
SUBSTRAL® VARÁZS GYEPJAVÍTÓ

• 3 az 1-ben: fűmag + prémium csíráztató közeg + 
növénytrágya azonnali felhasználásra kész keveréke

• Optimális vízellátás a csíráztató közegnek köszön-
hetően (szivacsként működik)

• A trágyával együtt, az ideális vízmennyiségnek 
köszönhetően a magok gyorsan kicsíráznak és 
fejlődnek

• Garantált növekedést biztosít minden talajban
• Vastag, strapabíró és egészséges gyep
• Felhasználása: márciustól októberig
• A mielőbbi gyökeresedéshez a fellazított talajra szór-

ja, 3 mm vastagon. Ne adagolja túl, mert a csíráknak 
elegendő helyre van szükségük. Alaposan öntözze 
be, amíg a csíráztató közeg sötétbarna lesz  
– ekkor már nem tud több vizet felvenni. Amikor 
újra világos barnává válik, ismét meg kell locsolni. 

ÚJ ÚJ

3,6 kg gyepjavító,
kb. 16 m² javítására
4 x 3,6kg/karton
Cikkszám: 8658
VOG cikkszám: 732187

1,0 kg gyepjavító,
kb. 10 m²  javítására
10 x 1kg/karton
Cikkszám: 8665
VOG cikkszám: 732186

• Felhasználásra kész istállótrágya, pellet formában
• Nem ipari jellegű állattartásból származik, steril
• Nagy részben szerves, 100%-ban természetes összetevők
• Talaj-előkészítő és indító trágya dísz- és  
 haszonnövények számára
• Ideális veteményesek és magaságyások létrehozásához, 
 gyephez és már meglévő ültetvényekhez
• Kevésbé büdös
• Ökológiai termesztésnél is alkalmazható
• 100-200 g/m2 a földbe bedolgozni
• NPK 2-2-2
• Felhasználás: februártól októberig

NATUREN®  NATUR BIO LÓTRÁGYA PELLET

ÚJ

7 kg
40x7kg/display
Cikkszám: 8712
VOG cikkszám: 732188

Tartsuk 
fenn a természe-
tességet, legyünk 
összhangban a

környezetünkkel!



250 g csigaölő
12x250 g
Cikkszám: 20806
VOG cikkszám: 732184

350 g csigaölő
12x350 g
Cikkszám: 20800
VOG cikkszám: 732185

 
 Látogasson  

                        el weboldalunkra!
www.substral.hu

ÚJ

ÚJ

• Esőálló csalétek meztelencsigák ellen
• Bevált hatóanyag
• Nagyon gyors és biztos felvétel
• Nagyon kiadós
• Nem ártalmas sünre és más hasznos állatokra
• A háziállatokat taszítja
• Kiszórásra kész granulátum
• 30,0 g/kg Metaldehyd
• Kb. 50 granulátum / m2
• Használata: márciustól októberig javasolt

CELAFLOR® LIMEX CSIGAÖLŐ SZER


