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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, Bács-Kiskun megye-Észak,  
Pest megye dél, Fejér megye Dél:

Fehér Balázs 06-30-336-0719

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

Holovitz Róbert 06-30-969-0061

Buda, Budaörs, Budakalász, Törökbálint

Polgár Kornél 06-30-415-1944

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

Erdélyi Zoltán 
Key account manager 

06-30-927-3112

ÜZLETKÖTŐINK ELÉRHETŐSÉGEI

SUBSTRAL® OTTHON
Ház, balkon, terasz

SUBSTRAL® KERT
Dísz-, és haszonnövények

SUBSTRAL® GYEP
Gyeptrágyák

CELAFLOR®

Növényvédőszerek, kártevők

NATUREN®

Szerves trágya
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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

MINDEN NÖVÉNYRŐL GONDOSKODUNK:
Válasszon a legnépszerűbb Substral® termékek közül!

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

ÖNÉ A VÁLASZTÁS:
Számos termékünk közül megtalálja 
az ideálisat növényei számára.

60 éves 
szakértelem

Fogyassza a saját maga által termelt 
paradicsomot és paprikát!

Az érzékeny orchidea fajták speciális gondoskodást igényelnek.
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® ZÖLD TÁPRUDACSKÁK SUBSTRAL® ORCHIDEA TÁPRÚD

SUBSTRAL® TÁPRUDACSKA BALKONNÖVÉNYEKHEZ

SUBSTRAL® PARADICSOM TÁPRÚD

SUBSTRAL® PIROS TÁPRUDACSKÁK

• 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

• 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

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

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

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

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

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

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

60 db táprúd/bliszter
10x60 db/karton
Cikkszám: 7312
VOG cikkszám: 732130

• 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 10–6–8 + 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 10–10–10 + mikroelemek

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

Alkalmazható januártól decemberig

Profi-Tipp

PAPRIKÁHOZ  
ÉS PEPPERONIHOZ IS KIVÁLÓ
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

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

NPK 6–5–5 + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

• 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

SUBSTRAL® TÁPOLDAT ZÖLD NÖVÉNYEKHEZ ÉS PÁFRÁNYOKHOZ

SUBSTRAL® TÁPOLDAT SZOBANÖVÉNYEKHEZ

500 ml
16x500 ml/karton
Cikkszám: 10410
VOG cikkszám: 732113

500 ml
16x500 ml/karton
Cikkszám: 10300
VOG cikkszám: 732108

1000 ml
12x1000 ml/karton
Cikkszám: 10320
VOG cikkszám: 732110

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, 6–4–6, nyomelemekkel

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

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

2000 ml
4x2000 ml/karton
Cikkszám: 21135
VOG cikkszám: 732164

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 4–5–6 + mikroelemek

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

Alkalmazható áprilistól szeptemberig

1000 ml 
12x1000 ml/karton
Cikkszám: 10310
VOG cikkszám: 732109

2000 ml 
4x2000 ml/karton
Cikkszám: 10330
VOG cikkszám: 732111
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

250 ml
10x250 ml/karton
Cikkszám: 21175
VOG cikkszám: 732117

SUBSTRAL® TÁPOLDAT CITRUSFÉLÉK SZÁMÁRA

• Minden citrusfajta számára tartalmazza az elengedhetetlen  
makro- és mikroelemeket

• Megvéd a vashiányból eredő levélsárgulástól
• EK műtrágya

NPK 6–4–6 + vas + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

250 ml
10x250ml/karton
Cikkszám: 21167
VOG cikkszám: 732115

SUBSTRAL® TÁPOLDAT KAKTUSZFÉLÉK 
ÉS POZSGÁSOK SZÁMÁRA

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

• EK műtrágya

NPK 3–5–7 + vas + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

Profi-Tipp

IDEÁLIS BONSZÁJOKHOZ IS

250 ml
10x250 ml/karton
Cikkszám: 21345
VOG cikkszám: 732120

SUBSTRAL® VASPÓTLÓ NÖVÉNYTÁP
• Megelőzi a klorózis, a levélsárgulás kialakulását
• Használata biztosítja a növény számára szükséges vastartalom felvételét  

mind a gyökereken mind a levélzeten keresztül
• Hatására növényeink ismét élénk zöld színt öltenek
• Dísznövényekre és gyepre
• EK műtrágya

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

Profi-Tipp

ÖNTÖZZE VELE A LEVELEKET 
A GYORSABB HATÁS ÉRDEKÉBEN

Profi-Tipp

AJÁNOTT KIEGÉSZÍTŐK A CAREO® 
ROVARÖLŐ SPRAY ORCHIDEÁRA 
(>>32. OLDAL) ÉS A SUBSTRAL®  
ORCHIDEA TÁPRÚD (>> 7. OLDAL)

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
• 350 liter tápoldat lesz belőle! Rendkívül gazdaságos
• EK műtrágya

NPK 20–20–20 + mikroelemek

Alkalmazható áprilistől szeptemberig

350 g
30x350 g/karton
Cikkszám: 1732103
VOG cikkszám: 732105

SUBSTRAL® ORCHIDEA TÁPOLDAT

• Megvéd a vashiányból eredő levélsárgulástól
• Használata segítségével növényünk hosszan  

és dúsan fog virágozni
• EK műtrágya

NPK 4–4–8 + vas + mikroelemek

Hetente egyszer 7 ml tápoldatot keverjen 1 liter öntözővízbe.

Alkalmazható januártól decemberig

250 ml
10x250 ml/karton
Cikkszám: 21174
VOG cikkszám: 732116
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SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OTTHON
HÁZ, BALKON, TERASZ

SUBSTRAL® OSMOCOTE® TABLETTA  
SZOBA- ÉS CSEREPES NÖVÉNYEKHEZ
• 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

Cserép méretétől függően szúrjon 1-5 tablettát a növény talajába.

Alkalmazható januártól decemberig

25 db
12x25 db/karton
Cikkszám: 7501
VOG cikkszám: 732118

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: 1732103
VOG cikkszám: 732101

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

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, 750 g
12x25 db/karton
Cikkszám: 7502
VOG cikkszám: 732119

Profi-Tipp

IDEÁLIS TAVIRÓZSÁHOZ IS
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SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

 Dísz-, és haszonnövények
 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

MINDEN NÖVÉNYRŐL GONDOSKODUNK:
Válasszon a legnépszerűbb Substral® termékek közül!

SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL OSMOCOTE  
VIRÁGTRÁGYA MEDITERRÁN 
NÖVÉNYEKHEZ

• Prémium minőségű hosszúhatású virág-
trágya 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 gyümölcsö-
kért

• Szezononként csak egyszer szükséges hasz-
nálni: 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

60 éves 
szakértelem

ÚJ

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

1,5 kg
6 x 1,5 kg/karton
Cikkszám: 7513
VOG cikkszám: 732167
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SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

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 RÓZSATRÁGYA
• 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

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

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

    

• 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) 10–3–7, 
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

15 kg
Raklap: 42x15 kg
Cikkszám: 7707
VOG cikkszám: 732174 

SUBSTRAL® ÉLETERŐ MINDEN NÖVÉNYNEK – GRÜNKORN
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SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

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

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: 1303103
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
• 350 liter tápoldat lesz belőle!
• Rendkívül gazdaságos

NPK 12–7–31 + magnézium + mikroelemek

Alkalmazható áprilistól októberig

350 g
30x350 g/karton
Cikkszám: 1304103
VOG cikkszám: 732104

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
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SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

SUBSTRAL® KERT
DÍSZ-, ÉS HASZONNÖVÉNYEK

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: 1320103
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: 1322103
VOG cikkszám: 732107

SUBSTRAL® LOCSOLÓCSŐRE SZERELHETŐ  
KÉZI KISZÓRÓ KÉSZÜLÉK
• Növényvarázs vízben oldható Substral® trágyák kijuttatásához
• Csatlakoztassa a slagra, öntse bele ez előírt mennyiségű  

vízoldható műtrágyát, keverje el vízzel – és már öntözhet is
• Egyszerű használni – nagyon megkönnyíti a tápanyag  

kijuttatását a virágoskertben és a gyepfelületen

25 db/karton
Cikkszám: 19251010
VOG cikkszám: 732152

    



22 23

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

 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

Az erőteljes zöld és dús  
gyepért.

Különösen könnyű használat,  
különösen gyors hatás. 
>> További információ 
      a 25. oldalon

INTENZÍV ZÖLD SZÍN A TERMÉKÚJDONSÁGUNKNAK  
KÖSZÖNHETŐEN
A gyepnek szeretet kell és Substral® gyeptrágya.

SUBSTRAL® GYEPTRÁGYA  
VILLÁMGYORS ZÖLDÍTŐ HATÁSSAL

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL VARÁZS GYEPJAVÍTÓ

• 3 az 1-ben: fűmag + prémium csíráztató közeg + növénytrágya azonnali felhasználásra kész keveréke
• Optimális vízellátás a csíráztató közegnek köszönhetően (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 szórja, 3 mm vastagon. Ne adagolja túl, mert a csírák-

nak 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. 

Nyissa ki,
1

szórja ki! 2

ÚJ

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



24 25

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

• Erőteljes zöld és dús gyep már 3 nap alatt
• Hosszantartó zöld színt biztosít
• Gyerekjáték az alkalmazása, a kéz bepiszkolása  

nélkül használható
• Környezetbarát, csökkentett foszfáttartalmú összetétel
• Megfelelő használat esetén kicsi a gyep  

kiégésének kockázata
• A kézi kiszórónak köszönhetően a gyeptrágya  

játszi könnyedséggel kiszórható és automatikusan  
megfelelően adagolható

• A trágyázást követően a gyep rögtön használatba vehető

NPK trágya, 16–2–5 vassal (Fe)

Nyissa ki a kiszórót és egyenletes léptekkel haladva szórja ki  
a trágyát (35 g/m²).

Alkalmazható márciustól augusztusig

 
3,8 kg kézi kiszóró 100 m2-re (újratölthető)
Csomagolási egység: 3x3,8 kg
Cikkszám: 8908
VOG cikkszám: 732170
 
Utántöltő 7 kg 200 m²-re
Eladássegítő display: 24x7 kg
Cikkszám: 8910
VOG cikkszám: 732171

SUBSTRAL® VILLÁMGYORS ZÖLDÍTŐ GYEPTRÁGYA

SUBSTRAL® TÉLI FELKÉSZÍTŐ GYEPTRÁGYA

2 kg 100 m2-re
Csomagolási egység: 
5 x 2 kg
Cikkszám: 8240
VOG cikkszám: 732144

5 kg 250 m2-re
Csomagolási egység: 
1 x 5 kg
Cikkszám: 8241
VOG cikkszám: 732145

• Káliumban gazdag, speciális hosszúhatású gyeptrágya  
akár 100 napos hatással

• Prémium technológia és professzionális minőség  
az erős fűért

• Regenerálja és erősíti a fűszálak sejtjeit a késő nyári  
és őszi időszakban

• Csökkenti a betegségek és a fagykárok kockázatát télen
• Hogy a gyep zölden és egészségesesen indítsa  

az évet kora tavasszal
• Megfelelő használat esetén kicsi a gyep kiégésének kockázata
• Pormentes, finom szemcsés granulátum

NK trágya, karbamid-formaldehid 
tartalommal, 16–16, vassal (Fe) 
és mangánnal (Mn), 
alacsony klórtartalmú

20 g/m² egyenletesen 
a gyepre kijuttatni.

Alkalmazható  
augusztustól októberig

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

60 éves 
szakértelem

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: 8229
VOG cikkszám: 732148 

5 kg 250 m²-re
Cikkszám: 8219
VOG cikkszám: 732150

2 kg 100 m²-re
5x2 kg/karton
Cikkszám: 8228
VOG cikkszám: 732149

9 kg 450 m²-re
2x9 kg/karton
Cikkszám: 8217
VOG cikkszám: 732141
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SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® GYEP
GYEPTRÁGYÁK

SUBSTRAL® EASYGREEN UNIVERZÁLIS 
SZÓRÓKOCSI
• 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, 
útszúró só kijuttatása.

Alkalmazható januártól decemberig

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

15 kg 750 m²-re
Cikkszám: 7107
VOG cikkszám: 732128

Profi-Tipp

TÉLI FAGYMENTESÍTÉSHEZ 
IS HASZNÁLHATÓ

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

0,8 kg 40 m²-re
8x0,8 kg/karton
Cikkszám: 8220
VOG cikkszám: 732137

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® 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: 1201103
VOG cikkszám: 732103

SUBSTRAL® HOSSZÚ HATÁSÚ GYEPTRÁGYAAKCIÓS 
TERMÉK
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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.

CELAFLOR® LIMEX CSIGAÖLŐ SZER

• 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 

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

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

CELAFLOR®

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, KÁRTEVŐK

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

 
 Látogasson  

                        el weboldalunkra!
www.substral.hu

ÚJ

ÚJ
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CELAFLOR®

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, KÁRTEVŐK
CELAFLOR®

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK, KÁRTEVŐK

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

• Engedélyszám: 3227 | Careo rovarölő

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: 6626
VOG cikszám: 732175 

A méhekre
nem 

veszélyes

• Hatóanyag: 40 g/kg Acetamiprid
• Megtisztítja a növényeket az élősködő rovaroktól
• Három hónapon keresztül ellátja a növényt tápanyaggal
• Használja szobanövényeihez, irodában, télikertben 

– hogy növényei egészségesen fejlődjenek
• Hydrokultúrákhoz is ajánlott

NPK 10–6–7 hosszú hatású táprudacskák

2 táprúd 1 liter földhöz vagy 14 cm átmérőjű cseréphez..

Alkalmazható januártól decemberig

CELAFLOR® CAREO® 2 IN 1 TÁPRÚD ROVARIRTÓSZERREL

Profi-Tipp

VÉD ÉS TÁPLÁL EGY TERMÉKBEN

AZ ALÁBBI KÁRTEVÕK ELLEN A LEGHATÉKONYABB:
levéltetű tripszmolytetűpajzstetű bentipajzstetű leander fehérlégy takácsatka

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

750 ml
12x750 ml/karton
Cikkszám: 6629
VOG cikkszám: 732123

Biztonsági zár

nyomja meg

fordítsa el

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: 6671
VOG cikkszám: 732126

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

10 db táprúd/bliszter
20x10 db/karton
Cikkszám: 6641
VOG cikkszám: 732125

20 db táprúd/bliszter
20x20 db/karton
Cikkszám: 6666
VOG cikkszám: 732127

40 db táprúd/bliszter
10x40 db/karton
Cikkszám: 6697
VOG cikkszám: 732168
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NATUR 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!

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

20 kg
1x20kg
Cikkszám: 8319
VOG cikkszám: 732189

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

NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG
NATUREN®

TERMÉSZETES MINŐSÉG



Scotts Celaflor HGmbH
A-5071 Wals Siezenheim – Franz Brötzner Str. 11-13.
Tel: + 43 (662) 453713-0 
Fax: + 43 (662) 453713-56
www.scotts.at

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:


