


22 3
1www.lovethegarden.pl

Győr-Sopron-Moson megye, Vas megye,
Veszprém megye, Zala megye, Komárom-Esztergom 
megye-Nyugat, Fejér megye Észak: 

Györe Tamás 06-30-415-1751

Somogy megye, Baranya megye Észak-Nyugat,  
Tolna megye Észak, Pest megye dél,  
Fejér megye Dél:

Fehér Balázs 06-30-336-0719

Baranya megye Dél-Kelet, Tolna megye Dél,
Bács-Kiskun megye,  Csongrád megye,  
Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye-Dél:

Pajkos Zsófia 06-30-169-0011

Buda, Budaörs, Budakalász, Törökbálint

Polgár Kornél 06-30-415-1944

Budapest, Nógrád megye, Pest megye Észak,  
Komárom-Esztergom megye-Kelet:

Szabados Szabolcs 06-20-982-3838

Hajdú-Bihar megye , Heves megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye-Észak,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Mező Róbert 06-30-415-1942
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SUBSTRAL® KERT
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SUBSTRAL®
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SUBSTRAL® ZÖLD TÁPRUDACSKÁK

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

 Szenvedélyes kertészeknek, még a legkisebb szobába is 
 Bízzon a több, mint 60 éves szakértelmünkben!
  Kiváló tápanyagok és tökéletes gondoskodás a szoba-, balkon-, 

terasz- és kerti növények számára
 Magas elvárásokat támasztunk a nyersanyagok iránt, 

 minőség és teljesítmény
 Innovatív és felhasználóbarát

A növényeknek szeretet kell és SUBSTRAL®.

SUBSTRAL® PIROS TÁPRUDACSKÁK

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

30 db táprúd/bliszter
20x30 db/karton
Cikkszám: 10500K
VOG cikkszám: 732114

30 db táprúd/bliszter
20x30 db/karton
Cikkszám: 10400K
VOG cikkszám: 732112

60 db táprúd/bliszter
10x60 db/karton
Cikkszám: 7317
VOG cikkszám: 732131

• Kész tápanyag a cserepes dísznövények számára
• Biztosítja a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátást
• Egyetlen alkalmazás 2 hónapra elegendő tápanyagot 

biztosít – rendkívül kényelmessé teszi a növények 
tápanyag utánpótlását

• Substral® Vital Aktiv formulával
• Hozzáadott vassal
• EK műtrágyák

NPK (10-7-9)-2 Magnézium + mikroelemek

Cserépmérettől függően 1/2-5 táprudacskát egyszerűen szúrjon a földbe.

Alkalmazható januártól decemberig.

• Kész tápanyag a virágzó cserepes dísznövények számára
• Biztosítja a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátást
• Egyetlen alkalmazás 2 hónapra elegendő tápanyagot biztosít  

– rendkívül kényelmessé teszi a növények tápanyag utánpótlását
• Substral® Vital Aktiv formulával
• Hozzáadott vassal
• EK műtrágyák

NPK 10,5-10,8-10,2 + mikroelemek

Cserépmérettől függően 1/2-5 táprudacskát egyszerűen szúrjon a földbe.

Alkalmazható januártól decemberig
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® TÁPRUDACSKA BALKONNÖVÉNYEKHEZ

SUBSTRAL® PARADICSOM TÁPRÚD

• Kész tápanyag a balkonon és teraszon tartott virágos dísznövények számára
• Biztosítja a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátást
• Egyetlen alkalmazás 2 hónapra elegendő tápanyagot biztosít – rendkívül kényelmessé 

teszi a növények tápanyag utánpótlását
• Substral® Vital Aktiv formulával
• Hozzáadott vassal
• EK műtrágya

NPK 13–16–11 + mikroelemek

Cserépmérettől függően 1/2-5 táprudacskát egyszerűen szúrjon a földbe.

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

• Egyre több háztartásban térnek vissza a zöldség termesztéshez – akár a kiskertben, 
akár cserépben az ablakban

• Termékünkkel azokat támogatjuk akik a reggelihez maguk termesztik  
meg a paradicsom és paprika féléket

• EK műtrágya
NPK 15–8,1–14 + mikroelemek

A táprudakat 15 cm-re egymástól szúrja a virágföldbe, növényenként  
2 táprúd szezonkezdéskor, 3 táprúd az első termés kezdetén.

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

10 db táprúd/bliszter
10x10 db/karton
Cikkszám: 7321
VOG cikkszám: 732132

10 db táprúd/bliszter
10x10 db/karton
Cikkszám: 7341
VOG cikkszám: 732163

• Kiváló tápanyagforrás dísznövények és szobanövények számára 
• Egyszerű alkalmazás
• EK műtrágya
• Rendelhető polcos dekorkarton raklapon

NPK 6–3–6 + vas + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen  
1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

• Egy kiváló minőségű tápanyagforrás természetes biostimulánsokkal, 
ami ellátja növényeit az összes fontos tápanyaggal és nyomelemmel

• Láthatóan szebb növények 7 nap elteltével
• Pompás növények és telt zöld levelek
• Jobb szárazságtűrés

NPK 7-3-5 + huminsavak

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen  
1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

SUBSTRAL® TÁPOLDAT SZOBANÖVÉNYEKHEZ

SUBSTRAL® TÁPOLDAT SZOBA, BALKON 
ÉS TERASZNÖVÉNYEKHEZ

500 ml
16x500 ml/karton
Cikkszám: 10100
VOG cikkszám: 732108

500 ml
12x500 ml/karton
Cikkszám: 1708103
VOG cikkszám: 732233

1000 ml
12x1000 ml/karton
Cikkszám: 10110
VOG cikkszám: 732110

1000 ml
12x1000 ml/karton
Cikkszám: 1709103
VOG cikkszám: 732234

• Nagy zöld felülettel rendelkező szoba- és terasz növényekhez
• Páfrányokhoz kiváló
• Substral® Vital Aktiv formulával és plusz vassal
• EK műtrágya

NPK 7–3–5 + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

SUBSTRAL® TÁPOLDAT ZÖLD NÖVÉNYEKHEZ ÉS PÁFRÁNYOKHOZ

500 ml
12x500 ml/karton
Cikkszám: 1717101
VOG cikkszám: 732113

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET

EREJÉIG!

SUBSTRAL® ORCHIDEA TÁPRÚD

• Praktikus táprúd kifejezetten az orchideák számára kifejlesztve
• Alapvető tápanyagok és értékes mikroelemek gondoskodnak  

a színpompás virágokról
• Alacsony klórtartalmú
• EK műtrágya

NPK 10,5–10,8–10,2 mikroelemekkel

11-13 cm átmérőjű cserép esetén 1 db táprudat szúrjon a földba.  
Nagyobb cserép esetében a táptalaj mennyisége alapján adagolja.

Alkalmazható januártól decemberig

10 db táprúd/bliszter
20x10 db/karton
Cikkszám: 7307
VOG cikkszám: 732129

Profi-Tipp

PAPRIKÁHOZ  
ÉS PEPPERONIHOZ IS KIVÁLÓ

ÚJ
 TERMÉK
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® TÁPOLDAT MUSKÁTLIHOZ ÉS BALKONNÖVÉNYEKHEZ

• Tartalmaz minden tápanyagot, ami balkonnövényi  
pompás virágzásához szükséges

• Substral® Vital Aktiv formulával és vassal  
a dús és üde zöld levelek és vibráló virágok érdekében 

• Egészen az ősz beálltáig segíti a virágzást
• Ellenállóvá teszi a növényt
• EK műtrágya

NPK 5-3-7 + mikroelemek

1 kupak (kb. 40 ml) tápoldatot öntsön 5 liter öntözővízbe.  
Hetente kétszer használja.

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

1000 ml 
12x1000 ml/karton
Cikkszám: 1719111
VOG cikkszám: 732109

2000 ml 
4x2000 ml/karton
Cikkszám: 10120
VOG cikkszám: 732111

SUBSTRAL® TÁPOLDAT CSEREPES ÉS DÉZSÁS NÖVÉNYEKHEZ 
• Speciális, folyékony tápanyag dézsás és cserepes növények számára Vas Plus formulával
• A magas vastartalomnak köszönhetően megelőzi a levélsárgulás kialakulását
• A magas vastartalom különösen fontos az olyan növények, mint a citrusfélék és a petúnia számára
• Elősegíti a virágzást, megerősíti a növényt és biztosítja a levelek mélyzöld színét.
• Mediterrán növényekhez is ajánlott
• EK műtrágya

NPK műtrágya, 7-3-5, nyomelemekkel

1 kupak (kb. 40 ml) tápoldatot öntsön 5 liter öntözővízbe.  
Hetente egyszer-kétszer használja.

Alkalmazható áprilistól szeptemberig
2000 ml
4x2000 ml/karton
Cikkszám: 22001C
VOG cikkszám: 732164

250 ml
10x250 ml/karton
Cikkszám: 1752101
VOG cikkszám: 732117

SUBSTRAL® TÁPOLDAT CITRUSFÉLÉK SZÁMÁRA

• Minden citrusfajta számára tartalmazza az elengedhetetlen  
makro- és mikroelemeket

• Megvéd a vashiányból eredő levélsárgulástól
• EK műtrágya

NPK 7-3-5 + vas + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

250 ml
10x250ml/karton
Cikkszám: 7395
VOG cikkszám: 732115

SUBSTRAL® TÁPOLDAT KAKTUSZFÉLÉK 
ÉS POZSGÁSOK SZÁMÁRA

• Tartalmazza az összes tápanyagot amire a kaktuszoknak  
és pozsgásoknak szüksége van

• EK műtrágya

NPK 5-3-7 + vas + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

Profi-Tipp

IDEÁLIS BONSZÁJOKHOZ IS
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® NÖVÉNYVARÁZS BALKON- ÉS VIRÁGZÓ CSEREPES 
NÖVÉNYEK SZÁMÁRA
• Vízben tökéletesen oldódó, mikroelemekben gazdag,  

a profi termelők által használt műtrágya kristályos formában 
Mikroelemekben gazdag, vassal, használata biztosítja  
a szükséges tápanyagokat balkonon és teraszon nevelt  
növényei számára a teljes tavaszi-őszi idényben

• Csodálatosan dús virágzat, erőteljes növények
• 250 liter tápoldat lesz belőle! Rendkívül gazdaságos
• EK műtrágya

NPK 15–10–12 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistől szeptemberig

250 g
60x250 g/karton
Cikkszám: 1732101
VOG cikkszám: 732186

SUBSTRAL® ORCHIDEA TÁPOLDAT

• Megvéd a vashiányból eredő levélsárgulástól
• Használata segítségével növényünk hosszan  

és dúsan fog virágozni
• EK műtrágya

NPK 5-3-7 + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

250 ml
10x250 ml/karton
Cikkszám: 7394
VOG cikkszám: 732116

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ
VIRÁGTRÁGYA BALKONNÖVÉNYEKHEZ 
• Professzionális technológia eredeti Osmocote®  lassú felszívódású 

műtrágyával
• A kálium elősegíti a gyümölcsökben a gazdag aromákat
• Évente csak egyszer műtrágyázzon a tápanyag ellátás érdekében
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A bevont műtrágya biztosítja a tápanyagok felszabadulását
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Praktikus adagolószerkezettel az egyszerű használat érdekében
• Fenntartható csomagolás: doboz 100% -ban újrahasznosított papírból
• Visszazárható tasak a hosszú eltarthatóság érdekében

NPK (MgO)  műtrágya 16-7-18 (-4), mikroelemekkel, alacsony kloridtartalmú
Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.
(További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

750 g
6X750 g/karton
Cikkszám: 75140
VOG cikkszám: 732230

ÚJ
 TERMÉK

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ
VIRÁGTRÁGYA BALKONNÖVÉNYEKHEZ 
• Prémium minőségű szabályozott hatástartalmú műtrágya  

balkon és terasznövényekhez, virágágyásokban vagy virágcserépben,  
6 hónapos hatóidővel 

• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel,  
nem lehet túl- vagy aluladagolni

• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik
• Optimális tápanyag-utánpótlás magnéziummal 

és nyomelemekkel
• EK műtrágya

NPK(Mg) műtrágya, 17–9–11 (–2), mikroelemekkel

Alkalmazható márciustól augusztusig

750 g
6X750 g/karton
Cikkszám: 7514
VOG cikkszám: 732157

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ
VIRÁGTRÁGYA – 6 HÓNAPOS HATÁSSAL 
• Szabályozott tápanyagleadás – biztonság és kényelem
• Tápanyagellátás a teljes szezonra a szoba-, terasz-, 

balkon-, és kerti növényei számára
• Egyetlen alkalmazás 6 hónapra elegendő tápanyagot biztosít
• EK műtrágya

NPK 15–10–12 + 2MgO + mikroelemek

Alkalmazható márciustól szeptemberig

300 g
30x300 g/karton
Cikkszám: 1733101
VOG cikkszám: 732101

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TABLETTA 
VIRÁGZÓ- ÉS ZÖLD NÖVÉNYEKHEZ 
• Professzionális műtrágyakúp eredeti Osmocote®  gyöngyökkel
• Dísznövények és zöld növények virágzásához erkélyeken,  

teraszokon, virágágyakon és virágcserépben
• Évente csak egyszer műtrágyázzon
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően 

szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Fenntartható csomagolás: 80% -ban újrahasznosított papírból 

készült karton

NPK(MgO) műtrágya, 20-7-12(-2,4), mikroelemekkel, alacsony kloridtartalmú
Egyszerűen nyomja be a műtrágyakúpot a talajba.

Alkalmazható februártól augusztusig

10 db
12x10 db/karton
Cikkszám: 75020
VOG cikkszám: 732218

Profi-Tipp

IDEÁLIS TAVIRÓZSÁHOZ IS

ÚJ
 TERMÉK

SUBSTRAL® OSMOCOTE® TABLETTA BALKONNÖVÉNYEKHEZ 
• Szabályozott tápanyag-leadású granulált műtrágya,  

tabletta formában, 6 hónapos hatóidővel 
• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel, 

nem lehet túl- vagy aluladagolni
• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik
• 100%-ban granulált műtrágya
• EK műtrágya

NPK(Mg) műtrágya, 14–9–11 (–2), mikroelemekkel

Alkalmazható áprilistól augusztusig

25 db
12x25 db/karton
Cikkszám: 7502
VOG cikkszám: 732119

Profi-Tipp

IDEÁLIS TAVIRÓZSÁHOZ IS

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!
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SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL® OSMOCOTE® VIRÁGTRÁGYA MEDITERRÁN NÖVÉNYEKHEZ 
• Prémium minőségű hosszúhatású virágtrágya cserepes növényekhez, mint pl. leander, 

különböző citrusfélék, mediterrán növények, hibiszkusz
• Profi minőségű eredeti Osmocote hosszú hatású virágtrágya
• Extra magnézium tartalommal és vassal a mélyzöld levelekért  

és a szép gyümölcsökért
• Szezononként csak egyszer szükséges használni: egyszeri használata 6 hónapig hat
• A hőmérséklet és a vízellátás függvényében adagolja igény szerint a tápanyagot
• Nem lehet túl- vagy alultrágyázni
• Pormentes granulátum, 97% bevont trágya
• EK műrtágya

Műtrágya, 16-9-10(-2), mikroelemekkel

A virág fajtája és a virágföld mennyiségének függvényében
kell a virágföldhöz keverni (lásd a csomagoláson található 
részletes tájékoztatás)

Alkalmazható márciustól augusztusig

SUBSTRAL® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ 
KERTI TRÁGYA
• Kiváló minőségű erős, univerzális kerti műtrágya virágok, cserjék,  

tűlevelűek, sövények, gyümölcsök és zöldségek részére
• Azonnali és 3 hónapos hosszútávú hatással
• Extra kalciummal, magnéziummal és vassal
• Nitrátmentes és kíméletes a környezethez a tápanyagok fokozatos felszí-

vódásának köszönhetően
• Évente csak 1-2 alkalommal használható

NPK (MgO, SO3) 12-5-10 (-2-23), mikroelemekkel

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.

Alkalmazható márciustól augusztusig

2,5 kg
Csomagolási egység: 5 x 2,5 kg
Cikkszám: 77110
VOG cikkszám: 732223

• Értékes, környezetbarát univerzális kerti trágya virágok, cserjék, 
tűlevelűek, zöldségek, gyümölcsök és a gyep számára

• 10%-ban megújuló nyersanyagokból készült
• Azonnali hatás az ásványi alkotóelemeknek köszönhetően
• Kieserittel (keserűsó)
• Minden növényhez az üde zöld színért
• A legjobb minőség kedvező áron

 
 

NPK (Ca+Mg) 10-5-7, 
nitrátmentes 

Alkalmazható 
áprilistól augusztusig

3 kg
Csomagolási egység: 6x3 kg
Cikkszám: 7705
VOG cikkszám: 732172 

7 kg
Csomagolási egység: 3x7 kg
Cikkszám: 7706
VOG cikkszám: 732173

SUBSTRAL® ÉLETERŐ MINDEN NÖVÉNYNEK – GRÜNKORN

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!

SUBSTRAL® OSMOCOTE® KERTI VIRÁGTRÁGYA

1,5 kg
6 x 1,5 kg/karton
Cikkszám: 7512
VOG cikkszám: 732190

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!

LEGJOBB 
MINŐSÉG 
KEDVEZŐ 

ÁRON!

ÚJ
 TERMÉK

1,5 kg
6 x 1,5 kg/karton
Cikkszám: 7513
VOG cikkszám: 732167

SUBSTRAL® OSMOCOTE® VIRÁGTRÁGYA 
CITRUS- ÉS MEDITERRÁN NÖVÉNYEKHEZ ÚJ

 TERMÉK

750 g
6 x 750 g/karton
Cikkszám: 75130
VOG cikkszám: 732222

• Professzionális technológia eredeti Osmocote®  lassú felszabadulású műtrágyával
• Extra magnézium tartalommal és vassal a mélyzöld levelekért
• Évente csak egyszer műtrágyázzon a tápanyag ellátás érdekében a teljes szezonban
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Praktikus adagolószerkezettel az egyszerű használat érdekében
• Fenntartható csomagolás: 100% -ban újrahasznosított papírból készült doboz
• Visszazárható tasak a hosszú eltarthatóság érdekében

NPK (MgO) műtrágya, összetett műtrágya, 20-7-16(-2,5), nyomokban tápanya-
gokkal, alacsony kloridtartalmú

A virág fajtája és a virágföld mennyiségének függvényében kell a virágföldhöz 
keverni (lásd a csomagoláson található részletes tájékoztatás)

Alkalmazható márciustól júliusig

• Prémium hosszú hatású műtrágya kerti dísznövények számára, pl. évelő,  
gumós – és hagymás növényekhez

• Profi minőség
• Extra káliummal a betegségekkel illetve faggyal szembeni ellenállóképességért
• Évelőknek is, mint például pünkösdirózsa, lángvirág, phlox…stb.
• Egy alkalmazás elegendő egy szezonban: akár 6 hónapig tartó hatás
• Nem lehet túl- vagy alultrágyázni
• Felhasználóbarát, pormentes granulátum, 98% bevont műtrágya

NPK (MgO) 17-9-11(-2) nyomelemekkel, alacsony klórtartalom

A növény fajtájától és a talajtól függő mennyiségben  
a virágföldhöz keverni
(részletes használati útmutató lásd a csomagoláson)

Alkalmazható márciustól júliusig
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SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TRÁGYA
RODODENDRON, HORTENZIA ÉS ERIKAFÉLÉK SZÁMÁRA 
• Szabályozott tápanyag-leadású granulált műtrágya 6 hónapos
• hatóidővel
• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel, nem lehet túl- vagy aluladagolni
• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik
• 97%-ban granulált műtrágya
• EK műtrágya

NPK(Mg) műtrágya, 16–9–10 (–2), mikroelemekkel

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően  
a földbe keverve. (További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 7505
VOG cikkszám: 732159

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ
TRÁGYA BOGYÓS ÉS EGYÉB GYÜMÖLCSÖKHÖZ 
• Szabályozott tápanyag-leadású granulált műtrágya 6 hónapos  

hatóidővel
• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel, nem lehet túl- vagy aluladagolni
• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik
• Használata évente csupán egyszer, a szezon kezdetén szükséges
• 98%-ban granulált műtrágya
• EK műtrágya

NPK műtrágya, 16–5–17

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően  
a földbe keverve. (További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól augusztusig

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 7509
VOG cikkszám: 732161

    

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ  
HATÁSTARTAMÚ RÓZSATRÁGYA

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ  
TRÁGYA RÓZSÁKHOZ- ÉS VIRÁGZÓ NÖVÉNYEKHEZ

• Szabályozott tápanyag-leadású granulált műtrágya 6 hónapos hatóidővel
• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel, nem lehet  

túl- vagy aluladagolni
• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik
• Granulált műtrágya
• EK műtrágya

NPK(Mg) műtrágya, 17–9–11 (–2), mikroelemekkel

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.
(További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

• Professzionális technológia az eredeti Osmocote® lassú felszívódású 
műtrágyával

• Optimális tápanyagellátás magnéziummal és nyomelemekkel
• A gazdag és tartós virágzásért
• Évente csak egyszer műtrágyázzon a tápanyag ellátás érdekében  

a teljes szezonban
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Praktikus adagolószerkezettel az egyszerű használat érdekében
• Fenntartható csomagolás: doboz 100% -ban újrahasznosított papírból
• Visszazárható tasak a hosszú eltarthatóság érdekében 

NPK(MgO) műtrágya, 22-7-14(-2,5), nyomokban tápanyagokkal, alacsony 
kloridtartalmú

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.

Alkalmazható márciustól júliusig

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 7503
VOG cikkszám: 732158

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 75030
VOG cikkszám: 732231

1,5 kg
6x1,5 kg/karton
Cikkszám: 75040
VOG cikkszám: 732219

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TRÁGYA  
RHODODENDRON, HORTENZIA ÉS ERIKAFÉLÉK SZÁMÁRA
• Áfonyához és málnához is alkalmas
• Professzionális technológia eredeti Osmocote® lassú felszívódású műtrágyával
• Optimális tápanyagellátás vassal és magnéziummal
• Erős növények, mélyzöld levelek és csodálatos virágok eléréséhez
• Évente csak egyszer kell műtrágyázni a tápanyag ellátás érdekében
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Praktikus adagolószerkezettel az egyszerű használat érdekében
• Fenntartható csomagolás: doboz 100% -ban újrahasznosított papírból
• Visszazárható tasak a hosszú eltarthatóság érdekében

1,5 kg
6 x 1,5 kg/karton
Cikkszám: 75060
VOG cikkszám: 732220

ÚJ
 TERMÉK

NPK(MgO) műtrágya, 20-7-16(-2,5), nyomokban tápanyagokkal, alacsony  
kloridtartalmú

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.  
(További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 75050  
VOG cikkszám: 732232

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG! RENDELHETŐ 

A KÉSZLET
EREJÉIG!
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SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TRÁGYA  
PARADICSOMHOZ, CUKKÍNIHEZ ÉS EGYÉB ZÖLDSÉGEKHEZ 
• Szabályozott tápanyag-leadású granulált műtrágya  

6 hónapos hatóidővel
• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel,  

nem lehet túl- vagy aluladagolni
• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik
• 98%-ban granulált műtrágya
• EK műtrágya

NPK műtrágya, 16–5–17

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően  
a földbe keverve. (További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 7511
VOG cikkszám: 732162

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TRÁGYA  
GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK SZÁMÁRA 

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TRÁGYA  
BUXUS/TUJÁK/ FENYŐFÉLÉK ÉS SÖVÉNYNÖVÉNYEK SZÁMÁRA

• Professzionális technológia eredeti Osmocote®  lassú felszívódású műtrágyával
• A kálium elősegíti a gyümölcsökben a gazdag aromákat
• Évente csak egyszer műtrágyázzon a tápanyag ellátás érdekében
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A bevont műtrágya biztosítja a tápanyagok folyamatos felszabadulását
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Praktikus adagolószerkezettel az egyszerű használat érdekében
• Fenntartható csomagolás: doboz 100% -ban újrahasznosított papírból
• Visszazárható tasak a hosszú eltarthatóság érdekében

NPK (MgO)  műtrágya 16-7-18 (-4), nyomokban tápanyagokkal, alacsony 
kloridtartalmú

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.
(További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

• Professzionális technológia eredeti Osmocote® lassú felszívódású műtrágyával
• Optimális tápanyag ellátás magnéziummal és vassal a gazdag zöld színért
• Cserjékhez és sövényekhez
• A teljes szezonban évente csak egyszer műtrágyázzon a tápanyag ellátás 

érdekében
• Kettős hatása van: azonnali és 6 hónapos hosszú távú hatás
• A tápanyagok a hőmérséklettől és a vízellátástól függően szabadulnak fel
• Nincs túl- vagy alultrágyázás
• Praktikus adagolószerkezettel az egyszerű használat érdekében
• Fenntartható csomagolás: doboz 100% -ban újrahasznosított papírból
• Visszazárható tasak a hosszú eltarthatóság érdekében

NPK(MgO) műtrágya 22-7-14(-2,5), mikroelemekkel, alacsony kloridtartalmú

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.
(További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

Prémium hosszú hatású műtrágya zöldségekhez - paradicsomhoz, 
paprikához, cukkinihez, valamint gyümölcsökhöz és egyéb zöldségekhez.

750 g
6x750 g/karton
Cikkszám: 75110
VOG cikkszám: 732229

1,5 kg
6 x 1,5 kg/karton
Cikkszám: 75080
VOG cikkszám: 732221

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

SUBSTRAL® OSMOCOTE® HOSSZÚ HATÁSTARTAMÚ TRÁGYA
BUXUS/TUJÁK/FENYŐFÉLÉK ÉS SÖVÉNYNÖVÉNYEK SZÁMÁRA
• Szabályozott tápanyag-leadású granulált műtrágya 6 hónapos 

hatóidővel
• A tápanyagok a hőmérséklettől függően szabadulnak fel,  

nem lehet túl- vagy aluladagolni
• A tápanyag felhasználása után a gyantaburok lebomlik 
• Granulált műtrágya
• Erőteljes, sűrű hajtások
• EK műtrágya

NPK(Mg) műtrágya, 17–9–11(–2), mikroelemekkel

Növényegyedenként vagy a föld mennyiségétől függően a földbe keverve.
(További részletek a csomagoláson.)

Alkalmazható márciustól júliusig

750 g zacskó
6x750 g/karton
Cikkszám: 7507
VOG cikkszám: 732160

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!
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SUBSTRAL® NÖVÉNYVARÁZS KERTI MŰTRÁGYA

• Vízben tökéletesen oldódó, a profi termelők által használt  
műtrágya kristályos formában

• Biztosítja a kiegyensúlyozott tápanyagellátást
• Gyors és látványos eredmény – szépen karbantartott kert
• EK műtrágya
• Használata: 5-6 alkalommal egy szezonban 
• 300 liter tápoldat lesz belőle!
• Rendkívül gazdaságos

NPK 27–15–12 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

300 g
30x300 g/karton
Cikkszám: 1303101
VOG cikkszám: 732102

    

SUBSTRAL® NÖVÉNYVARÁZS SAVANYÚ TALAJT KEDVELŐ
NÖVÉNYEKHEZ ZÖLDSÉGEKHEZ 
• Mikroelemekben gazdag plusz vassal és magnéziummal
• Kész tápanyag a növények számára, vízben tökéletesen  

oldódik
• Használatával megelőzhető a levélbarnulás
• Ajánlott thujákhoz és fenyőfélékhez, azaleához, hortenziához, 

erika-félékhez stb.
• EK műtrágya
• 175 liter tápoldat lesz belőle!
• Rendkívül gazdaságos

NPK 30–10–10 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistól októberig

350 g
30x350 g/karton
Cikkszám: 1304101
VOG cikkszám: 732104

SUBSTRAL® NÖVÉNYVARÁZS INDÍTÓ RÓZSATRÁGYA

• Vízben tökéletesen oldódó, mikroelemekben gazdag, 
a profi termelők által használt műtrágya kristályos formában

• Kész tápanyag a növények számára
• Az új tövek gyors megerősődése, bokrosodás elősegítése, 

buja virágeső
• EK műtrágya
• 300 liter tápoldat lesz belőle!
• Rendkívül gazdaságos

NPK 27–15–12 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

300 g
30x300 g/karton
Cikkszám: 1320101
VOG cikkszám: 732106

SUBSTRAL® NÖVÉNYVARÁZS INDÍTÓ RODODENDRON TRÁGYA

• Vízben tökéletesen oldódó, mikroelemekben gazdag, 
a profi termelők által használt műtrágya kristályos formában

• Rendkívül gazdaságos
• Két lépésben fejti ki hatását:

• 1. megindítja a bimbóképződést – nyár
• 2. elősegíti a buja virágzást – tavasz

• EK műtrágya

NPK 20–20–20 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

350 g
30x350 g/karton
Cikkszám: 1322101
VOG cikkszám: 732107
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SUBSTRAL®

VIRÁG- ÉS PALÁNTAFÖLDEK
SUBSTRAL® 

VIRÁG- ÉS PALÁNTAFÖLDEK

SUBSTRAL®  
ÁLTALÁNOS VIRÁGFÖLD 5, 10, 20L

• Altalaj + műtrágya
• Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 5,5 – 6,5

SUBSTRAL®  
MUSKÁTLI ÉS BALKON VIRÁGFÖLD 20L

• 3 az 1-ben tőzegkeverék + műtrágya + vízelvezetés
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 5,5 – 6,5 

SUBSTRAL Általános virágföld
Referencia név: 

Dolce Vital általános virágföld

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván 
tőzeg, agyag, fakéreg, műtrágya, homok, 
perlit, mészkő különböző arányú keverékei
Felhasználható: balkonládás, cserepes dísznö-
vények, leveles szobai és teraszon tartott dísz-
növények, zöldségfélék, valamint konténeres 
díszcserjék, díszfák, gyümölcsfák, gyógy- és 
fűszernövények, egynyári virágok, palánták 
termesztő közegeként.
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és 
P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet 
alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg kell 
mosni. P270 A termék használata közben tilos 
enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/-
védőruha használata kötelező. P302 + P352 HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P501 A tarta-
lom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és 
kitisztított csomagolóeszköz települési hulla-
dékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvényes 
munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, 
szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerül-
ni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos 
tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szük-
séges. Fertőzés, allergiás megbetegedés 
esetén vagy annak gyanújakor a munkát 
azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasz-
nálóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőláb-
beli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergi-
ás megbetegedés esetén vagy annak gyanú-
jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. 
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljá-
rás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készít-
ményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, 
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett 
területeken felhasználásuk tilos! Természetvé-
delmi területeken, nemzeti parkokban és tájvé-
delmi körzetekben kizárólag az illetékes termé-
szetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával 

juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a 
vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától 
számított 50 m-es távolságon belül tárolni és 
kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osz-
tály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/174-2/2013  
Engedély érvényessége: 2023. június 27.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon

Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

20 L 20
 L

20 L

5 907487 103888
5 907487 103888 5 907487 103888

ALTALAJ
+

MŰTRÁGYA

Általános felhasználásra
Kezdő dózisú műtrágyát tartalmaz a növények 
akklimatizációjának elősegítésésre az új talajban.
Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld

5  6,5
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SUBSTRAL Muskátli és 
Balkon virágföld

Referencia név: Dolce Vital Muskátli és balkon virágföld

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván 
tőzeg, agyag, fakéreg, műtrágya, homok, 
perlit, mészkő keveréke.
Felhasználható: balkonokon, teraszokon és 
téli kertekben tartott virágos dísznövények, 
muskátlifélék és más balkonnövények term-
esztő közegeként. 
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és 
P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet 
alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg 
kell mosni. P270 A termék használata közben 
tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védő-
kesztyű/védőruha használata kötelező. P302 
+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladék-
ként: A kiürült és kitisztított csomagolóesz-
köz települési hulladékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvényes 
munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, 
szájba és sérült bőrfelületre való jutását 
kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, 
alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhavál-
tás szükséges. Fertőzés, allergiás megbete-
gedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasz-
nálóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőláb-
beli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergi-
ás megbetegedés esetén vagy annak gyanú-
jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. 
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljá-
rás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készít-
ményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, 
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan 
védett területeken felhasználásuk tilos! Ter-
mészetvédelmi területeken, nemzeti parkok-
ban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az 
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szerve-

zetek védelme és a vízminőség biztosítása 
érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távol-
ságon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem 
tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/174-2/2013  
Engedély érvényessége: 2023. június 27.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon
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Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Tőzegkeverék + műtrágya + vízelvezetés
Erősebb virágzás, élénk, telt színek
Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld

20 L 20
 L

20 L

5 907487 103918
5 907487 103918 5 907487 103918

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

3az1-ben

Substral Általános virágföld 5L
Cikkszám:1139103
VOG cikkszám: 732201

Substral Általános virágföld 10L
Cikkszám:1138103
VOG cikkszám: 732202

Substral Általános virágföld 20L
Cikkszám:1137103
VOG cikkszám: 732203

20L
Cikkszám: 1146103
VOG cikkszám: 732204



• 3az1-ben tőzegkeverék + műtrágya + szerves trágya
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 6,0 ± 0,5 

 
Alsórajki síkláptőzeg, Sphagnum tőzeg, mészkő, NPK műtrágya, 
szervestrágya keveréke

SUBSTRAL® LEVÉLDÍSZNÖVÉNY ÉS PÁLMAFÖLD 20 L

• 3 az 1-ben tőzegkeverék + műtrágya + mészkő
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 5,0 ± 0,5

SUBSTRAL® RHODODENDRON, ÁFONYA ÉS MAGNÓLIAFÁK 
FÖLDJE 20 L

20 L
Cikkszám: 1149103
VOG cikkszám: 732209

20 L
Cikkszám:1153103
VOG cikkszám: 732211

20 L
Cikkszám: 1152103
VOG cikkszám: 732210

24 25

SUBSTRAL®

VIRÁG- ÉS PALÁNTAFÖLDEK
SUBSTRAL®

VIRÁG- ÉS PALÁNTAFÖLDEK

• Mediterrán táptalaj
• Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 6,0 ± 0,5

SUBSTRAL® CITRUSFÖLD 20 LSUBSTRAL® NATUREN® SZERVES TÁPANYAGGAL 
DÚSÍTOTT FÖLDKEVERÉK
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 6,0 ± 0,5

    

10 L

SUBSTRAL Szerves tápanyaggal
dúsított földkeverék

Referencia név: 
Dolce Vital Szerves tápanyaggal dúsított földkeverék

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván tőzeg, 
mészkő, NPK műtrágya, szervestrágya keveréke.
Felhasználható: cserepes leveles és virágos 
dísznövények, balkonon és teraszon tartott dísz-
növények, konténeres díszcserjék, díszfák, 
gyümölcsfák, gyógy- és fűszernövények, 
egynyári virágok, zöldségfélék, palánták term-
esztő közegeként.
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- 
mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A haszná-
latot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni 
vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/védőruha 
használata kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE 
KERÜL: Lemosás bő vízzel. P501 A tartalom/edény 
elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított 
csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során gye-
lembe kell venni a mindenkor érvényes munka-
egészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és 
sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. 
Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálko-
dás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy 
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhaszná-
lóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, 
lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű. 
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergiás 
megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, 
fel nem használt maradékát, azzal szennyezett 
csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfo-
lyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátu-
mokban, fokozottan védett területeken felhasználá-
suk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti 
parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az 
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzá-

járulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védel-
me és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számí-
tott 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi 
osztály.
Töltési térfogat: 10 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8767 
Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/4517-1/2015   
Engedély érvényessége: 2025. május 6.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon

Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Szerves tápanyaggal
dúsított földkeverék

Szerves tápanyaggal
dúsított földkeverék

10 L
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Természetes
összetevők

SZESZSZERVES ERVESZERVESSS TÁPANYAGBAN
GAZDAG

Erős növekedés
Nagyobb termés
Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

5 907487 103871

5 907487 103871 5 907487 103871

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

SUBSTRAL Citrusföld
Referencia név:
Sunin Citrusföld

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván 
tőzeg, mészkő, NPK műtrágya keveréke
Felhasználható:  Citrusfélék és mediterrán 
jellegű növények  termesztő közegeként
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és 
P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet 
alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg 
kell mosni. P270 A termék használata 
közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű/védőruha használata 
kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: 
Lemosás bő vízzel. P501 A tartalom/edény 
elhelyezése hulladékként: A kiürült és 
kitisztított csomagolóeszköz települési hul-
ladékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvényes 
munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, 
szájba és sérült bőrfelületre való jutását 
kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, 
alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhavál-
tás szükséges. Fertőzés, allergiás megbete-
gedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasz-
nálóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőláb-
beli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, aller-
giás megbetegedés esetén vagy annak gya-
nújakor a munkát azonnal félbe kell szakíta-
ni. Helyszíni elsősegély után (lásd általános 
eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosí-
tani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készít-
ményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, 
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttat-
ni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan 
védett területeken felhasználásuk tilos! Ter-
mészetvédelmi területeken, nemzeti parkok-
ban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az 
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szerve-
zetek védelme és a vízminőség biztosítása 

érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távol-
ságon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osz-
tály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/4517-1/2015 
Engedély érvényessége: 2025. május 6.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon

Citrusföld
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Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld20 L 20

 L

20 L

MEDITERRÁN TÁPTALAJ

5 907487 103949
5 907487 103949 5 907487 103949

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

PRÉMIUM

SUBSTRAL Rhododendron, 
Áfonya és Magnóliafák földje

Referencia név: 
Sunin Rhododendron, Áfonya és Magnóliafák földje

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván 
tőzeg, mészkő, NPK műtrágya keveréke
Felhasználható:  Rhododendron, Áfonya, 
Magnóliafák, Azálea, Hortenzia és erősen 
savanyú talajt igénylő növények termesztő 
közegeként
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és 
P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet 
alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg 
kell mosni. P270 A termék használata közben 
tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védő-
kesztyű/védőruha használata kötelező. P302 
+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladék-
ként: A kiürült és kitisztított csomagolóesz-
köz települési hulladékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvényes 
munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, 
szájba és sérült bőrfelületre való jutását 
kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, 
alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhavál-
tás szükséges. Fertőzés, allergiás megbete-
gedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasz-
nálóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőláb-
beli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergi-
ás megbetegedés esetén vagy annak gyanú-
jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. 
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljá-
rás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készít-
ményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, 
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan 
védett területeken felhasználásuk tilos! Ter-
mészetvédelmi területeken, nemzeti parkok-
ban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az 
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szerve-

zetek védelme és a vízminőség biztosítása 
érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távol-
ságon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osz-
tály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/4517-1/2015 
Engedély érvényessége: 2025.május 6.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon

Rhododendron, Áfonya
és Magnóliafák földje
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5 907487 103956
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Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,0 ± 0,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Tőzegkeverék + műtrágya + mészkő
Élénk, telt színek
Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld

20 L 20
 L

20 L

3az1-ben

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,0 ± 0,5

SUBSTRAL Levéldísznövény
és pálmaföld

Referencia név: Sunin Levéldísznövény és Pálmaföld

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, Sphag-
num tőzeg, mészkő,  NPK műtrágya, szer-
vestrágya keveréke.
Felhasználható: : levéldísznövények, pálma-
félék, kültéri dísznövények és pálmafélék 
termesztő közegeként. 
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és 
P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet 
alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg 
kell mosni. P270 A termék használata közben 
tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védő-
kesztyű/védőruha használata kötelező. P302 
+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladék-
ként: A kiürült és kitisztított csomagolóesz-
köz települési hulladékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap. 
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvényes 
munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, 
szájba és sérült bőrfelületre való jutását 
kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, 
alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhavál-
tás szükséges. Fertőzés, allergiás megbete-
gedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasz-
nálóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőláb-
beli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű.

Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergi-
ás megbetegedés esetén vagy annak gyanú-
jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. 
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljá-
rás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készít-
ményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, 
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttat-
ni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan 
védett területeken felhasználásuk tilos! Ter-
mészetvédelmi területeken, nemzeti parkok-
ban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az 
illetékes természetvédelmi kezelő előzetes 

hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szerve-
zetek védelme és a vízminőség biztosítása 
érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távol-
ságon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/4517-1/2015   
Engedély érvényessége: 2025. május 6.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon
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Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Tőzegkeverék + műtrágya + szerves trágya
Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld

20 L 20
 L

20 L

5 907487 103963
5 907487 103963 5 907487 103963

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

3az1-ben

SUBSTRAL® 
ÜLTETŐ, PALÁNTA ÉS ZÖLDSÉGFÖLD

• 3 az 1-ben magas szervesanyag tartalmú virágföld 
• és palántaföld
• Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
• N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
• K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
• pH: 5,5 – 6,5

SUBSTRAL Szerves tápanyaggal 
dúsított földkeverék

Referencia név: 
Dolce Vital Szerves tápanyaggal dúsított földkeverék

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván tőzeg, 
mészkő, NPK műtrágya, szervestrágya keveréke.
Felhasználható: cserepes leveles és virágos 
dísznövények, balkonon és teraszon tartott 
dísznövények, konténeres díszcserjék, díszfák, 
gyümölcsfák, gyógy- és fűszernövények, egy-
nyári virágok, zöldségfélék, palánták termesztő 
közegeként. 
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és P- 
mondatok az 1272/2008/EK rendelet alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg kell 
mosni. P270 A termék használata közben tilos 
enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/-
védőruha használata kötelező. P302 + P352 HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P501 A tarta-
lom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és 
kitisztított csomagolóeszköz települési hulla-
dékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során gye-
lembe kell venni a mindenkor érvényes munka-
egészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és 
sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. 
Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálko-
dás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fer-
tőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy 
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhaszná-
lóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, 
lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasz-
nálás esetén védőkesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergiás 
megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, 
fel nem használt maradékát, azzal szennyezett 
csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, 
vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra 
rezervátumokban, fokozottan védett területeken 
felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területe-
ken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetek-
ben kizárólag az illetékes természetvédelmi 
kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A 

vízi szervezetek védelme és a vízminőség bizto-
sítása érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távolsá-
gon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem 
tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolás-
ban, ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8767 
Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/4517-1/2015   
Engedély érvényessége: 2025. május 6.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon

Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Szerves tápanyaggal
dúsított földkeverék Sz
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Szerves tápanyaggal
dúsított földkeverék

Természetes
összetevők

SZESZSZERVES ERVESZERVESSS TÁPANYAGBAN
GAZDAG

5 907487 103864
5 907487 103864 5 907487 103864

20 L

Erős növekedés
Nagyobb termés
Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 6,0 ± 0,5
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Ültető, palánta és 
zöldségföld

50 L

Ültető, palánta és
zöldségföld

Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

50 L

Ültetéshez és palántázáshoz
Humuszban gazdag
Komposztot tartalmaz
Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld

készítményt az álló- és folyóvizek partjától 
számított 50 m-es távolságon belül tárolni 
és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besoro-
lás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyessé-
gi osztály.
Töltési térfogat: 50 liter az EN 12580 sze-
rint VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de 
fagymentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolás-
ban, ömlesztve fóliatakarással  korlátlan 
ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel:  
14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 
14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft., 
8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/174-2/2013   
Engedély érvényessége:
2023. június 27.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a 
fehér csíkon

Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5 SUBSTRAL ültető, palánta és 

zöldségföld
Referencia név: Dolce Vital Ültető, palánta és zöldségföld

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván 
tőzeg, agyag, fakéreg, műtrágya, homok, 
perlit, mészkő különböző arányú keverékei.
Felhasználható: kerti növények ültetésé-
hez, dísznövények és zöldségfélék magve-
tésének, palántanevelésének, dugványo-
zásának és gyökereztetésének valamint 
zöldségfélék termesztő közegeként. 
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- 
és P- mondatok az 1272/2008/EK rende-
let alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg 
kell mosni. P270 A termék használata közben 
tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védő-
kesztyű/védőruha használata kötelező. P302 
+ P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő 
vízzel. P501 A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: A kiürült és kitisztított csoma-
golóeszköz települési hulladékként kezelhe-
tő.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvé-
nyes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való 
jutását kerülni kell. Munka végeztével kéz-
mosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és 
ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás 
megbetegedés esetén vagy annak gyanú-
jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és fel-
használóknak: Védőruha, védőkesztyű, 
védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis 
mennyiségű felhasználás esetén védő-
kesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, al-
lergiás megbetegedés esetén vagy annak 
gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd 
általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást 
kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a ké-
szítményt, fel nem használt maradékát, 
azzal szennyezett csomagolóburkolatát 
folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, táro-
zókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, 
fokozottan védett területeken felhasználá-
suk tilos! Természetvédelmi területeken, 
nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetek-
ben kizárólag az illetékes természetvédel-
mi kezelő előzetes hozzájárulásával juttat-
ható ki. A vízi szervezetek védelme és a 
vízminőség biztosítása érdekében tilos a 

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

5 907487 103925 5 907487 103925 5 907487 1039253az1-ben
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SUBSTRAL Ültető, palánta és 
zöldségföld

Referencia név: Dolce Vital Ültető, palánta és zöldségföld

Terméktípus: 
termesztő közeg

Alapanyagok: Alsórajki síkláptőzeg, litván 
tőzeg, agyag, fakéreg, műtrágya, homok, 
perlit, mészkő különböző arányú keverékei.
Felhasználható: kerti növények ültetéséhez, 
dísznövények és zöldségfélék magvetésének, 
palántanevelésének, dugványozásának és 
gyökereztetésének valamint zöldségfélék 
termesztő közegeként. 
Veszélyességi besorolás, veszélyjelek, H- és 
P- mondatok az 1272/2008/EK rendelet 
alapján
Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A 
használatot követően a kezet alaposan meg kell 
mosni. P270 A termék használata közben tilos 
enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/-
védőruha használata kötelező. P302 + P352 HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P501 A tarta-
lom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és 
kitisztított csomagolóeszköz települési hulla-
dékként kezelhető.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap.
A készítményekkel végzett munka során 
gyelembe kell venni a mindenkor érvényes 
munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, 
szájba és sérült bőrfelületre való jutását 
kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, 
alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhavál-
tás szükséges. Fertőzés, allergiás megbete-
gedés esetén vagy annak gyanújakor a 
munkát azonnal félbe kell szakítani.
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasz-
nálóknak: Védőruha, védőkesztyű, védőláb-
beli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű 
felhasználás esetén védőkesztyű.
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, allergi-
ás megbetegedés esetén vagy annak gyanú-
jakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. 
Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljá-
rás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményt, 
fel nem használt maradékát, azzal szennyezett 
csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, 
vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra 
rezervátumokban, fokozottan védett területeken 
felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területe-
ken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetek-

ben kizárólag az illetékes természetvédelmi 
kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A 
vízi szervezetek védelme és a vízminőség bizto-
sítása érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távolsá-
gon belül tárolni és kijuttatni.
Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osz-
tály.
Töltési térfogat: 20 liter az EN 12580 szerint 
VTSZ: 270300
Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagy-
mentes, fedett helyen
Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban, 
ömlesztve fóliatakarással  korlátlan ideig, 
Gyártó: 
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Engedélyes:
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8767 Alsórajk, 078/5 Hrsz. 
Statisztikai számjel: 14617757-2015-113-20
Greenvital Bányászati, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft., 8767 Alsórajk, 081 Hrsz.
Statisztikai számjel: 13700638-4312-113-20
Engedély száma: 04.2/174-2/2013   
Engedély érvényessége: 2023. június 27.
Gyártás dátuma: Lásd zsák hátulján a fehér 
csíkon

Ültető, palánta és
zöldségföld

Ültető, palánta és
zöldségföld
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Szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

Hatóanyag tartalom:
Szerves anyag tartalom
(m/m%) sz.a. legalább 70
N tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
P2O5 tartalom (m/m%) sz.a legalább 0,1
K2O tartalom (m/m%) sz.a. legalább 0,3
pH: 5,5 – 6,5

Magas szervesanyag tartalmú 
virágföld és palántaföld

20 L 20
 L

20 L

Ültetéshez és palántázáshoz
Humuszban gazdag
Komposztot tartalmaz
Magas szervesanyag tartalmú virágföld és palántaföld
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5 907487 103932
5 907487 103932 5 907487 103932

3az1-ben

20 L
Cikkszám: 1135103
VOG cikkszám: 732206

50 L
Cikkszám:  1147103
VOG cikszám: 732208

20 L
Cikkszám:  1148103
VOG cikszám: 732207

10 L
Cikkszám: 1136103
VOG cikkszám:732205
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SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® GYEPTRÁGYA MOHAELNYOMÓ  
ÉS VILLÁMGYORS ZÖLDÍTŐ HATÁSSAL

4 kg-os kiszóró
Csomagolási egység: 3x4 kg
Cikkszám: 8256
VOG cikkszám: 732169

• Ellenállóvá teszi a gyepet a moha ellen és villámgyorsan  
elzárja a kopasz foltokat

• Már 3 nap elteltével látható a zöldítő hatás
• Egyszerűen és a kéz bepiszkolása nélkül használható
• Praktikus kézi kiszóró az egyszerű és biztos trágyázásért
• Utántöltő is kapható az eredeti doboz feltöltéséhez  

vagy szórókocsival is használható

NPK trágya, 6–5–10 vassal (Fe)

Nyissa ki a kiszórót és egyenletes léptekkel haladva 
szórja ki a trágyát.

Alkalmazható márciustól szeptemberig
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SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® START INDÍTÓ GYEPTRÁGYA

• Foszforban gazdag speciális hosszú hatású műtrágya
• Minden gyeptelepítéskor – magvetés vagy gyeptéglás telepítés esetén  

is segíti a begyökeresedés folyamatát és gyorsítja a kezdeti növekedést
• 100 napon keresztül táplálja a gyepet
• Egyenletes méretű, pormentes granulátumok  

a könnyű kezelés és a kiegyensúlyozott hatás érdekében
• EK műtrágya

NPK 18–22–5 hosszú hatású nitrogén tartalommal

20 g/m2 mennyiségben terítsük szét a gyepen.

Alkalmazható áprilistól októberig

2 kg 100 m2-re
5x2 kg/karton
Cikkszám: 8232
VOG cikkszám: 732143

5 kg 250 m2-re
Cikkszám: 8231
VOG cikkszám: 732142

SUBSTRAL® 2 IN 1 GYEPTRÁGYA GYOMIRTÓVAL

• Gyors és biztonságos gyomirtó hatás – egyidejű hosszú távú 
tápanyag utánpótlással kombinálva

• Gyökerestül kiirtja az összes tipikus, gyepen megjelenő gyomot
• Ugyanakkor 2-3 hónapon keresztül táplálja a gyepet
• Egyenletes méretű, pormentes granulátumok a könnyű kezelés 

és a kiegyensúlyozott hatás érdekében
• Hatóanyag: 0,8% 2,4-D, 0,12% Dicamba

NPK 22–5–5

20 g/m2 mennyiségben terítsük szét a gyepen

Alkalmazható áprilistól augusztusig

0,8 kg 40 m²-re
8x0,8 kg/karton
Cikkszám: 8668
VOG cikkszám: 732148 

5 kg 250 m²-re
Cikkszám: 8669
VOG cikkszám: 732150

2 kg 100 m²-re
5x2 kg/karton
Cikkszám: 8538
VOG cikkszám: 732149

9 kg 450 m²-re
2x9 kg/karton
Cikkszám: 8344
VOG cikkszám: 732141
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SUBSTRAL® EASYGREEN UNIVERZÁLIS 
SZÓRÓKOCSI

SUBSTRAL® UNIVERZÁLIS 
KÉZI KISSZÓRÓ

• Sokoldalúan használható szórókocsi. U alakú fogantyú segít az 
egyszerű és pontos adagolásban. A fogantyúnak köszönhetően 
a szórás menet közben bármikor megszakítható, mely különösen 
fontos fordulásnál vagy húzásnál. Kényelmesen megtölthető, 
nem szemerkél át a trágya.

• Egész évben kihasználhatja: fűmag vetés, műtrágya kiszórás, 
útszóró só kijuttatása.

Alkalmazható januártól decemberig

• Praktikus kézi szóró
• Stabil műanyag kialakítás
• Ideális kis területekhez
• Könnyen kezelhető
• A szórási mennyiség / sűrűség / szélesség folyamatosan állítható kb. 2 

m-ig
• Gyepműtrágyákhoz és magvakhoz
• Granulált kerti műtrágyákhoz is 

Alkalmazható januártól decemberig

1 db
4x1 db/karton
Cikkszám: 81111
VOG cikkszám: 732217

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

1 db
1x1 db/karton
Cikkszám: 8100
VOG cikkszám: 732136

15 kg 750 m²-re
Cikkszám: 7126
VOG cikkszám: 732128

SUBSTRAL® HOSSZÚ HATÁSÚ GYEPTRÁGYA

• Értékes hosszú hatású gyeptrágya szabályozott tápanyagleadással
• Elősegíti a növekedést és az üde zöld színt
• Hosszantartó, 100 napos hatás 
• Finom szemcsés granulátum különösen egyenletes  

tápanyagelosztással
• Pormentes
• Alacsony klórtartalmú
• EK műtrágya

NPK-trágya, formaldehid tartalommal, 22–5–5

20-30 g/m2 egyenletesen a gyepen elosztva.

Alkalmazható márciustól augusztusig

5 kg 250 m²-re
Cikkszám: 8224
VOG cikkszám: 732139

2 kg 100 m²-re
5x2 kg/karton
Cikkszám: 8221
VOG cikkszám: 732138

9 kg 450 m²-re
2x9 kg/karton
Cikkszám: 8226
VOG cikkszám: 732140

• Minőségi hosszúhatású gyeptrágya részben speciális 
burkolattal (Poly-S technológia)

• 2-3 hónapon keresztül biztosítja a gyep folyamatos 
és megfelelő tápanyagellátását. Ezáltal biztosítja  
a gyep erőteljes, sűrű növekedését és növeli  
az ellenálló képességét

• Pormentes
• Alacsony klórtartalmú
• EK műtrágya

NPK-trágya, 20–5–8 + magnézium + vas

20-30 g/m2 egyenletesen a gyepen elosztva.

Alkalmazható márciustól augusztusig

SUBSTRAL® HOSSZÚ HATÁSÚ GYEPTRÁGYA

Profi-Tipp

TÉLI FAGYMENTESÍTÉSHEZ 
IS HASZNÁLHATÓ

SUBSTRAL® NÖVÉNYVARÁZS GYEPTRÁGYA

• Vízben tökéletesen oldódó, a profi termelők által használt műtrágya 
kristályos formában

• Nem lehet túladagolni, mikroelemekben gazdag,  
kész tápanyag gyepek számára

• Szórófejjel is kijuttatható
• EK műtrágya
• Használata: 5-6 alkalommal egy szezonban
• 350 liter tápoldat lesz belőle!
• Rendkívül gazdaságos, 100 m2-re elegendő

NPK 30–10–10 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

350 g
30x350 g/karton
Cikkszám: 1202101
VOG cikkszám: 732103

ÚJ
 TERMÉK

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!
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CELAFLOR®

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, KÁRTEVŐK

 Bízzon több évtizedes tapasztalatunkban
 és szakértelmünkben!

 Bizonyított hatás a kártevők és betegségek ellen
 Megbízható védelem a házban és a kertben
 Erőteljes dísznövények és egészséges haszonnövények

A növényvédőszereket nagy körültekintéssel használja. Használat előtt olvassa el a termék leírását és a csomagoláson feltűntetett információkat. A növényvédőszereket nagy körültekintéssel használja. Használat előtt olvassa el a termék leírását és a csomagoláson feltűntetett információkat.

CELAFLOR® ROVARÖLŐSZER PERMET
• Azonnali kiszórásra kész, teljes körű hatás a kártevők ellen, 

mint például a levéltetű, kabóca, lisztlepke, pajzstetű, molytetű, 
valamint az ormányos- és levélbogarak, takácsatka, molylepke ellen

• A hozzáadott növénybarát olaj növeli a peteölő hatást
• Javasolt felhasználás: balkon- és kerti növényekre, különösen 

hatásos rózsafélék megtisztítására

Hatóanyag: 0,05 g/l acetamiprid

Fújja be a növényt egyenletesen, használat után kerülje a közvetlen napsütést.

Alkalmazható januártól decemberig

800 ml
12x800 ml/karton
Cikkszám: 66291
VOG cikkszám: 732123

Biztonsági zár

nyomja meg

fordítsa el

A méhekre
nem 

veszélyes

CELAFLOR® SAPROL® RÓZSA GOMBABETEGSÉGEK 
ELLENI SZER
• A 3 leggyakoribb rózsabetegség, a rózsarozsda, 

lisztharmat és a feketefoltosság ellen véd

Hatóanyag: tritikonazol

10 ml 1 l vízbe vagy 25 ml 2,5 l vízbe.

Alkalmazható márciustól szeptemberig

100 ml
12x100 ml/karton
Cikkszám: 3769
VOG cikkszám: 732122

A méhekre
nem 

veszélyes

CELAFLOR® ROVARÖLŐSZER KONCENTRÁTUM
• Teljes körű hatás a kártevők ellen, mint például a levéltetű, 

kabóca, lisztlepke, pajzstetű, molytetű, valamint 
az ormányos- és levélbogarak, takácsatka, molylepke ellen.

Hatóanyag: 5 g/l acetamiprid

10 ml-t 1 l vízben (25ml-t 2,5 l vízben) oldjon fel
és permetezze közvetlenül a növényre.

Alkalmazható januártól decemberig

100 ml
12x100 ml/karton
Cikkszám: 26114
VOG cikkszám: 732126

A méhekre
nem 

veszélyes

CELAFLOR® CAREO® ROVARÖLŐ SPRAY ORCHIDEÁRA

• Teljes körű hatás a kártevők ellen, azonnal használatra kész a 
gyorsabb és széleskörű hatás érdekében

• Hatásos a szívó és rágó kártevők ellen, mint a levéltetű, tripsz, 
fehérlégy, moly- és pajzstetű, bogarak, hernyó, moly, takácsatka

• Különösen jól alkalmas orchideák és egyéb cserepes növények 
kezelésére a lakásban és a balkonon

0,05 g/l acetamiprid

Egyenletesen permetezze be a növényt, használat után tilos közvetlen 
napsütésnek kitenni.

Alkalmazható januártól decemberig

200 ml
Csomagolási egység: 12x200 ml
Cikkszám: 66260
VOG cikszám: 732175 

A méhekre
nem 

veszélyes

RENDELHETŐ 
A KÉSZLET
EREJÉIG!
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GLIALKA®GLIALKA®

GLIALKA EXPRESS 6H 
GYOMÍRTÓ PERMETEZŐSZER 1L  

GLIALKA PLUSZ GYOMÍRTÓ 
PERMETEZŐSZER 200 ML

1 L
Csomagolási egység: 10 db/karton
Cikkszám:  12382171
VOG cikkszám: 732144

200 ml
Csomagolási egység: 30 db/karton
Cikkszám: 12401559K
VOG cikkszám: 732130

u Bízzon 40 év tapasztalatában és kompetenciájában
u Megbízható és biztonságos hatás
u Egy szép kert gyomok nélkül
u Innovatív termékek gyermekbiztos zárakkal
u Egyik készítmény sem veszélyes a méhekre

A GYOMMENTES KERT 
SZAKEMBERE

34

NICHT 
BIENEN-

GEFÄHRLICH

MÉHEKRE
NEM

VESZÉLYES

NICHT 
BIENEN-

GEFÄHRLICH

MÉHEKRE
NEM

VESZÉLYES
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SUBSTRAL® NATUREN GYOMOK ELLEN

SUBSTRAL® NATUREN GYOMOK ELLEN RTU

Természetesen ápolt, 
egészséges kert...
Bízzon a természet 
erejében!

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

1 L
12 x 1 L/karton
Cikkszám:1453103
VOG cikkszám: 732225

3 L
4 x 3 L/karton
Cikkszám: 1454103
VOG cikkszám: 732227

250 ml
12 x 250 ml/ karton
Cikkszám: 1450103
VOG cikkszám: 732224

 

500 ml
12 x 500 ml/karton
Cikkszám: 1451103
VOG cikkszám: 732228

 

1 L
8 x 1 L/karton
Cikkszám: 1452103
VOG cikkszám: 732226

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG
NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG
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NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG
NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG

SZERVES FOLYÉKONY 
MŰTRÁGYA BELTÉRI ÉS 
ERKÉLYES NÖVÉNYEKHEZ

SZERVES SZEMCSÉS MŰTRÁGYA 
GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK 
SZÁMÁRA

SZERVES SZEMCSÉS MŰTRÁGYA 
GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK 
SZÁMÁRA

SZERVES FOLYÉKONY 
MŰTRÁGYA GYÜMÖLCSÖK 
ÉS ZÖLDSÉGEK SZÁMÁRA

SZERVES FOLYÉKONY 
MŰTRÁGYA 
DÍSZNÖVÉNYEK SZÁMÁRA

• 100% -ban természetes összetevők  •  Az N-max formula már 7 nap után látható eredményt biztosít   
• 100% -ban újrahasznosított műanyag (PCR)  •  NPK 4-1,5-4 műtrágya, alacsony kloridtartalommal

• 100% -ban természetes összetevők
• 3 hónapos, tartós trágyázó hatás
• Az N-max formula már 7 nap után látható 

eredményt biztosít.
• 100% -ban újrahasznosított papírból 

készült kartondoboz
 NPK 8-5-5 műtrágya alacsony  
kloridtartalommal

• 100% -ban természetes összetevők
• 3 hónapos, tartós trágyázó hatás
• Az N-max formula már 7 nap után látható 

eredményt biztosít.
• 100% -ban újrahasznosított papírból 

készült kartondoboz
 NPK 8-5-5 műtrágya alacsony  
kloridtartalommal

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

ÚJ
 TERMÉK

NATUREN® BIO LÓTRÁGYA PELLET

• 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

Tartsuk 
fenn a természe-
tességet, legyünk 
összhangban a

környezetünkkel!

20 kg
1x20kg
Cikkszám: 83190
VOG cikkszám: 732189

7 kg
Csomagolási egység: 1 x 7 kg / karton
40x7kg/display
Cikkszám: 87510
VOG cikkszám: 732188

1 L
12 x 1L/karton
Cikkszám: 1714101
VOG cikkszám: 732214

 750 g
6 x 750 g/karton
Cikkszám:1332103
VOG cikkszám: 732216

1 kg
6 x 1 kg/karton
Cikkszám:1334103
VOG cikkszám: 732213

1 L
12 x 1L/karton
Cikkszám: 1711101
VOG cikkszám: 732212

1 L
12 x 1L/karton
Cikkszám: 1713101
VOG cikkszám: 732215



CELAFLOR®

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, KÁRTEVŐK
CELAFLOR®

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, KÁRTEVŐK

NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG
NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG

NATUREN® BIO 
CITRUS ÉS MEDITERRÁN
NÖVÉNY TÁPOLDAT
• Szerves- ásványi tápoldat valamennyi citrus-féle és 

mediterrán növény számára - szobában, erkélyen 
és a teraszon egyaránt

• Természetes nyersanyagokból és nyomelemekkel
• Ökológiai gazdálkodásokban is használható

NATUREN® BIO 
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS 
TÁPOLDAT
• Szerves- ásványi tápoldat minden gyümölcs- és 

zöldségnövény számára
• 100%-ig természetes alapanyagokból
• Tisztán növényi trágya
• Ökológiai gazdálkodásokban is alkalmazható

NATUREN® BIO 
PARADICSOM  
ÉS FŰSZERNÖVÉNY TÁPOLDAT
• Szerves- ásványi tápoldat valamennyi paradicsom-, 

fűszer- és chili-növény számára
• Természetes nyersanyagokból és nyomelemekkel
• Magas kálium-tartalom a zamatos paradicsomokért
• Ökológiai gazdálkodásokban is használható

NATUREN® BIO 
KERTI TRÁGYA
• Szerves- ásványi trágya minden kerti növény számára, pl. 

virágok, bokrok, díszfák, vadrózsa, zöldségek, szamóca, 
gyümölcsfák

• Akár 3 hónapig tartó hatás
• 100%-ban természetes alkotóelemek
• Magnéziummal az erőteljes zöld levelekért
• Elősegíti a talaj termékenységét a szerves összetevők által
• Felhasználóbarát mini granulátum, pormentes
• Ökológiai gazdálkodásokban is alkalmazható

1,7 kg
Csomagolási egység: 6 x 1,7 kg / karton
Cikkszám: 82760
VOG cikkszám: 732197   

4 kg
Csomagolási egység: 1 x 4 kg / karton
Eladás-segítő display: 33 x 4 kg
Cikkszám: 83020
VOG cikkszám: 732198   

Szerves-ásványi trágya, NPK 6-3-3 + kalcium és magnézium
Alapanyagok: állati melléktermékek, növényi anyagok, dolomit és egyéb 
természetes ásványi anyagok

Növénykultúrától függően a megfelelő mennyiséget a talajba bedolgozni
Lásd a használati utasítást a csomagoláson

Alkalmazható márciustól októberig

Profi-Tipp

TISZTÁN NÖVÉNYI TRÁGYA

500 ml
Csomagolási egység: 12 x 500 ml / karton
Cikkszám: 82790
VOG cikkszám: 732195     

1000 ml
Csomagolási egység: 12 x 1000 ml / karton
Cikkszám: 84720
VOG cikkszám: 732194   

1000 ml
Csomagolási egység: 12 x 1000 ml / karton
Cikkszám: 83560
VOG cikkszám: 732192     

Szerves-ásványi tápoldat, NPK 3-2-5, alacsony klórtartalom
Alapanyagok: élelmiszer-feldolgozásból származó növényi anyagok,
természetes ásványi anyagok

Növénykultúrától függően 7-14 ml 1 liter öntözővízhez

Alkalmazható márciustól októberig

Szerves tápoldat, NK 3,5-2-5, alacsony klórtartalom
Alapanyagok: élelmiszer-feldolgozásból származó növényi anyagok

Növénykultúrától függően 7-14 ml 1 liter öntözővízhez

Alkalmazható márciustól októberig

Szerves-ásványi tápoldat, NPK 3-2-4,5, alacsony klórtartalom
Alapanyagok: élelmiszer-feldolgozásból származó növényi anyagok,  
természetes ásványi anyagok

Növénykultúrától függően 7-14 ml 1 liter öntözővízhez

Alkalmazható márciustól szeptemberig

40 41





EVERGREEN GARDEN CARE POLAND SP.Z.O.O.
OSTROBRAMSKA 101A
04041 WARSZAWA

Magyarországi forgalmazó:
VOG Export-Import Kft.
H-9737 Bük, VOG út 1.
Telefon: +36 94 558 100
Fax: +36 94/558-115, +36 94/558-135 
E-mail: info@vog.hu 
Web: www.vog.hu
www.substral.hu
info@substral.hu

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön kereskedője:


