
www.praktiker.huÉrvényességi határidő: 2017. március 20 – június 30.

Áraink és képeink tájékoztató jellegűek, az aktuális árakról kérjük tájékozódjanak weboldalunkon (www.praktiker.hu).
A termékek áruházanként eltérőek és a készlet erejéig elérhetőek.

Barkácsolás és
lakberendezés

Növény 
katalógus

kreatívan.

Kedves 
Vásárlóink!

A kiadványban szereplő 
növények a termesztési idő 

és az időjárás függvényében 
időszakosan érhetők el 

áruházainkban.
A részletekről érdek-

lődjenek munka-
társainknál.
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Muskátli
• 9 cm-es cserépben

• napos/félárnyékos

helyre
• futó 179 Ft-tól

• rózsaszín, piros, 

s. rózsaszín, 

brillant színben

• álló 229 Ft-tól

• piros, lazac, rózsaszín

311791-93, 311801-805, 

269788-269796

Március elejétől kapható!

169 Ft /db-tól Tiroli futó muskátli• 12 cm-es cserépben                                             
• piros, lila, rózsaszín, fehér színben                          • hosszan tar tó virágözön                                        

• jól tolerálja a szárazabb körülményeket • a gazdag virágzásért folyamatosan hetente tápoldatozzuk
311819

Április elejétől kapható!

399 Ft /db-tól

Muskátli álló • 12 cm-es cserépben• piros, rózsaszín, barack, lila • napos/félárnyékoshelyre
• közepes vízigényű• virágzás: április-szeptember• virágágyba,balkonládába ültessük311828-311832

Április elejétől kapható!

399 Ft /db-tól

Álló muskátli Fireworks
• 12 cm-es cserépben              
• kecses, apró termet             
• különleges virág- és 

levélforma 
311812
Csak a budapest, pécsi, győri, miskolci, 
vecsési áruházakban kapható

Április elejétől kapható!

799 Ft

Álló muskátli 
különleges 
virágzattal
• 12 cm-es 

cserépben
• napos/félárnyékos 

helyre
• közepes vízigényű
• virágzás: 

április-szeptember
• virágágyba, 

balkonládába 
ültessük

299803

Április elejétől kapható!

699 Ft
Szúnyogűző 
muskátli
• 12 cm-es cserépben                       

• illatos lombozat,
tömeges, tarka virágzat

• napra/félárnyékba 
311813

Csak a budapesti, vecsési, pécsi,

győri, miskolci áruházban kapható

Április elejétől kapható!

699 Ft

Muskátlik

https://www.praktiker.hu/start/index/311791
https://www.praktiker.hu/start/index/311819
https://www.praktiker.hu/start/index/311813
https://www.praktiker.hu/start/index/311828
https://www.praktiker.hu/start/index/311812
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Muskátli és 
balkonnövény 
virágföld „Mr.Garden”
• 20 L/zsák kiszereléstől

1 L 39,95 Ft-tól
• speciálisan előállított 

virágföld muskátlik és 
balkonnövények 
termesztésére 

• ellátja az összes 
szükséges tápanyaggal 
és mikroelemmel  

301423, 301424

799 Ft /db-tól

Muskátli föld
• 20 L 399 Ft 

1 L 19,95 Ft
• 50 L 699 Ft 

1 L 13,98 Ft
• az álló és futó 

muskátli 
minden fajtájához, 
valamint egynyári és 
balkonnövényekhez 
készült földkeverék

311967, 311968

399 Ft /db-tól

Garri muskátli föld
• 20 L   1 L 29,95 Ft
• felhasználható

muskátlifélékhez, 
valamint egynyári 
virágokhoz

• elõnyös szerkezeti
tulajdonságai révén a
növények számára jó
vízgazdálkodást és
folyamatos 
tápanyagfelvételt biztosít

237054

599 Ft

Compo muskátli 
tápoldat 
• 1,3 L

1 L: 1.845,3 Ft 
• felhasználás: 

március - október
• extra vassal a 

levélsárgulás ellen 
a ragyogó tar tós 
virágokért

214713
Csak a budapesti, pécsi, 
debreceni, győri, vecsési 
áruházban kapható

2.399 Ft599 Ft
Agro műtrágya rudacska                                 
muskátlihoz
• balkon és kerti virágzó 

növények számára             
• hosszantar tó és 

kiegyensúlyozott tápanyag utánpótlás 
• gazdag virágzást biztosít                            
• 30 db/csomag
300500

  
 

   

  

  
  

  
 

  

Önöntözős balkonláda 
• műanyag betéttel a tar talék 

víz tárolásához
• zöld színben
• 40 cm és 60 cm méretben
299850, 299851

699 Ft /db-tól

Muskátli 
Great Balls of Fire

• 12 cm-es cserépben                      
         

• dupla virágú futó 

muskátli                    
          

• hőségtűrő, napos 

helyre ültethető            

• sötét bordó, 
levendula, pink, 

fehér színekben

311811

Április közepétől kapható!

699 Ft

Muskátlik

Angol muskátli
• 19 cm-es cserépben
• többféle virágszín
• félárnyékos, szélvédett 

helyre ültessük
302744

Május elejétől kapható!

1.299 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/299803
https://www.praktiker.hu/start/index/302744
https://www.praktiker.hu/start/index/311811
https://www.praktiker.hu/start/index/299850
https://www.praktiker.hu/start/index/300500
https://www.praktiker.hu/start/index/214713
https://www.praktiker.hu/start/index/301423
https://www.praktiker.hu/start/index/237054
https://www.praktiker.hu/start/index/311967
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Balkonnövények

Balkonnövény  
ampolnában
• 25 cm-es cserépben
• különböző 

fajták és színek
290406

Április elejétől kapható!

1.999 Ft

Balkonnövény ampolnában 
• 19 cm-es cserépben
• petunia, verbena, bacopa, lobelia,

calibrachoa 
299515

Április elejétől 
kapható!

1.299 Ft

Balkon trio összeültetés 
• 12 cm-es cserépben
• 3 fajta balkonnövény 

egy cserépben 
összeültetve

299513

Április elejétől kapható!

999 Ft

Balkon növény 

ampolnában
• 15 cm-es cserépben

• különböző fajták és

színek
270009, 299514

Április elejétő kapható!

799 Ft

Műanyag korlátláda 
„Lofly” 
• 25x25 cm, 27x40 cm 
• terra színben
299809

1.299 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/290406
https://www.praktiker.hu/start/index/270009
https://www.praktiker.hu/start/index/299513
https://www.praktiker.hu/start/index/299809
https://www.praktiker.hu/start/index/299515


5

Balkonnövények

Muskátli és 
balkonnövény 
föld „Mr.Garden”
• 50 L 1 L 29,98 Ft
• speciális virágföld 

balkonnövények 
részére

• tápanyagokkal 
dúsított

301424

1.499 Ft

Balkonláda szett „Ratolla”
• 40 cm 
• műanyag
• műrattan hatású
• mokka és antracit színben
• akasztóval
299811,12

1.999 Ft /db

Balkonnövény mix
• 10,5 cm-es cserépben
• sanvitalia, bidens,

verbena, lobelia, discia,
brachyscome fajták

302297

Március végétől kapható!

599 Ft

Balkon struktúr 

növények
• 10,5 cm cserépben 

• különféle fajták                   
                   

   

• attraktív levélszínek, 

virág nélkül                  
    

• idálisak különféle 

balkonláda 

összeültetésekhez  

299527

Március végétől kapható!

599 Ft

Műanyag korlátláda 
„Crown”
• 24 cm és 39 cm 

méretekben
• terra, fehér, antracit
291224 , 26, 31, 32, 34

799 Ft /db-tól

Substral tápoldat balkon-
növényekhez ajándék kesztyűvel
• 2 L /flakon 1 L 1.500 Ft
• tápanyaggal és vassal dúsított, 

amely a gazdag virágzást biztosítja
• áprilistól-szeptemberig alkalmazható
271978

2.999 Ft

ajándék 
kesztyűvel

https://www.praktiker.hu/start/index/290406
https://www.praktiker.hu/start/index/302297
https://www.praktiker.hu/start/index/299527
https://www.praktiker.hu/start/index/299811
https://www.praktiker.hu/start/index/291224
https://www.praktiker.hu/start/index/271978
https://www.praktiker.hu/start/index/301424
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Petúniák

Nagyvirágú petúnia

piros cserépben

•  piros színben 

• 12 cm-es cserépben

• virágzás: április-október

• napos helyre ültessük

311790

Április közepétől kapható!

699 Ft
Petúnia peppy dekor

• 12 cm-es cserépben                                         

• napos helyre ültessük                                      

• virágzás: április-október                                  

• a folyamatos virágzásbiztosításához hetentetápoldatozzuk311869

Április közepétőlkapható!

799 Ft

Petúnia mini trio 
• 12 cm-es cserépben

• 3 db minipetúnia 

1 cserépben
• kompakt növekedésű 

fajták
311870

Nyíregyházi, békéscsabai,

szolnoki, esztergomi, 

zalaegerszegi, kaposvári 

áruházban nem kapható

Április közepétől kapható!

999 Ft

9.499 Ft /dbMűanyag kaspó „Classic tower”• 79 cm magas• terracotta és antracit színben291278, 291280

9.999 Ft /db-tól

Rato Square rattan hatású 
magas kaspó
• ültetőbetéttel
• fehér, barna, szürke színben
• 32x61 cm 3 színben
• 40x75 cm barna színben
307099, 98, 100, 101
Csak a budapesti M3-as,pécsi, győri,
bécsi úti, budaörsi, vecsési és Váci úti 
áruházban kapható

Dupla virágú 
petúnia „Origami”
• 12 cm-es cserépben
• többféle színben
• napos helyre ültethető  
• virágzás: április-október
311789
Nyíregyházi, békéscsabai, szolnoki, esztergomi, 
zalaegerszegi, kaposvári áruházban nem kapható

Április közepétől kapható!

699 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311789
https://www.praktiker.hu/start/index/311790
https://www.praktiker.hu/start/index/311869
https://www.praktiker.hu/start/index/311870
https://www.praktiker.hu/start/index/291278
https://www.praktiker.hu/start/index/307099
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Petúniák

Félfutó kisvirágú petúnia  
Aloha Hula 
• 10,5 cm-es cserépben  
• nagy virágok                    
• trópusi színekben               
• középerős növekedés             
• folyamatos virágzás
311871

Április közepe-végétől 
kapható!

699 Ft

Petúnia
• 12 cm-es cserépben
• fekete
• napos/félárnyékos helyre
• virágzás: április-

szeptember
299525

Április elejétől kapható!

699 Ft

Kisvirágú 
Petúnia Aloha
• 15 cm-es cserépben                                          

• napos helyre ültessük                                       

• virágzás: április-október                                   

• a folyamatos virágzás 
biztosításához hetente 
tápoldatozzuk

311873

Április közepétől-
végétől kapható!

999 Ft

Petúnia• 12 cm-es cserépben
• karikás • napos/félárnyékos 
helyre• virágzás: április-szeptember 

299524

Április elejétől kapható!

699 Ft

Kerti petúnia
• 10,5 cm-es cserépben• többféle színben• napos-félárnyékos helyre ültethető299700

Április elejétől kapható!

599 Ft

Agro szurfin
tápoldat 
• 1 L/flakon                     
• plusz vastar talommal           
• szurfiniák és petúniák

részére 
310367

799 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311789
https://www.praktiker.hu/start/index/311873
https://www.praktiker.hu/start/index/299524
https://www.praktiker.hu/start/index/299700
https://www.praktiker.hu/start/index/299525
https://www.praktiker.hu/start/index/311871
https://www.praktiker.hu/start/index/310367
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Futó- és kúszónövények

1.699 Ft

Compo virágzó 
növény tápoldat
• 1 L/flakon                                             
• szobai és kültéri növények

tápanyag utánpótlására      
• erősíti a növényeket, hosszan

tar tó virágzást biztosít 
309833
Budapesti, pécsi, győri, vecsési 
áruházakban kapható

2.499 Ft

Trombitafolyondár• 2 L-es konténerben                 • meleg/napos helyre                 • dús virágzás júlistól-szeptemberig 293230

Március közepétől kapható!

2.499 Ft

Lila akác
• 2 L konténerben                 

• napos helyre                    

• hosszú életű dísznövény         

• tömött 20-30 cm-es 

virágfürtök 
293231

Március közepétől kapható!

1.599 Ft

Vadszőlő
• 2 L konténerben                  

• tápanyagszegény 

talajon is megél 

• melegtűrő                        

• gyorsan növő 
kúszónövény         

282519

Március közepétől 

kapható!

Compo Sana 
minőségi 
általános 
virágföld 
• 20 L  1 L 119,95 Ft
• laza, levegős 

szerkezet
• tápanyaggal 

dúsított
• beltéri és kültéri 

növényekhez 
használható 
egész évben

95840

2.399 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/282519
https://www.praktiker.hu/start/index/309833
https://www.praktiker.hu/start/index/95840
https://www.praktiker.hu/start/index/293231
https://www.praktiker.hu/start/index/293230
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Futó- és kúszónövények

Borostyán fajták
• C3 konténerben                    
• talajjal szemben igénytelen       
• teljes mértékben árnyéktűrő évelő  
282520

Március elejétől kapható!

999 Ft

Clematis mix 

(kerti iszalag)
• 2 L-es konténerben,

színes etikettel                  
    

• pergolák, rácsok,

kerítések befutattására

alkalmas        

• március közepétől

kapható
270725

1.999 Ft

Kúszó hortenzia• 2 L-es konténerben                                           
• 60-80 cm magas                                               
• édeskés illatú virágzat                                      
• június-júliusban virágzik                                    
• felhasználható rézsűk, falak takarására,lugasok létesítésére  302346

Március közepétől kapható!

1.999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/95840
https://www.praktiker.hu/start/index/302346
https://www.praktiker.hu/start/index/270725
https://www.praktiker.hu/start/index/282520
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Rózsák és mediterrán növények

Tápoldat citrusfélékhez
• 0,25 L/flakon                                       
• vastar talommal 
• megakadályozza a 

levelek sárgulását
• a citrusfélék minden 

fajtájához ideális
310365

399 Ft
TS Rózsatáp 1 kg
• speciális műtrágya a rózsák

növekedéséért és gazdag
virágzásáért 

129467

1.199 Ft 1.499 Ft
Rózsa tápoldat
Agro
• 1 L/flakon                                  
• elősegíti a rózsák 

növekedését 
és virágzását

• bokros és 
futórózsák 
számára

309722

899 Ft
Agro rózsa mulch
• 50 L  1 L xxx Ft
• rózsa és más bokrok 

körülötti területek 
dekorációs takarásához

• zúzott, enyhén fermentált 
fenyőfa kéreg, 
egyenletes, finom 
szerkezettel

300506

Konténeres rózsa
• 2 L                                                 
• illatos és folyatosan nyílik                        
• alkalmas virágágyak

díszítésére és vágott
növénynek

311781

Április közepétől 
kapható! 

999 Ft

Gyökércsomagolt rózsatő
• vegyes színekben
• gazdag színválasztékban
275472

Március elejétől kapható!

399 Ft

Futó rózsa

• 2 L-es konténerben

• többféle színben

291326

Április elejétől kapható!

999 Ft
Magastörzsű rózsa• többféle színben277746

Március elejétől kapható!

2.199 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/275472
https://www.praktiker.hu/start/index/291326
https://www.praktiker.hu/start/index/311781
https://www.praktiker.hu/start/index/277746
https://www.praktiker.hu/start/index/310365
https://www.praktiker.hu/start/index/300506
https://www.praktiker.hu/start/index/129467
https://www.praktiker.hu/start/index/309722
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Rózsák és mediterrán növények

Compo Sana 
citrusföld
• 10 L

1 L 21,99 Ft
• mediterrán növények 

termesztő közege
• megfelelő tápanyag 

ellátást, gazdag 
virágzást és 
termést biztosít 

• felhasználható: 
február-október

185375

2.199 Ft
Compo mediterrán tápoldat
• 0,5 L/flakon 1 L 4.598 Ft
• leander, olajfa, levendula, 

hibiszkusz, füge stb. számára
• magas vastar talommal
• gazdag virágzás és 

gyümölcstermést biztosít
214719
Csak a budapesti, pécsi, debreceni, 
győri, vecsési áruházakban kapható

2.299 Ft

Balkonládába 
való rózsa
• 2 L konténerben

• alacsony 
növekedésük miatt 

kiválóan alkalmasak

balkonládákba, 
kaspókba, illetve 

kis kertekbe, 
előkertekbe, 
szegélyek 
beültetésére

311780

Április közepétől 

kapható!

999 Ft Diplandenia Rio                             

Tölcsér jázmin• 14 cm-es cserépben                        

• 40 cm magas                               

• különböző színekben                       

• balkon és szobanövényként 
is használható311784

Április közepétől kapható!

2.499 Ft

Compo Sana mediterrán 
virágföldföld
• 20 L

1 L 119,95 Ft
• speciális földkeverék 

mediterrán növények 
számára

• 6 hétig tápanyagot 
biztosít a növény számára

• felhasználható: 
február-július

214712

2.799 Ft

Leander Nerium oleander 
• 14 cm-es és 19 cm-es cserépben            • fény- és melegkedvelő növény  • magas vízigényű 311890

Április közepétől kapható!

1.599 Ft -tól

Citrom 
• 10,5 cm-es cserépben
• korán virágzik
• 1-2 éves korától már terem 
• nagy lédús termése van, 

jó savanyító ér tékkel
311891

Április közepétől kapható!

1.599 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311780
https://www.praktiker.hu/start/index/311784
https://www.praktiker.hu/start/index/311890
https://www.praktiker.hu/start/index/311891
https://www.praktiker.hu/start/index/214719
https://www.praktiker.hu/start/index/185375
https://www.praktiker.hu/start/index/214712
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Díszfák, díszcserjék

Rhododenron virágföld 
„Compo Sana”
• 20 L   1 L 124,95 Ft
• speciális föld alacsony pH-értéket 

kedvelő növényekhez 
(rhododenron, azálea, erika,kamélia,
kék hortenzia)

• 6 hétig tar tó tápanyagellátás
• felhasználható: február-június 
233083

2.499 Ft

Hortenzia tápoldat 
„Compo”
• 1 L
• speciális tápoldat 

hortenziához, 
kaméliához, 
rhododenronhoz

• elősegíti a virágzást
• savkedvelő növények 

számára
309831
Budapesti, debreceni, pécsi, 
győri áruházakban kapható 

2.399 Ft
Hortenzia tápoldat 
„Garri”
• 1 L/flakon
• tar talmazza a

növekedéshez
szükséges
tápanyagokat

306977

999 Ft

Hortenzia virágföld „Garri”
• 20 L/zsák    1 L 39,95 Ft                                                                  
• idális körülményeket teremt az 

alacsony pH értéket kedvelő növények számára
• biztosítja a hosszan tar tó virágzást                                       
•  6 hétig ellátja a növényt tápanyagokkal 
306976

799 Ft

Havasszépe
Rhododenron
• 3 L-es konténerben
• 35-40 cm magas
• többféle színben
• virágzási idő: május
• magas vízigényű
• alacsony fényigényű
• savanyű, jó vízáteresztő talajt kedvel
301418

Március közepétől kapható!

2.599 Ft

Seprűzanót

• 2 L-es konténerben

• 1-2 méter magas

• május-júniusban 

virágzik
• fényigényes

301419

Március elejétől kapható!

2.499 Ft
Nagyvirágú liliomfaMagnolia• 2 L-es konténerben  2.199 Ft• 4 L-es konténerben  2.999 Ft• virágzási idő: április

• magas fényigényű• savanyú kémhatásútalajba ültessük290480, 311986

Március elejétől kapható!

2.199 Ft -tól

https://www.praktiker.hu/start/index/301419
https://www.praktiker.hu/start/index/290480
https://www.praktiker.hu/start/index/301418
https://www.praktiker.hu/start/index/309831
https://www.praktiker.hu/start/index/306977
https://www.praktiker.hu/start/index/306976
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Gyümölcsfélék

Eperpalánta
• egyszer termő 
• 6 db/tálca

1db 149,83 Ft
299469

Március elejétől
kapható!

899 Ft

Bogyós gyümölcs mix 
• 2 L-es konténerben
• ribizli, málna, szeder
301881, 311799

Március elejétől kapható!

1.499 Ft /db

Szamóca piros ampolnában
• 15 cm-es cserépben
• napsütéses és árnyékos helyen 

is jól érzi magát
• öntözéskor ügyeljünk, 

hogy mindig a talajra 
kerüljön a víz, mert a gyümölcs 
könnyen rothadni kezd

311845

Április elejétől kapható!

1.399 Ft

TS epertáp
• 1 kg
• bogyónövények 

tápanyag utánpótlására
• fejlett növényeket, 

gazdag terméshozamot, 
ízletes gyümölcsöket 
garantál

129473

1.199 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/233083
https://www.praktiker.hu/start/index/301881
https://www.praktiker.hu/start/index/129473
https://www.praktiker.hu/start/index/299469
https://www.praktiker.hu/start/index/311845
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Egynyári növények

Cseppecskevirág
„Osteospermum”
• 12 cm-es cserépben
• rendszeres 

öntözést 
és tápoldatozást 
kíván

• dézsás 
növényként 
is kiváló

299528

Április elejétől kapható!

429 Ft

Margaréta 
• 12 cm-es cserépben 
• különböző színekben
• napi öntözést igényel 
• havonta tápoldatozzuk
299518

Április közepétől kapható!

899 Ft

219 Ft
Catharantus vinca

Rózsameténg

• 10 cm-es cserépben                
              

• közepesen napos/

félárnyékos helyre 

• virágzás: 

május-október            

• folyamatos virágözön               

• közepes vízigény 

277102

Március elejétől kapható!

299 Ft
Impatiens WallerianaTörpe nebáncsvirág• 10,5 cm-es cserépben    • folyamatos virágzás     • élénk virágszínek       • árnyékkedvelő növény277103

Április közepétől kapható!

Mézvirág• 9 cm-es cserépben• napos/félárnyékos helyre             • felhasználás: balkon, ágyás, sziklakert • méz illatú virágzat277097

Március elejétől kapható!

139 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/277102
https://www.praktiker.hu/start/index/277103
https://www.praktiker.hu/start/index/299528
https://www.praktiker.hu/start/index/277097
https://www.praktiker.hu/start/index/299518
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Egynyári növények

Dália
• 12 cm-es cserépben                       
• változatos színekben                     
• balkonládába vagy 

virágágyásba ültethető 
• napos/meleg helyre 

ültethető             
311782

Április közepétől kapható!

599 Ft

Fuchsia
• 9 cm-es cserépben               
• kisvirágú                       
• félárnyékos,

szélvédett helyre   
• virágzás: május-október                               
311874

Április közepétől kapható!

349 Ft

Lobélia
• 10,5 cm-es cserépben                

• napos/félárnyékos helyre            

• virágzás: május-október             

• virágágyásba,
balkonládába ültethető 

311875

Április közepétől kapható! 

499 Ft

599 Ft
Verbéna 
• 10,5 cm-es cserépben
• napos/félárnyékos helyre        
• közepes vízigényű               
• virágzás:júniustól-szeptemberig 
• balkonládába vagy virágágyásba  
299710

Április közepétől kapható!

Egynyári mix
• 9 cm-es 

cserépben
• különböző 

fajták vegyesen
311788

Április elejétől
kapható!

139 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/311874
https://www.praktiker.hu/start/index/311782
https://www.praktiker.hu/start/index/311875
https://www.praktiker.hu/start/index/311788
https://www.praktiker.hu/start/index/299710
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Egynyári növények

Bakopa 
• 10,5 cm-es cserépben      
• félárnyékos helyre        • közepes vízigény          • virágágyásba vagy ládába  

299709

Április elejétől kapható!

599 Ft
Ausztrál százszorszép        
Brachyscome Multifida 
• 10,5 cm-es cserépben       
• egész nyáron át virágzik   
• közepes fény- és vízigényű
299692

Április elejétől kapható!

599 Ft

Begonia Semperflorens 

Kerti begónia

• 10,5 cm-es cserépben   

• félárnyékos helyre     

• közepes vízigényű      

• virágágyásban mutat jól

299687

Április közepétől kapható!

699 Ft

Csüngő begónia
„Tuberhybrida”
• 12 cm-es cserépben
• árnyékos/félárnyékos 

helyre ültessük
• közepes vízigény
299529

799 Ft

Margaréta                           

(Argyranthemum 

frutescens)
• 13 cm-es színes 

cserépben                

• többféle színben                  

• napos, félárnyékos 

helyet kedveli   

311776

Csak a pécsi, győri, budaörsi,

Bécsi úti,Váci úti áruházban kapható

Május elejétől kapható! 

999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/299692
https://www.praktiker.hu/start/index/299709
https://www.praktiker.hu/start/index/299687
https://www.praktiker.hu/start/index/311776
https://www.praktiker.hu/start/index/299529
https://www.praktiker.hu/start/index/299523
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Egynyári növények

Általános tápoldat 
„Agro”
• 0,5 L/flakon 1 L 998 Ft
• gazdag virágzást, 

gyors növekedést 
biztosít

• balkon- és 
terasznövényekhez, 
szobanövényekhez is 
használható

309717,309718

499 Ft /db-tól

Általános virágföld 
„Mr.Garden”
• 20 L  1 L 29,95 Ft
• tápanyagokkal 

dúsított virágföld 
• ellátja a növényt az 

összes szükséges 
tápanyaggal és 
mikroelemmel

301420

599 Ft

Agyagcserép
• 9 cm-tõl
• különbözõ méretekben
76484

129 Ft /db-tól

Gumós begónia                     
Begónia tuberhybrida 
Nonstop
• folyamatos virágzás             
• félárnyék kedvelő               
• melegigényes növény             
• más növényekkel 

jól társítható 
302298

Április elejétől kapható!

699 Ft

Heverő tömpevirág                   

Sanvitalia procumbens

• 10,5 cm-es cserépben              

• tűző, napos helyre                

• közepes vízigényű                 

• virágágyásba vagy 

ládába ültessük 

• virágzás: június-augusztus

299702

Április elejétől kapható!

599 Ft

Gumós begónia 
• 12 cm-es cserépben
• virágzás: májustól-októberig
299523

Április közepétől kapható!

999 Ft

rózsaillatú

Fa virágláda
• tölgyfából
• műanyag betéttel 
• 60 cm mérettől 
312049, 50, 51

11.990 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/299692
https://www.praktiker.hu/start/index/302298
https://www.praktiker.hu/start/index/299702
https://www.praktiker.hu/start/index/312049
https://www.praktiker.hu/start/index/301420
https://www.praktiker.hu/start/index/309717
https://www.praktiker.hu/start/index/76484
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Örökzöldek

Ts fenyőtáp 
• 1 kg/doboz
• fenyő- és örökzöld 

növényekhez
• serkenti a növekedést, 

megakadályozza a 
tűlevelek barnulását

129470

1.199 Ft
Agro keserűsó oldat 
• 1 L/flakon                                                                   
• alkalmas a rejtett 

vagy látható 
magnéziumhiány 
gyors orvoslására      

• permetezéssel 
vagy öntözővízzel 
alkalmazhatjuk, 
adagolása 
növényenként 
változik

291602

799 Ft 999 Ft
Komposztált 
marhatrágya
„Biorgmixx”
• 20 L 599 Ft   

1 L 11,98 Ft
• 50 L 999 Ft   

1 L 19,98 Ft
• szerves trágyát igénylő

növények ültetés előtti
alaptrágyázására

312092, 312093

599 Ft /db-tól

1.999 Ft

Smaragd tuja
Thuja occidentalis 
Smaragd
• 80-100 cm közötti 

magasság
• smaragdzöld színét télen 

is megtartja
• szoliternek és sövénynek 

is ültethető
274955

Március elejétől kapható!

1.999 Ft
Mini örökzöld mix

• több fajta• 10,5 cm-es cserépben
270736

Március végétől kapható!

399 Ft

Sziklakerti évelő mix
• 10 db-os tálcában  

1 db 199,9 Ft                                    
• szukkulensek és 

kövirózsa mix          
• legjobb tűrőképességű, 

dekoratív fajták
265695

Március elejétől kapható!

Agro örökzöld- és 
díszcserje tápoldat
• 1 L/flakon
• ásványi anyag 

tar talma segíti 
a cserjék színeződését

• elősegíti a cserjék
növekedését

309720

https://www.praktiker.hu/start/index/270736
https://www.praktiker.hu/start/index/274955
https://www.praktiker.hu/start/index/265695
https://www.praktiker.hu/start/index/291602
https://www.praktiker.hu/start/index/309720
https://www.praktiker.hu/start/index/129470
https://www.praktiker.hu/start/index/312092
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Örökzöldek

Garri virágföld örök-
zöldekhez és 
fenyőfélékhez
• 20 L/zsák 1 L 44,95 Ft
• ideális az alacsony pH-jú

növények számára
• 6 hétig ellátja a növényeket 

a kezdeti fejlődéshez
szükséges tápanyagokkal

265700

899 Ft

1.499 Ft
Thuja occidentalis
Smaragd
• 2 literes konténerben
• 40-60 cm magas
• szoliter növény, 

de sövénynek 
is ültethető

270731

Általános virágföld 
• 20 L  399 Ft 1 L 19,95 Ft
• 50 L  599 Ft 1 L 11,98 Ft
• felhasználásra kész 

virágföld zöld és 
virágzó dísznövények 
számára

311966, 290980

399 Ft /db-tól

Örökzöld mix
• 2 L-es konténerben

• fényigényes növény, 

napos helyre ültessük

• sziklakertekbe, sírokra, 

közparkokba, edények 

beültetésére ajánlott

312525
Debreceni, szegedi, kecskeméti, miskolci,

Bp. Mester utcai, szolnoki, vecsési, 

békéscsabai áruházban nem kapható

1.999 Ft

Cukorsüveg fenyő
Picea Glauca Conica
• 2 L-es konténerben
• fényigény: magas                  
• vízigény: közepes                 
• félárnyékos, párás helyre

ültessük
• lassú növekedésű                  
270925

1.999 Ft

https://www.praktiker.hu/start/index/265695
https://www.praktiker.hu/start/index/312092
https://www.praktiker.hu/start/index/311966
https://www.praktiker.hu/start/index/265700
https://www.praktiker.hu/start/index/270731
https://www.praktiker.hu/start/index/270925
https://www.praktiker.hu/start/index/312525
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Cserepek, kaspók

Függő cserép 
alátéttel 
és függesztővel
• 16 cm-től
• bordó és 

fehér színben
138457

699 Ft /db-tól

Műanyag virágtál „Jessica”
• 20 cm-től
280173

299 Ft /db-tól

Szögletes növénytartó láda
„Nóra”
• 14 cm-től
280218

299 Ft /db-tól

Virágtartó kehely
• 21 cm-tôl
• anyaga: műanyag 

és fa apríték
• bézs színben
281059

999 Ft /db-tól

Növénytartó
• 32 cm-tôl
• anyaga: műanyag és 

fa apríték
• bézs színben
281085

999 Ft /db-tól

Virágtartó kehely „Milano”
• 25x28 cm 1.399 Ft
290585

Virágtartó kehely „Euro”
• 41 cm 2.799 Ft
290584

1.399 Ft /db-tól

Fali cserép „Terra”
• 27 cm
• terra színben
290664

899 Ft

Műanyag ereszcserép „Terra”
• terrakotta színben
• 20 cm és 28 cm-es méretben
290665, 66

799 Ft /db-tól

Függő cserép „Agro” 
• terrakotta színben 
• 16 cm mérettől
291180-186

349 Ft /db-tól

Műanyag cserép
• világos szürke
• 23,5x21 cm
311115

899 Ft 999 Ft /db-tól

Műanyag cserép
• átmérő: 30 cm-től
• többféle színben és méretben 
• színes belső résszel
300265, 308059, 300267
A termékek nyíregyházi, 
szolnoki, zalaegerszegi, 
kaposvári, békéscsabai és 
esztergomi áruházainkban 
nem kaphatóak!

Függő kaspó
• préselt kókusz
• 25 cm mérettől
291966, 67

1.099 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/280218
https://www.praktiker.hu/start/index/280173
https://www.praktiker.hu/start/index/290665
https://www.praktiker.hu/start/index/300265
https://www.praktiker.hu/start/index/311115
https://www.praktiker.hu/start/index/290664
https://www.praktiker.hu/start/index/281085
https://www.praktiker.hu/start/index/281059
https://www.praktiker.hu/start/index/290585
https://www.praktiker.hu/start/index/291966
https://www.praktiker.hu/start/index/138457
https://www.praktiker.hu/start/index/291180
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Cserepek, kaspók

Műanyag cserép „Sunny”
•könnyített műanyag
• 35 cm-es mérettől
290661

2.999 Ft /db-tól

Magas virágtartó 
„Matuba”
• ültető betéttel 
• 30x55 cm 4.999 Ft
• 40x78 cm 7.999 Ft
293221, 293222

4.999 Ft /db-tól

Virágtartó műrattan
• 14x29x15 cm 1.799 Ft
• 18x49x16 cm 2.399 Ft
• fekete vagy fehér színben
311118

1.799 Ft /db-tól

Műanyag cserép 
„Lofly Slim”
• fehér, terra, 

szürke színben
• 40x52 cm
307120
Budapest M3, pécsi, győri, bécsi úti, 
budaörsi, váci úti áruházban kapható

4.999 Ft

3.499 Ft /db-tól

9.999 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• kő hatású
• szürke színben
• átmérő: 46 cm
308061

6.999 Ft /db

7.999 Ft /db

Műanyag cserép „Classic”
• 40 cm, 45 cm, 58 cm méretben
• szürke színben
307139,307141,307142
Budapesti, pécsi, győri, 
vecsési áruházakban 
kapható

Fonott kaspó
• natúr
• 32x27 cm mérettől
310510, 310511, 310512

Kaspó
• könnyített műanyag
• 40x60 cm 
• antracit és világos 

szürke színben
311079, 311080

https://www.praktiker.hu/start/index/311118
https://www.praktiker.hu/start/index/307120
https://www.praktiker.hu/start/index/307139
https://www.praktiker.hu/start/index/290661
https://www.praktiker.hu/start/index/310510
https://www.praktiker.hu/start/index/308061
https://www.praktiker.hu/start/index/311079
https://www.praktiker.hu/start/index/293221
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Balkonládák

Balkonláda
• fehér és sötétbarna színben
• 40 és 60 cm széles
• balkonláda alj nélkül
125683

199 Ft /db-tól

Önöntözős balkonláda „Miami”
• terrakotta színben
• 40 cm mérettől
278218, 19

799 Ft /db-tól

Balkonláda+alj
• 50 cm 
• anyaga: műanyag és fa apríték
• bézs színben
281068

1.499 Ft
Balkonláda „Lotus” 
• terrakotta színben
• műanyag
• 40 cm széles
290583

799 Ft

Balkonláda alátéttel „Monaco”
• 40 cm 599 Ft
• 60 cm 799 Ft
290600, 601

599 Ft /db-tól

Műanyag balkonláda
• zöld és terra színben
• balkonláda: 80 cm 999 Ft
• alj: 80 cm 599 Ft
290723, 26, 44, 58

599 Ft /db-tól

Korlátra illeszthető 
balkonláda „Crown”
• műanyag
• terra, antracit és fehér 
• 24 cm és 39 cm széles
291224, 26, 31

799 Ft /db-tól

Önöntözős balkonláda 
• zöld színben
• 40 cm 699 Ft
• 60 cm 999 Ft
299850,51

699 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/125683
https://www.praktiker.hu/start/index/290600
https://www.praktiker.hu/start/index/299850
https://www.praktiker.hu/start/index/290723
https://www.praktiker.hu/start/index/278218
https://www.praktiker.hu/start/index/291224
https://www.praktiker.hu/start/index/281068
https://www.praktiker.hu/start/index/290583
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Balkonládák

Balkonláda „Monaco”
• 40 cm-től
• alátéttel és tar tóval
226232

1.599 Ft /db-tól

Virágláda
• anyaga: fenyőfa • színe: natúr
• méret: 60 cm, 80 cm, 100 cm
• műanyag betéttel
• ültetési mélység
281798, 799, 301468

10.990 Ft /db-tól

Balkonláda
• 40 cm és 60 cm méretben 
• festhető
292003

2.199 Ft /db-tól

Compo Sana
balkonnövényföld
• 40 L

1 L 82,47 Ft 
• speciális föld 

mindenféle balkon- 
és cserepes növényhez

• segíti a növények 
virágzását, optimális 
növekedését, szép, 
élénk színeket biztosít

• felhasználható: 
február-június 

153489

3.299 Ft

Római balkonláda
• 27 cm-es hosszúságtól
• agyag
• terra színben
127240, 38082, 51891

1.999 Ft /db-tól

6.999 Ft /db

Balkonláda
• korlátra akasztható
• bélelt
• 58x19x15 cm
311692

3.999 Ft

Teraszláda „Rato”
• önöntözős
• műrattan hatású
• 60 cm méretben
• barna, fehér, szürke színben
307092-94
Bp, M3, Bécsi úti, 
budaörsi, Bp. Váci úti, 
vecsési, pécsi, győri 
áruházban kapható

https://www.praktiker.hu/start/index/127240
https://www.praktiker.hu/start/index/311692
https://www.praktiker.hu/start/index/292003
https://www.praktiker.hu/start/index/226232
https://www.praktiker.hu/start/index/307092
https://www.praktiker.hu/start/index/281798
https://www.praktiker.hu/start/index/153489
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Fűmagok, gyeptrágyák

Park-pázsit
fűmagkeverék
• 1 kg/doboz

1.999 Ft-tól
• pihenő-, reprezentatív

helyek, parkok
gyepesítésére javasolt
fűmagkeverék

• 1 kg kb. 40-50 m2-re
elegendő

281730

1.999 Ft /db-tól

999 Ft

Sport fűmag
• fűmag Sport 1 kg 
• 1 kg = 40-50 m2

elegendő
• fokozott használatra, 

erősen igénybe vett
területre kialakított 
fűmagkeverék

281728

1.999 Ft

1.999 Ft /db-tól

Árnyéktűrő fűmagkeverék 
• 1 kg kiszerelés
• árnyékos, félárnyékos parkok és kertek 

füvesítésére alkalmas minőségi 
fűmagkeverék

• 1 kg kb. 40-50 m2-re elegendő
281735

1.999 Ft

Golf fűmagkeverék
• 1 kg   
• minőségi fűmagkeverék 

igénybevett gyepfelületek 
kialakításához 
(pl.:golfpályákra)

• 1 kg kb. 40-50 m2-re 
elegendő 

281738

1.899 Ft

Fűmag 4in1 gyeppótló
• 1 kg                                                                        
• pH semlegesítővel és mohacsökkentővel                                       
• kifejezetten a pázsit mohás, illetve sérült felületeinek megújítására

alkalmas, melyet tavasszal vagy ősszel ajánlott elvégezni                                                          
• 1 kg  40-50 m2-re elegendő
301885

2.499 Ft

Gyeppótló fűmag keverék 
mohagátlóval
• 0,5 kg kiszerelésben 1 kg 2.398 Ft
• alkalmas foltos gyepfelületek kezelésére
• 0,5 kg kb. 20 m2-re elegendő
281739

1.199 Ft

Extra fűmagkeverék 
víztartó adalékkal
• 1 kg
• természetes kolloidot tar talmaz
• a kevérékben lévő kolloid felveszi 

a levegő és a harmat nedvességtar talmát, 
melyet a mag 
csírázáskor 
hasznosít, így 
öntözésre 
csak a fű 
kikelését 
követően van 
szükség                                                                  

• 1 kg kb. 
40-50 m2-re 
elegendő 

290987

1.999 Ft

Univerzális 
fűmagkeverék 
• 1 kg
• egyöntetű 

és szép 
zöldfelületet 
biztosít

281727

Szárazságtűrő fűmagkeverék 
• 1 kg és 3 kg kiszerelés
• napsütésnek kitett és száraz területek díszítő fűmagkeveréke
- ellenáll a tar tós szárazságnak és alulgondozottságnak
• 1 kg kb. 40-50 m2-re elegendő
281732

https://www.praktiker.hu/start/index/281727
https://www.praktiker.hu/start/index/281739
https://www.praktiker.hu/start/index/281738
https://www.praktiker.hu/start/index/290987
https://www.praktiker.hu/start/index/281732
https://www.praktiker.hu/start/index/281730
https://www.praktiker.hu/start/index/301885
https://www.praktiker.hu/start/index/281728
https://www.praktiker.hu/start/index/281735
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Fűmagok, gyeptrágyák

Terrasan gyeptrágya
• 7,5 kg
• gyepfelületek tápanyag utánpótlását

biztosító speciális műtrágya
• akár 250 m2 elegendő
• mohacsökkentő, gyomcsökkentő,

általános
184766

5.999 Ft
TS Gyeptrágya
• dísz-, hagyományos és 

sportgyepek tápanyag utánpótlására
• hosszúhatású  
• 3 kg 2.199 Ft

733 Ft/kg
• gyomcsökkentő 3 kg és 

mohacsökkentő 
3 kg 2.699 Ft 
899,66 Ft/kg

256383

2.199 Ft /db-tól 5.999 Ft
Mr.Garden gyepműtrágya 10 kg vödör
• alkalmas tavaszi trágyázására és tápanyag utánpótlásra  
• a gyep élénkzöld lesz                                   
• alkalmazás: áprilistól-szeptemberig, havonta egyszer     
• 10 kg 500 m2-re elegendő
301426

Mr. Garden fűmagkeverék
• univerzál                                                
• 1 kg/doboz                                               
• gyors füvesítésre,gyepes felületek megújítására ajánlott 
• jobban ellenáll a gyomoknak                              
• 1 kg 50 m2-re elegendő 
311248

2.399 Ft
Mr.Garden fűmagkeverék 
• park                                      
• 1 kg/doboz                                
• alacsony növésű, sűrű, lassan növő fajta    
• nem szükséges a gyakori fűnyírás          
• 1 kg 50 m2-re elegendő
311250

Mr. Garden fűmagkeverék 
• sport                                                                       
• 1 kg/doboz                                                                  
• erős igénybevételnek kitett területek, sportpályák, 

aktív pihenésre használt területek gyepesítésére                                                       
• 1 kg 50 m2-re elegendő 
311251

2.499 Ft 2.499 Ft

1.399 Ft /db-tól

Agro gyepexpert
• 3 kg/doboz 1 kg 466,33 Ft
• 10 kg/doboz 1 kg 359,90 Ft
• keverjük össze vízzel és locsoljuk

meg a gyepet 
• erősíti a gyepet, 

élénk zöld színt ad                            
• 10 kg  70-100 m2-re 

elegendő
• 3 kg 20-30 m2-re 

elegendő  
291600, 309716

https://www.praktiker.hu/start/index/311248
https://www.praktiker.hu/start/index/311251
https://www.praktiker.hu/start/index/311250
https://www.praktiker.hu/start/index/291600
https://www.praktiker.hu/start/index/184766
https://www.praktiker.hu/start/index/301426
https://www.praktiker.hu/start/index/256383



