhodobě působící minerální hnojivo pro zeleninu, ovocné stromy, …

FYTOVIT

Forestina

0,5 l

hnojivo proti chloróze rostlin, obsahuje železo a hořčík

FYTOVIT

Forestina

1l

hnojivo proti chloróze rostlin, obsahuje železo a hořčík

HARMAVIT

Forestina

0,5 l

kapalné hnojivo s mikroprvky pro ovoce a zeleninu

HARMAVIT

Forestina

1l

kapalné hnojivo s mikroprvky pro ovoce a zeleninu

HARMONIE ŽELEZO

AgroBio

250 ml

Hnojivo pro BRAMBORY

Agro CS

5 kg

granulované kombinované hnojivo na brambory

Hnojivo pro OKRASNÉ DŘEVINY

Agro CS

3 kg

granulované kombinované hnojivo na okrasné dřeviny

Hnojivo na ORCHIDEJE - spray

ZC produkt

Hnojivo na JEHLIČNANY N6-P5-K8-Mg2% - kbelík

Forestina

5 kg

minerální hnojivo pro jehličnany a okrasné dřeviny

Hnojivo na JEHLIČNANY N6-P5-K8-Mg2% - kbelík

Forestina

10 kg

minerální hnojivo pro jehličnany a okrasné dřeviny

Hnojivo na JEHLIČNANY N6-P5-K8-Mg2% - pytel

Forestina

25 kg

minerální hnojivo pro jehličnany a okrasné dřeviny

Hnojivo na JEHLIČNANY PODZIM.N5-P3-K23-Mg2% kbelík

Forestina

5 kg

minerální podzimní hnojivo pro jehličnany a okrasné dřeviny

250 ml

listové hnojivo proti chlorózám rostlin

hnojivo pro listovou výživu orchidejí

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

Hnojivo pro OVOCNÉ STROMY A DROBNÉ OVOCE

Agro CS

5 kg
granulované kombinované hnojivo na ovocné stromy a drobné ovoce
Minerální
hnojiva
10 kg vysoký obsah draslíku zvyšuje odolnost trávníku proti vyzimování

Hnojivo TRÁVNÍČEK EXPERT - podzim

Qenerika

Hnojivo TRÁVNÍČEK EXPERT - podzim

Qenerika

20 kg

vysoký obsah draslíku zvyšuje odolnost trávníku proti vyzimování

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ

Agro CS

3 kg

granulované kombinované hnojivo na trávníky - NPK a hořčík

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ - kbelík

Agro CS

10 kg

granulované kombinované hnojivo na trávníky - NPK a hořčík

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ EXPERT

Forestina

1 lt

tekuté hnojivo s obsahem NPK a železa pro zdravý růst trávníku

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ EXPERT - krabice

Forestina

5 kg

granulované kombinované hnojivo na trávníky - NPK a hořčík

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ EXPERT PLUS - Forte

Forestina

10 kg

speciál. hnoj. s ME a s N uvolňujícím se 2-3 měsíce pro intenzivní trávníky

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ EXPERT, podzim - kbelík

Forestina

5 kg

vysoký obsah draslíku zvyšuje odolnost trávníku proti vyzimování

Hnojivo TRÁVNÍKOVÉ N15-P5-K5-S14-Mg2-Fe 0,5%

Městec Král.

25 kg

granulované kombinované hnojivo na trávníky - NPK a hořčík

Hortilon premium - azalky a rododendrony - kbelík

Rašelina

500 g

vodorozpustné hnojivo pro azalky a rododen. s 20%N-5%P-10%K-2%MgO

Hortilon premium - balkon - kbelík

Rašelina

500 g

vodorozpustné. hnoj. pro balkónové květiny s 15%N-10%P-15%K-2%MgO

Hortilon premium - broskvoně - kbelík

Rašelina

500 g

vodorozpustné hnojivo pro broskvoně s 15%N-5%P-30%K-2%MgO

Hortilon premium - okrasné dřeviny - kbelík

Rašelina

500 g

vodorozpustné hnojivo pro okrasné dřeviny s 12%N-5%P-17%K-6%MgO

Hortilon premium - plod a květ - kbelík

Rašelina

500 g

vodorozpustné hnojivo pro plody a kvetení s 8%N-16%P-24%K-4%MgO

Hortilon premium - start - kbelík

Rašelina

500 g

vodorozpustné hnoj. pro počáteční růst rostlin s 20%N-7%P-10%K-2%MgO

Hortilon premiun - trávník - kbelík

Rašelina

1 kg

vodorozpustné hnojivo pro trávníky s 20%N-8%P-8%K-2%MgO-0,7%Fe

HOŘKÁ SŮL

Agro CS

1 kg

vodorozpustné hořečnaté hnojivo

HOŘKÁ SŮL - pytel

YaraVita

25 kg

vodorozpustné hořečnaté hnojivo

HOŘKÁ SŮL - tekutá

Forestina

500 ml

kapalné hořečnaté hnojivo

HOŘKÁ SŮL - tekutá

Agro CS

3l

kapalné hořečnaté hnojivo

HOUBY mykorhizní pro balkónové květiny

Rašelina

150 g

houby vytvoří symbiózu s kořeny rostlin-lepší příjem vody živin a odolnost

HOUBY mykorhizní pro plodovou zeleninu

Rašelina

150 g

houby vytvoří symbiózu s kořeny rostlin-lepší příjem vody živin a odolnost

KAPKA - hnojivo na Saitpaulie (fialky)

Forestina

200 ml

kapalné hnojivo na africké fialky

KAPKA - hnojivo na bonsaje

Forestina

200 ml

kapalné hnojivo na bonsaje

KAPKA - hnojivo na kaktusy a sukulenty

Forestina

200 ml

kapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty

KAPKA - hnojivo na orchideje a bromélie

Forestina

200 ml

kapalné hnojivo na orchideje a bromélie s mikroprvky v chelátové formě

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

KAPKA - hnojivo na citrusy

Forestina

200 ml hnojiva
kapalné hnojivo na citrusy, obsahuje základní živiny a železo
Minerální
500 ml kapalné hnojivo na palmy, juky a dracény s mikroprvky

KAPKA - hnojivo na palmy, juky, dracény

Forestina

KAPKA - hnojivo na pokoj. rostl. kvetoucí

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na pokojové rostliny kvetoucí

KAPKA - hnojivo na pokoj. rostl. kvetoucí

Forestina

1l

kapalné hnojivo na pokojové rostliny kvetoucí

KAPKA - hnojivo na růže

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na růže

KAPKA - hnojivo na surfinie a petúnie

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na petúnie, obsahuje základní živiny a železo

KAPKA - hnojivo na muškáty

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na muškáty s mikroprvky

KAPKA - hnojivo na balkónové rostliny

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na balkónové rostliny

KAPKA - hnojivo na balkónové rostliny

Forestina

1l

kapalné hnojivo na balkónové rostliny

KAPKA - hnojivo na cibuloviny

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na cibuloviny

KAPKA - hnojivo na fíkusy

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na fíkusy

KAPKA - hnojivo na ibišky a oleandry

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na oleandry a ibišky

KAPKA - hnojivo na pokoj. rostl. nekvetoucí

Forestina

1l

kapalné hnojivo na pokojové rostliny nekvetoucí

KAPKA - hnojivo na pokoj. rostl. nekvetoucí

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo na pokojové rostliny nekvetoucí

KAPKA - podzimní kapalné hnojivo

Forestina

500 ml

kapalné hnojivo zvyšující odolnost rostlin proti vyzimování

KAPKA - univerzální hnojivo

Forestina

1l

kapalné univerzální hnojivo s obsahem základních živin

KAPKA - univerzální hnojivo

Forestina

500 ml

kapalné univerzální hnojivo s obsahem základních živin

KRISTALON Azurový 20%N–5%P–10%K–2%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo na azalky a rododendrony

KRISTALON Bílý 15%N-5%P-30%K-3%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo na zeleninu v produkčním období

KRISTALON Červený 12%N-12%P-36%K

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo na jahody

KRISTALON Fialový 20%N-8%P-8%K-2%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo na ovocné stromy a květiny

KRISTALON Hnědý 3%N-11%P-38%K-4%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo speciálně do hydroponií

KRISTALON Modrý 19%N-6%P-20%K-3%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo speciálně ve vegetačním období

KRISTALON Oranžový 6%N-12%P-36%K-3%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo na plodovou zeleninu

KRISTALON Speciál 18%N-18%P-18%K-3%MgO

YaraVita

25 kg

krystalické vodorozpustné hnojivo na list proti chlorózám

KRISTALON Žlutý 13%N-40%P-13%K

YaraVita

25 kg

krystalické vodoroz. hnoj. pro stimulaci růstu kořenů a zakládání květů

KRISTALON Gold - prémiové hnojivo

Agro CS

500 g

krystal.vodoroz.hn. s aktivátorem kvetení, pro zeleninu a okrasné rostliny

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

KRISTALON Jahoda

Agro CS

500 g hnojiva
krystalické vodorozpustné hnojivo 12%N-12%P-36%K+ME
Minerální
500 g krystalické vodorozpustné hnojivo 17%N-6%P-25%K+15%S+ME

KRISTALON Muškát

Agro CS

KRISTALON Plod a květ

Agro CS

500 g

krystalické vodorozpustné hnojivo 15%N-5%P-30%K+3%Mgo+3%S+ME

KRISTALON Podzim

Agro CS

500 g

lepší vyzrávání a přezimování rostlin 6%N-12%P-36%K+3%MgO+8%S+ME

KRISTALON pro okrasné dřeviny

Agro CS

500 g

krystalické vodorozpustné hnojivo 17%N-6%P-18%K+2%Mgo+ME

KRISTALON pro pokojové rostliny

Agro CS

250 g

krystalické vodorozpustné hnojivo 19%N-6%P-20%K+3%MgO+3%S+ME

KRISTALON pro rododendrony

Agro CS

500 g

krystalické vodorozpustné hnojivo 20%N-5%P-10%K+2%MgO+25%S+ME

KRISTALON Start

Agro CS

KRISTALON Trávník

Agro CS

500 g

krystalické vodorozpustné hnojivo 20%N-8%P-8%K+2%Mgo+25%S+ME

KRISTALON Zdravé rajče a paprika

Agro CS

501 g

krystalické vodorozpustné dvousložkové hnojivo (hnojivo:N,P,K) + vápník

LEDEK vápenatý 15,5% N

Agro CS

3 kg

dusíkaté hnojivo

LEDEK vápenatý 15,5% N

Městec Král.

25 kg

dusíkaté hnojivo

LESK aktiv - rozprašovač

Forestina

150 ml

sprej na listy, zlepšuje vzhled a vyživuje listy

LESK aktiv - rozprašovač

Forestina

400 ml

sprej na listy, zlepšuje vzhled a vyživuje listy

LIGNOHUMIN

Rašelina

0,5 l

extrakt z rašeliny a mořské řasy (huminové a fulvové kyseliny, živiny a M.E.)

LIGNOHUMIN

Rašelina

1l

extrakt z rašeliny a mořské řasy (huminové a fulvové kyseliny, živiny a M.E.)

MECH STOP - kbelík ( na 30m2 )

Agro CS

3 kg

ničí mech v trávníku a hnojí dusíkem

MECH STOP - kbelík ( na100 m2 )

Agro CS

10 kg

ničí mech v trávníku a hnojí dusíkem

MOČOVINA 46 % N

Městec Král.

20 kg

dusíkaté hnojivo a urychlovač kompostu

MOČOVINA 46 % N

Agro CS

3 kg

dusíkaté hnojivo a urychlovač kompostu

NPK 9%N - 14%P - 14%K

Městec Král.

25 kg

komplexní granulované hnojivo

NPK 11%N - 7%P – 7%K

Agro CS

1 kg

komplexní granulované hnojivo

NPK 11%N - 7%P – 7%K

Agro CS

5 kg

komplexní granulované hnojivo

NPK 11%N - 7%P – 7%K

Agro CS

10 kg

komplexní granulované hnojivo

NPK 11%N - 7%P - 7%K

Městec Král.

25 kg

komplexní granulované hnojivo

PLANTACOTE 6M 15+10+15+ME - 4M

Forestina

25 kg

hnojivo uvolňuje živiny po dobu 4 měsíců

PLANTACOTE 8M 15+10+15+ME - 6M

Forestina

25 kg

hnojivo uvolňuje živiny po dobu 6 měsíců

500 g

krystalické vodorozpustné hnojivo 19%N-6%P-20%K+3%MgO+ME

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

PLANTACOTE 8M 15+10+15+ME - 6M

Forestina

300 g hnojiva
hnojivo uvolňuje živiny po dobu 6 měsíců
Minerální
500 ml komplexní hnojivo s mikro prvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Univerzální

Agrobio

POKON hnojivo - Citrusy

Agrobio

250 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Kaktusy

Agrobio

250 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Konifery

Agrobio

1 kg

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Kvetoucí rostliny

Agrobio

500 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Muškáty

Agrobio

500 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Orchideje

Agrobio

250 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Palmy

Agrobio

250 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Réva

Agrobio

1 kg

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Terasa a balkón

Agrobio

500 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Zelené rostliny

Agrobio

500 ml

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo - Zelenina a ovoce

Agrobio

1 kg

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

POKON hnojivo- Růže

Agrobio

1 kg

komplexní hnojivo s mikroprvky od holandské firmy Pokon

SÍRAN amonný 21 % N + 24% S- krystalický

Lovochemie

25 kg

dusíkaté hnojivo s obsahem síry ( okyseluje půdu )

SÍRAN amonný 21% N + 24%S - krystalický

Agro CS

3 kg

dusíkaté hnojivo s obsahem síry ( okyseluje půdu )

SÍRAN draselný 50% K

Agro CS

3 kg

bezchloridové draselné hnojivo

SÍRAN draselný 50% K

Lovochemie

25 kg

bezchloridové draselné hnojivo

SKALICE zelená

AgroBio

1 kg

hnojivo s obsahem železa, zabraňuje chlorózám rostlin a hubí mech

SUPERFOSFÁT 19 % P

Agro CS

5 kg

fosforečné hnojivo

FOSMAG MK 25% P + 2%MgO, (superfosfát)

Lovochemie

25 kg

fosforečné hnojivo s obsahem hořčíku

TRAVIN FLORIA N14%+P3,8%+K5%+Mg1,4% + HERBICID

Agro cs

0,8 kg

trávníkové minerální granulované hnojivo s herbicidem proti plevelům

TRAVIN FLORIA N14%+P3,8%+K5%+Mg1,4% + HERBICID

Agro cs

4 kg

trávníkové minerální granulované hnojivo s herbicidem proti plevelům

TRAVIN FLORIA N14%+P3,8%+K5%+Mg1,4% + HERBICID

Agro cs

8 kg

trávníkové minerální granulované hnojivo s herbicidem proti plevelům

TRAVIN FLORIA N14%+P3,8%+K5%+Mg1,4% + HERBICID

Agro cs

20 kg

trávníkové minerální granulované hnojivo s herbicidem proti plevelům

TYČINKOVÉ hnojivo pro balkónové květiny - 30 tyčinek

Agro CS

1 bal.

dlouhodobě působící hnojivo pro muškáty a ostatní balkonové květiny

TYČINKOVÉ hnojivo pro orchideje a bromélie 30 ks

Forestina

1 bal.

dlouhodobě působící hnojivo pro orchideje a bromélie

Název

Výrobce

Balení

Poznámka

TYČINKOVÉ hnojivo univerzální - 30 tyčinek

Agro CS

1 bal. hnojiva
dlouhodobě působící komplexní univerzální tyčinkové hnojivo
Minerální
5 kg
hořečnatovápenaté hnojivo

VÁPENEC dolomitický granulovaný

Agro CS

VÁPENEC dolomitický granulovaný - kbelík

Forestina

10 kg

hořečnatovápenaté hnojivo

VÁPENEC dolomitický granulovaný - pytel

Forestina

25 kg

hořečnatovápenaté hnojivo

VÁPENEC mletý

Vitoul

30 kg

vápenaté hnojivo

VITALITY komplex

Agro CS

1 lt

růstový stimulátor zvyšující vitalitu rostlin, obsahuje humusové látky

VITALITY komplex

Agro CS

0,5 lt

růstový stimulátor zvyšující vitalitu rostlin, obsahuje humusové látky

WUXAL Kalcium

Agrobio

1lt

pro zeleninu a ovoce s nároky na vápník, mikroprvky a zpevnění plodů

WUXAL Kalcium

Agrobio

250 ml

pro zeleninu a ovoce s nároky na vápník, mikroprvky a zpevnění plodů

WUXAL Super

Agrobio

1 lt

bezchlórové hnojivo, obsahuje NPK a mikroprvky

WUXAL Super

Agrobio

250 ml

bezchlórové hnojivo, obsahuje NPK a mikroprvky

WUXAL SUS Kombi Mg

Agrobio

1 lt

pro brambory, zeleninu, okrasné rostliny, ovocné stromy a vinnou révu

YaraMila Complex (Hydrokomplex)

Agro CS

1 kg

kombinované bezchloridové, granulované hnojivo + stopové prvky

YaraMila Complex N12-P11-K18-Mg3+Mikroprvky

YaraVita

25 kg

vysoce kvalitní granulované komplexní hnojivo s mikroprvky

Zetaspol, s.r.o. - katalog organických hnojiv pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.

Název

Výrobce

Maloobchodní
cena s DPH

Poznámka

GUANO HOŠTICKÉ - granulované
GUANO HOŠTICKÉ - granulované
GUANO HOŠTICKÉ - tekuté
Hnůj koňský

Forestina
Forestina
Forestina
Agro CS

108,00
234,00
87,00
109,00

Org. hn. z přírodních surovin vyrobené z trusu mořských ptáků .
Org. hn. z přírodních surovin vyrobené z trusu mořských ptáků.
Org. hn. z přírodních surovin vyrobené z trusu mořských ptáků.
Fermentovaný, granulovaný koňský hnůj

Hnůj koňský
Hnůj kravský
Hnůj kravský

Agro CS
Agro cs

339,00
79,00

Fermentovaný, granulovaný koňský hnůj
Fermentovaný, granulovaný kravský hnůj

Agro cs
Forestina
Forestina
Unichem
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina

289,00
217,00
105,00
133,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00
58,00

Fermentovaný, granulovaný kravský hnůj
Fermentovaný, granulovaný kravský hnůj
Fermentovaný, granulovaný kravský a koňský hnůj s rohovinou
Drůbeží, koňský a kravský hnůj s výtažky matoliny
Přírodní organické hnojivo obsahující fermentovaný
kravský a koňský hnůj, drcenou a granulovanou
rohovinu a přírodní guáno, pocházející z trusu
mořských ptáků. Jedná se o čistě přírodní organický
produkt, bez přídavku průmyslově vyráběných
složek. Hnojivo dodává rostlinám potřebné živiny a
výrazně aktivuje půdní mikroflóru.
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru
Přírodní hnoj. z guána-obsahuje NPK a aktivuje půdní mikroflóru

Hnůj kravský - kbelík
Hnůj hoštický
Hnůj PLANTELLA Organik - doprodej
HOŠTICKÉ hnojivo na borůvky
HOŠTICKÉ hnojivo na jahody
HOŠTICKÉ hnojivo na jehličnany
HOŠTICKÉ hnojivo na muškáty
HOŠTICKÉ hnojivo na okurky a cukety
HOŠTICKÉ hnojivo na rajčata a papriky
HOŠTICKÉ hnojivo na rododendrony
HOŠTICKÉ hnojivo na borůvky s guánem
HOŠTICKÉ hnojivo na jahody s guánem
HOŠTICKÉ hnojivo na jehličnany s guánem
HOŠTICKÉ hnojivo na muškáty s guánem
HOŠTICKÉ hnojivo na okurky a cukety s guánem
HOŠTICKÉ hnojivo na rajčata a papriky s guánem
HOŠTICKÉ hnojivo rododendrony s guánem

Název

Výrobce

Maloobchodní
cena s DPH

Poznámka

KOPŘIVA PLUS - růstový aktivátor
NPK hoštické s guánem5%N-2%P-8%K
NPK hoštické s guánem 5%N-2%P-8%K
NPK hoštické s guánem 5%N-2%P-8%K
NPK hoštické podzimní s guánem - kbelík
ROHOVINA hoštická
ROHOVINA

Rašelina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Forestina
Agro cs

113,00
77,00
149,00
299,00
179,00
1739,00
78,00

Přírodní extrakt z kopřivy zvyšující růst kořenů a vitalitu rostlin
Obdobné složení jako u Hoštického hnojiva.
Obdobné složení jako u Hoštického hnojiva.
Obdobné složení jako u Hoštického hnojiva.
Organ. hn. pro podzim a časné jaro-stromy a keře
Organické dusíkaté hnojivo z drcené rohoviny - 14%N
Organické dusíkaté hnojivo z drcené rohoviny - 14%N

Slepičince - tekuté
Slepičince - granulované
TRUMF hnojivo - RÉVA
TRUMF hnojivo - JAHODY
TRUMF hnojivo - KONIFERY
TRUMF hnojivo - PODZIM
Tyčinky hoštické - čistě přírodní 30 ks

Forestina
Forestina
AGROBIO
AGROBIO
AGROBIO
AGROBIO
Forestina

76,00
79,00
75,00
75,00
75,00
195,00
43,00

Organicko minerální hn. s fermentovaným slepičím trusem
Granulovaný, fermentovaný slepičí trus N7%P13%K2%
Organ. hnojivo z moučky, kakaových slupek, mořských řas a melasy.
Organ. hnojivo z moučky, kakaových slupek, mořských řas a melasy.
Organ. hnojivo z moučky, kakaových slupek, mořských řas a melasy.
Organické hnojivo zajišťující dobré přezimování rostlin.
Obsahují guáno a mykorhizní houby pro růst kořenů.

Zetaspol, s.r.o. - katalog zeminy, substrátů a rašeliny pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.
Název
AGROPERLIT
AGROPERLIT
DRŤ - lávová
FLORIA - ColorMulch cihlová - barevná štěpka
FLORIA - ColorMulch hnědá - barevná štěpka
FLORIA - ColorMulch oranžová - barevná štěpka
FLORIA - ColorMulch žlutá - barevná štěpka
KERA - A substrát pro pelargonie
KERA - A substrát pro pelargonie
KERA - A substrát pro pelargonie
KERA - B substrát pro pokojové květiny
KERA - B substrát pro pokojové květiny
KERA - B substrát pro pokojové květiny
KERA - C substrát pro výsev a předpěstování
KERA - C substrát pro výsev a předpěstování
KERA - rašelina čistá
KERA - rašelina čistá
KERA - rašelina čistá
KERA - substrát univerzální
KERA - substrát univerzální
KERA - substrát univerzální
KERA - substrát univerzální
KERAMZIT
KERAMZIT
KERAMZIT
KŮRA mulčovací
KŮRA piniová 55/95 mm

Výrobce

Balení

AGRO CS
AGRO CS
FORESTINA
AGRO CS
AGRO CS
AGRO CS
AGRO CS
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
KERA SKAŠTICE
RAŠELINA SOBĚSLAV

3l
150 l
5l
70 l
70 l
70 l
70 l
10 l
20 l
50 l
10 l
20 l
50 l
10 l
20 l
10 l
20 l
50 l
10 l
20 l
50 l
75 l
5l
20 l
50 l
70 l
70 l

Název
RAŠELINA zahradní
RAŠELINA bílá
SUBSTRÁT kůrový pro orchideje (piniová kůra)
SUBSTRÁT pro citrusy
SUBSTRÁT pro dopěstování, profesionální. - DOPRODEJ
SUBSTRÁT pro kaktusy a sukulenty
SUBSTRÁT pro palmy a zelené rostliny
SUBSTRÁT pro vodní rostliny
SUBSTRÁT profesionální pro hrnkování
SUBSTRÁT profesionální pro kontejnery
SUBSTRÁT profesionální pro výsev a pikýrování
SUBSTRÁT výsev.-supresivní(proti plísním a škůdcům)
SUBSTRÁT výsev.-supresivní(proti plísním a škůdcům)
SUBSTRÁT zahradnický A pro výsev
SUBSTRÁT zahradnický A pro výsev
SUBSTRÁT zahradnický B univerzální
SUBSTRÁT zahradnický B univerzální
ZEMINA pro azalky a rododendrony
ZEMINA pro balkonové květiny
ZEMINA pro bonsaje - DOPRODEJ
ZEMINA pro citrusy - DOPRODEJ
ZEMINA pro hroby
ZEMINA pro hroby
ZEMINA pro jahody
ZEMINA pro konifery
ZEMINA pro palmy
ZEMINA pro trávníky
ZEMINA pro vodní rostliny - DOPRODEJ

Výrobce

Balení

RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
FORESTINA
FORESTINA
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV
RAŠELINA SOBĚSLAV

70 lt
250 lt
5 lt
5 lt
75 lt
5 lt
5 lt
5 lt
250 l
250 l
250 l
5l
15 l
70 l
50 l
20 l
70 l
50 l
70 l
7l
7l
40 l
20 l
40 l
50 l
20 l
50 l
7l

Zetaspol, s.r.o. - katalog netkaných textílií pro rok 2015
Změna cen vyhrazena.
Název
Textílie bílá UV 17 g/m2, balená
Textílie bílá UV 17 g/m2, balená
Textílie bílá UV 17 g/m2, balená
Textílie bílá UV 17 g/m2, balená
Textílie černá UV 50 g/m2, balená
Textílie černá UV 50 g/m2, balená
Textílie černá UV 50 g/m2, balená
Textílie černá UV 50 g/m2, balená
Textílie hnědá UV 50 g/m2, balená
Textílie hnědá UV 50 g/m2, balená
Textílie hnědá UV 50 g/m2, balená
Textílie hnědá UV 50 g/m2, balená
Textílie bílá UV 1,6 m - 19 g/m2
Textílie bílá UV 3,2 m - 19 g/m2
Textílie černá UV 1,6 m - 50 g/m2
Textílie černá UV 3,2 m - 50 g/m2

Měrná jednotka
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
m
m
m
m

Balení

Poznámka

1,6 x 5 m

Ochrana zeleniny proti chladu

1,6 x 10 m

Ochrana zeleniny proti chladu

3,2 x 5 m

Ochrana zeleniny proti chladu

3,2 x 10 m

Ochrana zeleniny proti chladu

1,6 x 5 m

Mulčovací textílie proti plevelům

1,6 x 10 m

Mulčovací textílie proti plevelům

3,2 x 5 m

Mulčovací textílie proti plevelům

3,2 x 10 m

Mulčovací textílie proti plevelům

1,6 x 5 m

Mulčovací textílie proti plevelům

1,6 x 10 m

Mulčovací textílie proti plevelům

3,2 x 5 m

Mulčovací textílie proti plevelům

3,2 x 10 m

Mulčovací textílie proti plevelům

návin na roli 100 m

Ochrana zeleniny proti chladu

návin na roli 100 m

Ochrana zeleniny proti chladu

návin na roli 100 m

Mulčovací textílie proti plevelům

návin na roli 100 m

Mulčovací textílie proti plevelům

