
 

MULČOVACÍ KŮRA 
70 LITRŮ 

89,- 
Surovinou pro výrobu této mulčovací kůry je stromová kůra z jehličnatých stromů 

vybíraná pouze z dodávek dřevní kulatiny neošetřené chemicky proti škůdcům. Používá se 

k nastýlání v okrasných zahradách, kolem keřů, stromů, živých plotů, květinových záhonů 

i truhlíků, travních ploch i pěšin okrasných zahrad. Je využívaná ke krytí ploch na svazích i 

po výstavbách. 

Ceny s DPH 

 



 

 

ZEMINA PRO MUŠKÁTY 
40 LITRŮ 

 

84,90 
 

Zeminu pro muškáty používáme pro pěstování muškátů v květináčích, balkónových 

truhlících i kameninových korytech. Tato zemina je vyrobena z kvalitní tříděné rašeliny s 

přídavkem minerálních hnojiv a vápenaté složky. Zemina pro muškáty je vhodná pro 

pěstování muškátů, ale i ostatních balkónových květin s podobnými požadavky. 

 



 

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT “B“ 
UNIVERZÁLNÍ 

70 LITRŮ 

109,90 
Zahradnický substrát B univerzální dodá vašim rostlinám vše, co potřebují! je vyroben ze 

směsi kvalitních rašelin, minerálního kombinovaného hnojiva se stopovými prvky a jemně 

mletého dolomitického vápence. Je vhodný pro rostliny vyžadující vyšší zásobu živin. Substrát 

je vhodný pro pěstování zeleniny, stromů a keřů (s výjimkou kyselo milných rostlin), pro 

hrnkové květiny, trvalky a ostatní zahradní rostliny včetně okrasných trávníků. Pěstovat 

rostliny lze přímo v substrátu nebo po smíchání s původní zeminou v poměru 1:1. 

 



 

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT “A“ 
PRO VÝSEV, MNOŽENÍ A ŘÍZKOVÁNÍ 

70 LITRŮ 

139,- 
Substrát je vyráběn ze směsi rašelin, jemně mletého vápence a vícesložkového 

minerálního hnojiva Cererit. Zahradnický substrát A je vhodný pro hobby výsevy, 

balíčkovanou sadbu i pro plošné výsevy, vhodný je také pro rozvoj kořenů řízků rostlin a 

jiné způsoby množení rostlin. Substrát používáme jako hlavní pěstební prostředí 

vysévaných, řízkovaných i hříženích rostlin. Je vhodný pro zeleninu, zahradní rostliny, 

okrasné i ovocné dřeviny. 

 



 

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT “A“ 
PRO VÝSEV, MNOŽENÍ A ŘÍZKOVÁNÍ 

20 LITRŮ 

59,- 
 Substrát je vyráběn ze směsi rašelin, jemně mletého vápence a vícesložkového 

minerálního hnojiva Cererit. Zahradnický substrát A je vhodný pro hobby výsevy, 

balíčkovanou sadbu i pro plošné výsevy, vhodný je také pro rozvoj kořenů řízků rostlin a 

jiné způsoby množení rostlin. Substrát používáme jako hlavní pěstební prostředí 

vysévaných, řízkovaných i hříženích rostlin. Je vhodný pro zeleninu, zahradní rostliny, 

okrasné i ovocné dřeviny. 

 


