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Kedves 
Vásárlóink!
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növények a termesztési idő 

és az időjárás függvényében 
időszakosan érhetők el 

áruházainkban.
A részletekről érdek-

lődjenek munka-
társainknál.
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Muskátli futó és álló

•9cm-es cserépben

•többféle színben

311804, 311792

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

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

Április elejétől kapható!

499 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 /db

Muskátlik Muskátlik

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

helyre ültessük
302744

Május elejétől kapható!

1.299 Ft /db

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

Április elejétől kapható!

499 Ft /db-tól

Angol muskátli
• 12cm-es cserépben
• félárnyékos, szélvédett

helyre ültessük
276788

599 Ft /db-tól

Muskátli „Grand Idols”
• 12cm-es cserépben
• nagy szimpla mutatós virágai

vannak
• erős növekedésű fajta és igen

jól tolerálja a szélsőségesebb
időjárást

318723

649 Ft /db

Muskátli álló
• 10,5cm-es cserépben
• napos, félárnyékos

helyre ültessük
• többféle színben
311885

299 Ft /db-tól

Önöntözős balkonláda 
• műanyag betéttel a tartalék 

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

699 Ft /db-tól 599 Ft /db

Agro műtrágya rudacska                                 
muskátlihoz
• balkon és kerti virágzó 

növények számára             
• hosszantartó és 

kiegyensúlyozott tápanyag utánpótlás 
• gazdag virágzást biztosít                            
• 1db 19,96Ft
• 30 db/csomag
300500

Compo muskátli 
tápoldat 
• 1,3 L

1L 1922,3 Ft 
• felhasználás: 

március - október
• extra vassal a 

levélsárgulás ellen 
a ragyogó tartós 
virágokért

214713

2.499 Ft /db

Muskátli és 
balkonnövény 
virágföld „Mr.Garden”
• 20L 799Ft

1L 39,95Ft
• 50L 1599Ft

1L 31,98Ft
• speciálisan előállított

virágföld muskátlik és
balkonnövények számára  

301423, 301424

799 Ft /db-tól

Muskátli föld 
„Biorgmix”
• 20L  439Ft

1L 21,95Ft
• 50L  739Ft

1L 14,78Ft
• az álló és futó 

muskátli 
minden fajtájához, 
valamint egynyári és 
balkonnövényekhez 
készült földkeverék

311967, 311968

439 Ft /db-tól

599 Ft /db

Agro muskátli és balkonnövény
tápoldat
• 0,5 L/flakon
• 1L 1198Ft
• használat: 1x kéthetente, 

az egész vegetációs 
időszak alatt

• adagolás: 15 ml 
2 L vízhez

• összetétel: 
nitrogén-foszfor-
kálium (7-4-5)

310364

Muskátli föld „Garri”
• 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 /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311804
https://www.praktiker.hu/start/index/311819
https://www.praktiker.hu/start/index/311828
https://www.praktiker.hu/start/index/311885
https://www.praktiker.hu/start/index/276788
https://www.praktiker.hu/start/index/318723
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https://www.praktiker.hu/start/index/302744
https://www.praktiker.hu/start/index/311811
https://www.praktiker.hu/start/index/214713
https://www.praktiker.hu/start/index/310364
https://www.praktiker.hu/start/index/300500
https://www.praktiker.hu/start/index/299850
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 Balkonnövények

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

egy cserépben 
összeültetve

299513
Április elejétől kapható!

999 Ft /db

Balkonnövény 

ampolnában
• 15 cm-es

cserépmérettől

• különböző fajták 

és színek

270009, 299514

Április elejétől kapható!

699 Ft /db

Balkonnövény mix• 9cm-es cserépmérettől• korai, folyamatos virágzás• jól kombinálható színek270012,13,302742

299 Ft /db-tól Balkonláda szett „Ratolla”
• 40 cm 
• műanyag
• műrattan hatású
• mokka és antracit színben
• akasztóval
299811,12

2.199 Ft /szett

Balkonnövény mix
• 10,5cm-es cserépben
• többféle színben

Különböző színekben virágzó
balkonnövényeket egymással
kombinálva dekoratív
harmonikus beültetéseket
készíthetünk ampolnába,
balkonládába vagy teraszra.

318698,99,700

699 Ft /db

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

amely a gazdag virágzást biztosítja
• áprilistól-szeptemberig alkalmazható
271978

2.999 Ft /db

Balkon struktúr mix
• 10,5cm-es cserépben
• több fajta levelükkel díszítő

balkonnövény : 
Plectranthus,- szúnyogűző
nagyon erős növekedésű, 
Dichondra- igen hosszúra
növő indái gyorsan
legyökeresednek, Helicrisum-
igen terebélyesre megnő, 
Glechoma- félárnyékos helyre
való. Virágzó balkonnövények
közé ültetve jó kontrasztot
adnak nekik

318711

649 Ft /db

Műanyag korlátláda 
„Lofly” 
-25x25cm-től
-terra színben
299809

1.499 Ft /db-tól

Műanyag korlátláda 
„Crown”
-24cm-től
-3 féle színben
291224 , 26, 31, 32, 34

899 Ft /db-tól

Balkonnövény  
ampolnában
• 25 cm-es cserépben
• különböző 

fajták és színek
290406
Április elejétől kapható!

1.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/270009
https://www.praktiker.hu/start/index/299513
https://www.praktiker.hu/start/index/270012
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Petúniák Petúniák

Nagyvirágú petúnia

„Potunia”

• 12cm-es cserépben

• virágzás: áprilistól

októberig

• napos helyre ültessük

extra színekben

311790

Április közepétől kapható!

699 Ft /db

Petúnia• 12 cm-es cserépben 
• napos/félárnyékos 

helyre ültessük• virágzás: április-szeptember 
299524

Április elejétől kapható!

699 Ft /db

Petúnia „Peppy”• 12cm-es dekorcserépben• napos helyre ültessük• virágzás: áprilistóloktóberig• folyamatosvirágzáshoz hetentetápoldatozzuk311869
Április közepétőlkapható!

599 Ft /db

9.999 Ft /db
Műanyag kaspó „Classic tower”• 79 cm magas• terracotta és antracit színben291278, 291280

Kisvirágú Petúnia 
„Aloha”
• 15 cm-es cserépben                                          

• napos helyre ültessük                                       

• virágzás: április-október                                   

• a folyamatos virágzás 
biztosításához hetente 
tápoldatozzuk

311873

Április közepétől-
végétől kapható!

1.099 Ft /db

Kerti petúnia
• 10,5 cm-es cserépben• többféle színben• napos-félárnyékos helyre ültessük299700

Április elejétől kapható!

499 Ft /db

7

10.990 Ft /db-tól

Kaspó „Rato square"
• 32x61cm-től
• ültetőbetéttel
• rattan hatású
• többféle színben
307099, 98, 100, 101

Petúnia mix 
„Confetti garden"
• 22cm-es ampolnában 
• különböző színű

balkonnövények- petúnia és
verbena egybeültetve gyönyörű
színhatást váltanak ki. 

318715

2.299 Ft /db

Petúnia
• 12 cm-es cserépben
• fekete
• napos/félárnyékos helyre ültessük
• virágzás: április-szeptember
299525
Április elejétől kapható!

699 Ft /db

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

részére 
310367

799 Ft /db

Petúnia 
• 19cm-es ampolnában
• vegyes színekben
• meleg és napfény

kedvelő, tápanyagban dús 
talajt igényel. 

• rendszeresen öntözzük és heti
egyszer tápoldatozzuk.

314488

1.299 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311869
https://www.praktiker.hu/start/index/311790
https://www.praktiker.hu/start/index/314488
https://www.praktiker.hu/start/index/291278
https://www.praktiker.hu/start/index/307099
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https://www.praktiker.hu/start/index/318715
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Futó- és kúszónövények Futó- és kúszónövények

Borostyán fajták
• C3 konténerben                    
• talajjal szemben igénytelen       
• teljes mértékben árnyéktűrő évelő  
282520
Március közepétől kapható!

999 Ft /db

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

Március közepétől kapható!

2.499 Ft /db

Kivi
• C3-as konténerben

• gyors növekedésű, nagy termésű, 

öntermékeny gyümölcsfajta 

• védett, meleg fekvést kedveli

• több méter magasra 

kapaszkodó cserje

• termése ehető, barna szőrrel borított

• jó vízellátású, mészmentes talajba, 

napos, meleg helyre való

293228

Március közepétől kapható!

3.399 Ft /db

Clematis mix 

(kerti iszalag)
• 2 L-es konténerben                    

  

• pergolák, rácsok,

kerítések befutattására

alkalmas        

• március közepétől

kapható
270725

1.999 Ft /db

Kúszó lonc mix• 2-3 m magasra kúszó, gazdagon virágzó cserje• fajtától függően lehet lombhullató és örökzöld is• virágai fajtától függően eltérő színűek, illatosak is lehetnek• virágzási idő: májustól októberig• napos, félárnyékos helyet kedveli• kerítések, rácsok, pergolákbefuttatására alkalmas  293229

Március közepétől kapható!

1.999 Ft /db

Általános virágföld
„Compo Sana"
• 20 L  1 L 124,95Ft
• laza, levegős 

szerkezet
• tápanyaggal 

dúsított
• beltéri és kültéri 

növényekhez 
használható 
egész évben

95840

2.499 Ft /db

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

tápanyag utánpótlására      
• erősíti a növényeket, hosszan

tartó virágzást biztosít 
309833

Budapesti, pécsi, győri, vecsési 
áruházakban kapható

2.599 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/293230
https://www.praktiker.hu/start/index/293228
https://www.praktiker.hu/start/index/95840
https://www.praktiker.hu/start/index/309833
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Futó- és kúszónövények Futó- és kúszónövények
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https://www.praktiker.hu/start/index/293229
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Rózsák és mediterrán növények Rózsák és mediterrán növények

Magas törzsű rózsa
• gyökér csomagolt
• vegyes színekben
317024

2.499 Ft /db

Tölcsérjázmin
„Dipladénia”
• 12cm-es cserépben
• nyáron folyamatosan virágzik
• napos helyet igényel 

télen 8-10 fokon teleltessük,
mérsékelt öntözés mellett

319197

1.299 Ft /db

Murvafürt bokor
„Bouganville Sand”
• 14cm-es cserépmérettől
• évelő,  gyorsan növekvő

növény, tavasztól egész a
nyáron át virágzik

• világos helyen átteleltethető
319174,175 

2.499 Ft /db-tól

Kínai hibiszkusz
„Hibiscus sinensis” 
• 14cm-es cserépben
• évelő örökzöld növény
• fényigényes, a direkt

napfényre érzékeny
• rendszeres öntözést és heti

egy tápoldatozást igényel
• a bokor/fácska május

végétől az őszi fagyokig
virágzik

319178

2.499 Ft /db

Rózsa tápoldat „Agro”
• 1 L/flakon                                  
• elősegíti a rózsák 

növekedését 
és virágzását

• bokros és 
futórózsák 
számára

309722

899 Ft /db

Rózsatáp
• 1kg 1299Ft
• speciális műtrágya a rózsák

növekedéséért és gazdag
virágzásáért 

129467

1.299 Ft /db 1.599 Ft /db

Agro rózsa mulch
• 50 L  1L 31,98Ft
• rózsa és más bokrok 

területeinek 
dekorációs takarásához

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

300506

Tápoldat citrusfélékhez
• 0,25 L/flakon 1L 1596Ft                                       
• vastartalommal 
• megakadályozza a 

levelek sárgulását
• a citrusfélék minden 

fajtájához ideális
310365

399 Ft /db

Compo Sana mediterrán 
virágföld
• 20 L

1L 144,95Ft
• speciális földkeverék 

mediterrán növények 
számára

• 6 hétig tápanyagot 
biztosít a növény számára

• felhasználható: 
február-július

214712

2.899 Ft /db

Compo Sana citrusföld
• 10 L

1L 229,9  Ft
• mediterrán növények 

termesztő közege
• megfelelő tápanyag 

ellátást, gazdag 
virágzást és 
termést biztosít 

• felhasználható: 
február-október

185375

2.299 Ft /db

Compo mediterrán tápoldat
• 0,5 L/flakon 1L 4798 Ft
• leander, olajfa, levendula, 

hibiszkusz, füge stb. számára
• magas vastartalommal
• gazdag virágzás és 

gyümölcstermést biztosít
214719

2.399 Ft /db

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

díszítésére és vágott
növénynek

311781
Május elejétől kapható!

999 Ft /db

Illatos rózsatő 
„Excellent garden”
• gyökér csomagolt
• vegyes színekben
317023

599 Ft /db

Gyökércsomagolt 
rózsatő
• vegyes színekben
• gazdag 

színválaszték
317022

399 Ft /db

Leander 
• 14cm-es cserépmérettől
• a tűző napon bőséggel

virágzik
• tavasszal célszerű a hajtásait

visszavágni, az új hajtások
bőségesen virágoznak majd 

• Bőségesen öntözzük,
heti egyszer tápoldatozzuk

311890,312117

1.899 Ft /db

Babér
„Laurus nobilis”
•14cm-es cserépben
• örökzöld cserje 
• levelei bőrneműek, fényesek,

illatosak
• jól metszhető, formálható

növény 
• nálunk dézsában tartható

Teleltetése világos, hűvös,
fagymentes helyen történjen!

312118 

1.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/319197
https://www.praktiker.hu/start/index/311890
https://www.praktiker.hu/start/index/319174
https://www.praktiker.hu/start/index/312118
https://www.praktiker.hu/start/index/319178
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


10 11

Rózsák és mediterrán növények Rózsák és mediterrán növények

Magas törzsű rózsa
• gyökér csomagolt
• vegyes színekben
317024

2.499 Ft /db

Tölcsérjázmin
„Dipladénia”
• 12cm-es cserépben
• nyáron folyamatosan virágzik
• napos helyet igényel 

télen 8-10 fokon teleltessük,
mérsékelt öntözés mellett

319197

1.299 Ft /db

Murvafürt bokor
„Bouganville Sand”
• 14cm-es cserépmérettől
• évelő,  gyorsan növekvő

növény, tavasztól egész a
nyáron át virágzik

• világos helyen átteleltethető
319174,175 

2.499 Ft /db-tól

Kínai hibiszkusz
„Hibiscus sinensis” 
• 14cm-es cserépben
• évelő örökzöld növény
• fényigényes, a direkt

napfényre érzékeny
• rendszeres öntözést és heti

egy tápoldatozást igényel
• a bokor/fácska május

végétől az őszi fagyokig
virágzik

319178

2.499 Ft /db

Rózsa tápoldat „Agro”
• 1 L/flakon                                  
• elősegíti a rózsák 

növekedését 
és virágzását

• bokros és 
futórózsák 
számára

309722

899 Ft /db

Rózsatáp
• 1kg 1299Ft
• speciális műtrágya a rózsák

növekedéséért és gazdag
virágzásáért 

129467

1.299 Ft /db 1.599 Ft /db

Agro rózsa mulch
• 50 L  1L 31,98Ft
• rózsa és más bokrok 

területeinek 
dekorációs takarásához

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

300506

Tápoldat citrusfélékhez
• 0,25 L/flakon 1L 1596Ft                                       
• vastartalommal 
• megakadályozza a 

levelek sárgulását
• a citrusfélék minden 

fajtájához ideális
310365

399 Ft /db

Compo Sana mediterrán 
virágföld
• 20 L

1L 144,95Ft
• speciális földkeverék 

mediterrán növények 
számára

• 6 hétig tápanyagot 
biztosít a növény számára

• felhasználható: 
február-július

214712

2.899 Ft /db

Compo Sana citrusföld
• 10 L

1L 229,9  Ft
• mediterrán növények 

termesztő közege
• megfelelő tápanyag 

ellátást, gazdag 
virágzást és 
termést biztosít 

• felhasználható: 
február-október

185375

2.299 Ft /db

Compo mediterrán tápoldat
• 0,5 L/flakon 1L 4798 Ft
• leander, olajfa, levendula, 

hibiszkusz, füge stb. számára
• magas vastartalommal
• gazdag virágzás és 

gyümölcstermést biztosít
214719

2.399 Ft /db

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

díszítésére és vágott
növénynek

311781
Május elejétől kapható!

999 Ft /db

Illatos rózsatő 
„Excellent garden”
• gyökér csomagolt
• vegyes színekben
317023

599 Ft /db

Gyökércsomagolt 
rózsatő
• vegyes színekben
• gazdag 

színválaszték
317022

399 Ft /db

Leander 
• 14cm-es cserépmérettől
• a tűző napon bőséggel

virágzik
• tavasszal célszerű a hajtásait

visszavágni, az új hajtások
bőségesen virágoznak majd 

• Bőségesen öntözzük,
heti egyszer tápoldatozzuk

311890,312117

1.899 Ft /db

Babér
„Laurus nobilis”
•14cm-es cserépben
• örökzöld cserje 
• levelei bőrneműek, fényesek,

illatosak
• jól metszhető, formálható

növény 
• nálunk dézsában tartható

Teleltetése világos, hűvös,
fagymentes helyen történjen!

312118 

1.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/317024
https://www.praktiker.hu/start/index/311781
https://www.praktiker.hu/start/index/317023
https://www.praktiker.hu/start/index/317022
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https://www.praktiker.hu/start/index/214719
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Díszfák, díszcserjék Gyümölcsfélék

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

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

799 Ft /db

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

Április elejétől kapható!

2.599 Ft /db

Seprűzanót

• 2 L-es konténerben

• 1-2 méter magas

• május-júniusban 

virágzik
• fényigényes

301419

Március elejétől kapható!

2.499 Ft /db
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 /db-tól

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 /db

Rhododenron virágföld 
„Compo Sana”
• 20 L   1L 129,95Ft
• speciális föld alacsony pH-értéket 

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

• 6 hétig tartó tápanyagellátás
• felhasználható: február-június 
233083

2.599 Ft /db

Eperpalánta
• egyszer termő 
• 6 db/tálca

1db 149,83 Ft
299469
Március elejétől
kapható!

899 Ft /db

Bogyós gyümölcs mix 
• 2 L-es konténerben
• ribizli, málna, szeder
301881
Április elejétől kapható!

1.199 Ft /db

Hortenzia tápoldat 
„Compo”
• 1 L
• speciális tápoldat 

hortenziához, 
kaméliához, 
rhododenronhoz

• elősegíti a virágzást
• savkedvelő növények 

számára
309831

2.499 Ft /db

Hortenzia tápoldat 
„Garri”
• 1 L/flakon
• tartalmazza a

növekedéshez
szükséges
tápanyagokat

306977

999 Ft /db

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

249 Ft /db

Catharantus vinca

Rózsameténg
• 10 cm-es cserépben                   

           

• közepesen napos/

félárnyékos helyre ültessük 

• virágzás: 
május-október            

• folyamatos virágözön               

• közepes vízigény 

277102

Március elejétől kapható!

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

277103

Április közepétől kapható!

Mézvirág
• 9 cm-es cserépben
• napos/félárnyékos 

helyre ültessük             

• felhasználás: 
balkon, ágyás, 
sziklakert 

• méz illatú virágzat
277097

Március elejétől 
kapható!

119 Ft /db

Egynyári mix
• 9 cm-es 

cserépben
• különböző 

fajták vegyesen
311788

Április elejétől
kapható!

129 Ft /db

Cseppecske virág
• 12 cm-es cserépben
• Osteospermum 
• vízigény: mérsékelt
• kőedénybe, 

balkonládába, napos 
helyre ültessük

271979

549 Ft /db

Dália
• 12 cm-es cserépben                       
• napos helyre ültessük            
270011

549 Ft /db

499 Ft /db

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

Április közepétől kapható!

Fuchia álló, csüngő
• 12cm-es cserépben
• félárnyékos helyet kedveli                              
271977

549 Ft /db

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

249 Ft /db
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Rózsameténg
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félárnyékos helyre ültessük 
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május-október            

• folyamatos virágözön               
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Március elejétől kapható!

299 Ft /db
Impatiens WallerianaTörpe nebáncsvirág
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Április közepétől kapható!

Mézvirág
• 9 cm-es cserépben
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• felhasználás: 
balkon, ágyás, 
sziklakert 

• méz illatú virágzat
277097

Március elejétől 
kapható!

119 Ft /db

Egynyári mix
• 9 cm-es 

cserépben
• különböző 

fajták vegyesen
311788

Április elejétől
kapható!

129 Ft /db
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549 Ft /db

Dália
• 12 cm-es cserépben                       
• napos helyre ültessük            
270011

549 Ft /db

499 Ft /db
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https://www.praktiker.hu/start/index/311788
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Egynyári növények Egynyári növények

Bakopa 
• 10,5 cm-es cserépben      • félárnyékos helyre ültessük        • közepes vízigény          • virágágyásba vagy ládába  299709

Április elejétől kapható!

499 Ft /db

Ausztrál százszorszép        „Brachyscome Multifida” • 10,5 cm-es cserépben       • egész nyáron át virágzik   • közepes fény- és vízigényű299692

Április elejétől kapható!

599 Ft /db

249 Ft /db-tól

Kerti pillangóvirág
• 10,5cm-es cserépmérettől
• szárazságtűrő
• őszi fagyokig virágzik
277101

Heverő tömpevirág                   

„Sanvitalia procumbens”

• 10,5 cm-es cserépben              

• tűző, napos helyre ültessük                

• közepes vízigényű                 

• virágágyásba vagy 

ládába ültessük 

• virágzás: június-augusztus

299702

Április elejétől kapható!

599 Ft /db

Agyagcserép
• 9 cm-tõl
• különbözõ méretekben
76484

139 Ft /db-tól

Gumós begónia
• 12cm-es cserépben

• félárnyékos, árnyékos helyre

ültessük
• enyhén savas talajt kedveli

290426

699 Ft /db

749 Ft /db-tól
Csüngő begónia
• 14cm-es cserépmérettől• félárnyékos/árnyékos helyet kedveli 

277098, 277100

Balkon aranya
• 10,5cm-es cserépben

• napos, félárnyékos helyre

ültessük
• folyamatos virágzáshoz

kéthetente tápoldatozzuk

290409

299 Ft /db

Vízifukszia
• 11cm-es cserépben
• földjét mindig tartsuk

nedvesen
275147

699 Ft /db

649 Ft /db

Egynyári mix 
• 6 db/tálca  1db 108,- Ft
• különböző fajták
• csak egész tálcával

vásárolható
311787

Általános virágföld 
„Mr.Garden”
• 20L   599  Ft

1L  29,95  Ft
• 50L 1599  Ft

1L  31,98  Ft
• tápanyagokkal 

dúsított virágföld 
• ellátja a növényt az 

összes szükséges 
tápanyaggal és 
mikroelemmel

301420, 21

599 Ft /db-tól

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

gyors növekedést 
biztosít

• balkon- és 
terasznövényekhez, 
szobanövényekhez is 
használható

309717,309718

499 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/290409
https://www.praktiker.hu/start/index/299702
https://www.praktiker.hu/start/index/299709
https://www.praktiker.hu/start/index/299692
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1.999 Ft /db

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 /db

Mini örökzöld mix
• több fajta• 10,5 cm-es cserépben

270736

Március végétől kapható!

399 Ft /db

Sziklakerti évelő mix
• 10 db-os tálcában  1 db 199,9 Ft                                    
• szukkulensek és kövirózsa mix          
• legjobb tűrőképességű, dekoratív fajták
265695
Március elejétől kapható!

Havasi törpefenyő
• 3L-es konténerben
• napos helyet kedveli
270734

1.799 Ft /db

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

ültessük
• lassú növekedésű                  

270925

1.999 Ft /db

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

növényekhez
• serkenti a növekedést, 

megakadályozza a 
tűlevelek barnulását

129470

1.299 Ft /db

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

vagy látható 
magnéziumhiány 
gyors orvoslására      

• permetezéssel 
vagy öntözővízzel 
alkalmazhatjuk, 
adagolása 
növényenként 
változik

291602

799 Ft /db

Gömb thuja „Danica”
• 2L-es konténerben 
• szárazság
• és fagytűrő- 

szoliternövény, 
törpe örökzöld

270732
Március végétől kapható!

1.499 Ft /db

Általános virágföld 
• 20 L  319 Ft 1 L 16,- Ft
• 50 L  749 Ft 1 L    Ft
• felhasználásra kész 

virágföld zöld és 
virágzó dísznövények 
számára

311966, 290980

319 Ft /db-tól
Garri virágföld 
örökzöldekhez és 
fenyőfélékhez
• 20 L/zsák 1 L 45,- Ft
• ideális az alacsony pH-jú

növények számára
• 6 hétig ellátja a növényeket 

a kezdeti fejlődéshez
szükséges tápanyagokkal

265700

899 Ft /db999 Ft /db

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

tartalma segíti 
a cserjék színeződését

• elősegíti a cserjék
növekedését

309720

599 Ft /db-tól

Szarvasmarhatrágya „Mr.
Garden”
• 15L   599  Ft

1L  39,93  Ft
• 50L 1199  Ft

1L  23,98  Ft
• szerves trágyát 

igénylő növények 
ültetés előtti 
alaptrágyázására 
javasolt

318227, 28

639 Ft /db-tól

Komposztált 
marhatrágya
„Biorgmixx”
• 20L    639 Ft
• 1L   31,95 Ft
• 50L  1099 Ft

1L   21,98 Ft
• szerves trágyát igénylő

növények ültetés előtti
alaptrágyázására

312092, 312093

Kék kúszóboróka Juniperus „Blue chip”• 2 L-es konténerben• lassan növő, elterülő örökzöldcserje
270735
Március végétől kapható!

1.299 Ft /db

1.699 Ft /db

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

de sövénynek 
is ültethető

270731

https://www.praktiker.hu/start/index/274955
https://www.praktiker.hu/start/index/270736
https://www.praktiker.hu/start/index/265695
https://www.praktiker.hu/start/index/318227
https://www.praktiker.hu/start/index/129470
https://www.praktiker.hu/start/index/309720
https://www.praktiker.hu/start/index/291602


18 19

Örökzöldek Örökzöldek

1.999 Ft /db

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 /db

Mini örökzöld mix
• több fajta• 10,5 cm-es cserépben

270736

Március végétől kapható!

399 Ft /db

Sziklakerti évelő mix
• 10 db-os tálcában  1 db 199,9 Ft                                    
• szukkulensek és kövirózsa mix          
• legjobb tűrőképességű, dekoratív fajták
265695
Március elejétől kapható!

Havasi törpefenyő
• 3L-es konténerben
• napos helyet kedveli
270734

1.799 Ft /db

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

ültessük
• lassú növekedésű                  

270925

1.999 Ft /db

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

növényekhez
• serkenti a növekedést, 

megakadályozza a 
tűlevelek barnulását

129470

1.299 Ft /db

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

vagy látható 
magnéziumhiány 
gyors orvoslására      

• permetezéssel 
vagy öntözővízzel 
alkalmazhatjuk, 
adagolása 
növényenként 
változik

291602

799 Ft /db

Gömb thuja „Danica”
• 2L-es konténerben 
• szárazság
• és fagytűrő- 

szoliternövény, 
törpe örökzöld

270732
Március végétől kapható!

1.499 Ft /db

Általános virágföld 
• 20 L  319 Ft 1 L 16,- Ft
• 50 L  749 Ft 1 L    Ft
• felhasználásra kész 

virágföld zöld és 
virágzó dísznövények 
számára

311966, 290980

319 Ft /db-tól
Garri virágföld 
örökzöldekhez és 
fenyőfélékhez
• 20 L/zsák 1 L 45,- Ft
• ideális az alacsony pH-jú

növények számára
• 6 hétig ellátja a növényeket 

a kezdeti fejlődéshez
szükséges tápanyagokkal

265700

899 Ft /db999 Ft /db

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

tartalma segíti 
a cserjék színeződését

• elősegíti a cserjék
növekedését

309720

599 Ft /db-tól

Szarvasmarhatrágya „Mr.
Garden”
• 15L   599  Ft

1L  39,93  Ft
• 50L 1199  Ft

1L  23,98  Ft
• szerves trágyát 

igénylő növények 
ültetés előtti 
alaptrágyázására 
javasolt

318227, 28

639 Ft /db-tól

Komposztált 
marhatrágya
„Biorgmixx”
• 20L    639 Ft
• 1L   31,95 Ft
• 50L  1099 Ft

1L   21,98 Ft
• szerves trágyát igénylő

növények ültetés előtti
alaptrágyázására

312092, 312093

Kék kúszóboróka Juniperus „Blue chip”• 2 L-es konténerben• lassan növő, elterülő örökzöldcserje
270735
Március végétől kapható!

1.299 Ft /db

1.699 Ft /db

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

de sövénynek 
is ültethető

270731

https://www.praktiker.hu/start/index/270732
https://www.praktiker.hu/start/index/270735
https://www.praktiker.hu/start/index/270731
https://www.praktiker.hu/start/index/270925
https://www.praktiker.hu/start/index/270734
https://www.praktiker.hu/start/index/265700
https://www.praktiker.hu/start/index/311966
https://www.praktiker.hu/start/index/312092


20 21

Cserepek, kaspók Cserepek, kaspók

Műanyag virágtál „Jessica”
• 20 cm-től
280173

299 Ft /db-tól

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

299 Ft /db-tól

Műanyag ereszcserép „Terra”
• terrakotta színben
• 20 cm és 28 cm-es 

méretben
290665, 66

899 Ft /db-tól

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

1.199 Ft /db-tól

Függő kaspó
• fonott vessző
• 30 cm átmérővel
291970

1.399 Ft /db

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

999 Ft /db

259 Ft /db

Műanyag kaspó 
• 15 cm
• fekete, fehér és 

szürke színekben
311073

Műanyag kaspó „Rocka”
• 35cm
• többféle színben
318786, 87, 88

2.999 Ft /db-tól699 Ft /db

Kerámia kaspó
• 15 cm
• többféle színben
302317

Műanyag kaspó
• 26x26x23,5cm
• négyzet alakú
• fonott hatású
317624

3.499 Ft /db-tól

7.999 Ft /db-tól

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

Kerámia kaspó
• 28 cm-től
310466

7.999 Ft /db

Növénytartó
• 32 cm-tôl
• anyaga: műanyag 

és fa apríték
• bézs színben
281085

999 Ft /db-tól

Virágtartó kehely
• 21 cm-tôl
• anyaga: műanyag 

és fa apríték
• bézs színben
281059

999 Ft /db-tól

Műanyag kaspó „Sandy”
• 30cm
• betéttel
• több színben
318759, 60, 61

2.999 Ft /db-tól

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

fehér színben
138457

699 Ft /db-tól

Függő cserép 
„Agro” 
• terrakotta színben 
• 16 cm mérettől

291180-186

399 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• 15 cm
318387

249 Ft /db

Műanyag kaspó 
„Sandy slim”
• 30cm
• betéttel
• több színben
318770, 72, 74

4.499 Ft /db-tól

Virágtartó kehely „Milano”
• 25x28 cm 1.499 Ft
290585

Virágtartó kehely „Euro”
• 41 cm 2.899 Ft
290584

1.499 Ft /db-tól

Műanyag kaspók
• 13 cm
• sárga, zöld 

és kék színekben
318386

169 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/280218
https://www.praktiker.hu/start/index/311073
https://www.praktiker.hu/start/index/318386
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259 Ft /db

Műanyag kaspó 
• 15 cm
• fekete, fehér és 

szürke színekben
311073

Műanyag kaspó „Rocka”
• 35cm
• többféle színben
318786, 87, 88

2.999 Ft /db-tól699 Ft /db

Kerámia kaspó
• 15 cm
• többféle színben
302317

Műanyag kaspó
• 26x26x23,5cm
• négyzet alakú
• fonott hatású
317624

3.499 Ft /db-tól

7.999 Ft /db-tól

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

Kerámia kaspó
• 28 cm-től
310466

7.999 Ft /db

Növénytartó
• 32 cm-tôl
• anyaga: műanyag 

és fa apríték
• bézs színben
281085

999 Ft /db-tól

Virágtartó kehely
• 21 cm-tôl
• anyaga: műanyag 

és fa apríték
• bézs színben
281059

999 Ft /db-tól

Műanyag kaspó „Sandy”
• 30cm
• betéttel
• több színben
318759, 60, 61

2.999 Ft /db-tól

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

fehér színben
138457

699 Ft /db-tól

Függő cserép 
„Agro” 
• terrakotta színben 
• 16 cm mérettől

291180-186

399 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• 15 cm
318387

249 Ft /db

Műanyag kaspó 
„Sandy slim”
• 30cm
• betéttel
• több színben
318770, 72, 74

4.499 Ft /db-tól

Virágtartó kehely „Milano”
• 25x28 cm 1.499 Ft
290585

Virágtartó kehely „Euro”
• 41 cm 2.899 Ft
290584

1.499 Ft /db-tól

Műanyag kaspók
• 13 cm
• sárga, zöld 

és kék színekben
318386

169 Ft /db
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https://www.praktiker.hu/start/index/318759
https://www.praktiker.hu/start/index/310510
https://www.praktiker.hu/start/index/310466
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Cserepek, kaspók Cserepek, kaspók

Műanyag kaspó
• kültéri
• 19 cm től
• sötét bézs
310476, 310477

8.999 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• beltéri
• 21cm
• barna
310493,310494,310495,310496

7.999 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• kültéri
• 29cm
• sötét bézs
310489,310490,310491

9.999 Ft /db-tól

Agyag kaspó
• kültéri
• 21x21x16 cm
• alul lyukasztott
317606,317609,317610

999 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• 30 cm-től
• fehér, szürke és 

antracit színben
319813,319814,319815

799 Ft /db-tól

Agyag kaspó
• kültéri
• terra
• 11x26 cm 
310517

2.599 Ft /db-tól

Műanyag kaspó
• kültéri
• 13 cm
• átmérő: 27 cm
• 18cm
• átmérő: 37 cm

•23 cm
• átmérő: 48 cm
• szürke
310479,310480,310481

4.899 Ft /db-tól

Agyag kaspó
• 23 x 21 cm-től
• terracotta szín
• alul lyukasztott
317691,317620,317621

1.199 Ft /db-tól

Agyag kaspó „Bavaria”
• beltéri
• 13 x 14 cm-től
• alul lyukasztott
317611,317612,317613,317614

799 Ft /db-tól

Agyag kaspó
• kültéri
• 21x14cm
• antik moha
• zománcozott
317616,317617,
317618,317615

1.299 Ft /db-tól
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https://www.praktiker.hu/start/index/310493
https://www.praktiker.hu/start/index/319813
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Balkonládák Balkonládák

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

799 Ft /db-tól

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

799 Ft /db

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

599 Ft /db-tól

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

1.999 Ft /db-tól

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

11.990 Ft /db-tól

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

1.699 Ft /db-tól

Balkonláda
• 40 cm és 60 cm méretben 
• festhető
292003

2.299 Ft /db-tól

Virágtartó láda
• 26x38x15 cm
• fonott vesszõ és rattan
• fém tartó váz
300116

5.999 Ft /db

Balkonláda
• műanyag
• 60x19x14cm
• fonott hatású
317625

2.999 Ft /db

Compo Sana
balkonnövényföld
• 40 L

1L 84,98 Ft 
• speciális föld 

mindenféle balkon- 
és cserepes növényhez

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

• felhasználható: február-június 
153489

3.399 Ft /db

7.499 Ft /db

Teraszláda „Rato”
• önöntözős
• műrattan hatású
• 60 cm méretben
• barna, fehér, szürke színben
307092-94

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

189 Ft /db-tól

Balkonláda alátéttel
„Monaco”

• 40 cm 599 Ft
• 60 cm 799 Ft
290600, 601

599 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/290600
https://www.praktiker.hu/start/index/278218
https://www.praktiker.hu/start/index/125683
https://www.praktiker.hu/start/index/290723
https://www.praktiker.hu/start/index/317625
https://www.praktiker.hu/start/index/290583
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Fűmagok, gyeptrágyák Fűmagok, gyeptrágyák

Golf fűmagkeverék
• 1 kg   
• minőségi fűmagkeverék 

igénybevett gyepfelületek 
kialakításához 
(pl.:golfpályákra)

• 1 kg kb. 40-50 m2-re 
elegendő 

281738

1.999 Ft /db

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 /db

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 /db 2.499 Ft /db

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 /db

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

elegendő
• fokozott használatra, 

erősen igénybe vett
területre kialakított 
fűmagkeverék

281728

1.999 Ft /db

Gyep-őr gyepműtrágya 2 in 1
„Floria” 
• 2,5 kg

1 kg 759,60 Ft
• mohacsökkentő

és vakondriasztó 
hatással

318229

2.199 Ft /db

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 /db

1.199 Ft /db

Univerzális 
fűmagkeverék 
• 1 kg
• egyöntetű 

és szép 
zöldfelületet 
biztosít

281727

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 1.999 Ft /db-tól

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

TS Gyeptrágya
• dísz-, hagyományos és 

sportgyepek tápanyag utánpótlására
• hosszúhatású  
• kg/doboz 1kg 799,67Ft
• 3kg/doboz 1kg 833 Ft
256383

2.399 Ft /db-tól 5.999 Ft
Mr.Garden gyepműtrágya 
• 10 kg /vödör 1 kg 599,9 Ft
• alkalmas tavaszi trágyázására és tápanyag utánpótlásra
• a gyep élénkzöld lesz
• alkalmazás: áprilistól-szeptemberig, havonta egyszer
• 10 kg 500 m2-re elegendő
301426

Terrasan gyeptrágya
• 7,5kg/doboz 1kg 826,53Ft
• gyepfelületek tápanyag utánpótlását

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

általános
184766

6.199 Ft /db

1.499 Ft /db-tól

Agro gyepexpert
• 3 kg/doboz 1 kg 499,67 Ft
• 10 kg/doboz 1 kg 369,9 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

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

a levegő és a harmat nedvességtartalmát, 
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 /db
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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


26 27

Fűmagok, gyeptrágyák Fűmagok, gyeptrágyák
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