Ceník platný od 1.1.2018

Provozní doba:

MALOOBCHODNÍ CENÍK VÝROBKŮ
Březen - Listopad
Pondělí - Pátek
Sobota
Prosinec - Únor
Pondělí - Pátek
Sobota

7 - 17 hod.
8 -12 hod.
7 - 15 hod.
zavřeno

Tel.: 736 776 399, 775 566 226

email: solkladno@seznam.cz
www.sol-substraty.cz

cena/m3
název výrobku
SUBSTRÁTY
ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT
850 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, jíl, NPK se stopovými živinami, pH 5,5 - 7
použití: substát je vhodný do skleníků, pařenišť, pro pěstování zeleniny, pro dopěstování a
přesazování rostlin v nádobách. Lze jej používat k vylepšování zahradnických
půd a květinových záhonů.
ZAHRADNICKÁ ZEMINA
670 Kč
složení: zemina, kompost, křemičitý písek, rašelina pH 5,5 - 9
použití: lehce zpracovatelný substrát vhodný k zakládání záhonů.
TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT A
700 Kč
složení: zemina, kompost, písek, pH 5,5 - 9
použití: substrát je určen k vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch.
TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT B
830 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, jíl, křemičitý písek NPK se stopovými živinami, pH 5 - 7,5
použití: substrát je vhodný k výsevům a opravám travních ploch ve vrstvě max. 2 cm jako:
startovací - překrytí plochy po výsevu pro zlepšení vzcházení porostu
překrývací - překrytí trávníku v rámci regenerace a dosevu
Pro zlepšení staršího trávníku aplikujte cca 10 l substrátu na m 2 alespoň 1 x za rok.
SUBSTRÁT PRO PELARGONIE A BALKONOVÉ ROSTLINY
900 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, jíl, NPK se stopovými živinami, pH 5,5 - 7
použití: substrát je vhodný pro pěstování pelargonií a balkonových květin vyžadujících
vyšší zásobu živin.
KVĚTINOVÁ ZEM
760 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, zemina, NPK se stopovými živinamy, pH 5,5 - 7,5
použití: substrát je vhodný pro pěstování květin vyžadujících střední zásobu živin.
Lze jej používat k vylepšování zahradnických půd a květinových záhonů.
SUBSTRÁT PRO RODODENDONY A AZALKY
1 030 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, křemičitý písek, NPK se stopovými živinami, pH 3 - 5,5
použití: substrát je vhodný pro pěstování rostlin vyžadujících kyselou půdní reakci.
SUBSTRÁT PRO KONIFERY A OKRASNÉ DŘEVINY
900 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, jíl, NPK se stopovými živinami, pH 3 - 5,5
použití: substrát je určen k pěstování jehličnatých okrasných dřevin i jiných kyselomilných
rostlin.
SUBSTRÁT PRO ZELENÉ STŘECHY
1 530 Kč
složení: rašelina, kůrový kompost, jíl, křemičitý písek, keramzit pH 5,5 - 9
použití: EXTENZIVNÍ STŘECHA - vrstva substrátu od 5 do 15 cm. Určen pro výsadbu
odolných okrasných rostlin rozrůstajících se do plochy, které jsou nenáročné na
vláhu a snášejí silné slunečné záření.
INTENZIVNÍ STŘECHA - vrstva substrátu nad 15 cm. Vhodný pro všechny druhy
rostlin.

cena/m3
název výrobku
OSTATNÍ
MULČOVACÍ KŮRA 0 -80 mm
690 Kč
složení: smrková kůra drcená
použití: .- omezení zaplevelení prostoru
.- stabilizace vláhových poměrů
.- regulace půdní teploty ( zmenšování teplotních výkyvů)
.- postupné zvyšování obsahu humusu v půdě
KOMPOSTOVANÁ KŮRA 0 - 16 mm
580 Kč
složení: rozložená smrková kůra
použití: pro přípravu pěstebních substrátů
MULČ K RŮŽÍM
580 Kč
složení: rozložená smrková kůra tříděná na frakci 0 - 40 mm
použití: určený pro dekorativní zakrývání ploch pod růžemi a jinými keři, v zimě zabraňuje
promrzání rostlin a jejich kořenů.
RAŠELINA
250 litrů
300 Kč
složení: rašelina těžená frézováním, pH 3,5 - 4,5
použití: vhodná pro pěstování rostlin vyžadujících kyselou půdní reakci.
TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO - JARNÍ
25 kg
420 Kč
složení: NPK 15-5-5+14S+MgO+0,5Fe
použití: ke hnojení trávníků. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a
optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje hnojivo pro hnojení zatěžova ných hřišťových trávníků a okrasných ploch.
Termín aplikace : březen - srpen
TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO - PODZIM
25 kg
440 Kč
složení: NPK 7-7-15+12+0,5Fe
použití: určeno zvláště pro podzimní hnojení trávníků o střední intenzitě ošetřování, lze
použít též pro výživu rostlin náročných na vysoký obsah draslíku. Obsažený poměr
živin zajistí dobrou kondici porostů před zimou a dobré přezimování.
Termín aplikace : září - listopad
TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO BEZ MECHU
25 kg
425 Kč
složení: N 15+ S 17 + Fe 8
použití: určeno k výživě trávníků a k ošetření travních porostů proti většině druhů mechů.
Železo obsažené v hnojivu může způsobovat hnědé zabarvení na dlaždicích,
kamenné dlažbě, oblečení či obuvi a proto je třeba zabránit kontaktu přípravku
s těmito povrchy. Dávejte pozor na domácí zvířata.
Cererit
25 kg
520 Kč
NPK 10 -10-10
25 kg
400 Kč
NPK 11-7-7
25 kg
370 Kč
Vápnitý dolomit
40 kg
150 Kč
Vápnitý dolomit
20 kg
67 Kč

Po dohodě, min. 1 pracovní den předem je možno zabalit do Big Bagu.
Poplatek 100 Kč - manipulace + 200 Kč - záloha Big bag
DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
uvedené ceny jsou platné v provozovně Libušín, není v nich započítaná doprava
ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

PROVOZOVNA:

Marek Solčanský
Tuháňská 33
273 06 Libušín

