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Vážení partneři,
v poslední době se stále více lidí věnuje práci 
na zahradě. Rádi si pěstují vlastní ovoce a 
zeleninu, a to nejen na venkově, ale i ve 
městech. Láká je nejen samo pěstování, ale 
také se baví při společné péči o zahradu, 
rostliny a navíc mají radost z krásných květů 
nebo bohaté sklizně.

Proto bychom i my chtěli přispět k tomuto 
potěšitelnému trendu. Známe řešení prakticky 
všech otázek a témat, která se týkají péče 
o zahradu v souladu s přírodou. Nabízíme 
všem zájemcům široké spektrum zákaznické 
podpory i informací na našich webových 
stránkách. 

Neodmyslitelnou součástí filozofie firmy 
Neudorff je již po mnoho let ochrana 
životního prostředí a jeho udržitelnost, které 
jsou pro život na této planetě stále důležitější.

Zahajte novou sezónu s námi!

Ať vám i vašim zahradám počasí přeje po celý 
rok!

S přátelským pozdravem

Hans-Martin Lohmann 
jednatel společnosti W. Neudorff GmbH KG
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Ferramol® Přípravek proti slimákům*

 účinná látka - fosforečnan železitý, běžně se vyskytující ve volné přírodě 
  bezpečně účinkuje na slimáky a plže, kteří se po pozření granulí Ferramolu stáhnou s pocitem 

nasycení do svých podzemních úkrytů, kde uhynou, odpadá tedy sbírání mrtvých slimáků
  na rozdíl od jiných přípravků nedochází u slimáků k nadměrné tvorbě slizu, a proto zůstává 

povrch záhonů čistý 
  není nebezpečný při náhodném požití ani pro domácí zvířata (psy, kočky), ani pro jiná zvířata 

(ježky, žížaly, včely, ptáky) a jiné užitečné organismy
  účinnost se nesnižuje za deště nebo vlhkého počasí, kdy bývají 

slimáci nejaktivnější
  granule vlivem vlhkosti nabobtnají a jsou pak pro slimáky ještě  

atraktivnější, za sucha se granulím vrátí jejich původní velikost 

Dávkování: 5 g/m2 rozsypat ručně 

Ochranná lhůta: 0

Doba použitelnosti: 24 měsíců
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EAN kód
4005240006702

Balení Ks/karton
200 g 12

Č.mater.: 000214
EAN kód

4005240006719
Balení Ks/karton
500 g 12

Č.mater.: 000215
EAN kód

4005240006726
Balení Ks/karton
1 kg 14
Č.mater.: 000270

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Správná aplikace Ferramolu Odolnost Ferramolu vůči vlhkosti

po nabobtnání granulí přípravek neztrácí na účinnosti 

konkurenční produktFerramol®správně špatně

Odstranění 
slimáků
Za pomoci Ferramolu odstraníte slimáky  
ze záhonů se saláty, zeleninou, okrasnými 
rostlinami a jahodami. Jistý a spolehlivý účinek 
Ferramolu zajišťuje účinná látka – fosforečnan 
železitý. Tato sloučenina fosforu a železa se 
běžně vyskytuje i ve volné přírodě. Ferramol 
je neškodný pro ježky, domácí zvířata, žížaly, 
včely a jiné užitečné organismy a lze ho 
použít i v ekologickém zemědělství.
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Neudosan® Přípravek proti mšicím*

	účinná látka - draselné soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné
	proti savým a žravým škůdcům - mšicím, sviluškám, molicím atd.
	neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky
	vhodný pro ovocné rostliny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, 

zimních zahradách i obytných prostorech

Dávkování:  koncentrát se aplikuje v roztoku 20 ml/1litr vody, rostliny důkladně postříkat

Ochranná lhůta: 0

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Přípravky firmy Neudorff ochrání rostliny, ale nenarušují životní prostředí
	protože obsahují především účinné látky, které se běžně vyskytují v přírodě,
	protože většinou nejsou nebezpečné pro různé užitečné organismy ani pro včely,
	protože jsou vyráběny převážně z přírodních surovin.

Včely neohrozí!

Rostliny ochrání – včely ušetří!

Včelstva na celém světě stále více vymírají, v Evropě už ubylo 10 - 30 % včelstev.   
A včely jsou přitom nezbytné pro opylování rostlin, jen tak může být  zajištěna dobrá sklizeň ovoce, zeleniny a olejnin.

K vymírání včel dochází z mnoha důvodů, ohrožují je různé nemoci, například 
varroáza.

Podle nejnovějších informací představují pro včely velké akutní riziko přípravky 
na ochranu rostlin s obsahem neonikotinoidů.

Přípravky na ochranu rostlin by životní prostředí neměly ohrožovat, a proto  
firma Neudorff používá ve svých výrobcích převážně takové účinné látky, které 
se v přírodě běžně vyskytují a včelám ani jiným užitečným organismům neškodí.

Ochrana životního prostředí je pro Neudorff jedním z nejdůležitějších kritérií  
při vývoji nových přípravků.

EAN kód

4005240003657

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000216

Ochrana rostlin
Přípravky na ochranu rostlin od firmy Neudorff 
působí rychle a spolehlivě proti celé řadě škůdců 
na rostlinách. Účinné látky přírodního původu 
chrání životní prostředí a jsou neškodné pro 
včely. Výrobky se mohou používat i v ekologickém 
zemědělství.
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Spruzit® Koncentrát proti škůdcům*

	účinná látka - kombinace přírodního pyrethrinu  
a řepkového oleje

	působí na dospělce i jejich larvální stadia
	s okamžitým účinkem proti savým a žravým škůdcům - mšicím, třásněnkám, housenkám atd.
	neohrožuje včely
	určený pro ochranu všech okrasných rostlin ve volné půdě
	vhodný do skleníků a zimních zahrad 

Dávkování: koncentrát se aplikuje dle návodu, maximálně 2 % roztok 

Ochranná lhůta: 2 dny

Doba použitelnosti: 60 měsíců

Spruzit® AF Přípravek proti škůdcům*

	účinná látka - kombinace přírodního pyrethrinu  
a řepkového oleje

	působí na dospělce i jejich larvální stadia
	s okamžitým účinkem proti savým a žravým škůdcům - mšicím, třásněnkám, housenkám atd.
	neohrožuje včely
	určený pro ochranu všech okrasných rostlin ve volné půdě
	vhodný do skleníků a zimních zahrad 
	roztok k okamžitému použití

Dávkování:  rostliny důkladně postříkat i na rubu listů - až do počátku  
skanutí 

Ochranná lhůta: 2 dny

Doba použitelnosti: 60 měsíců

EAN kód

4005240004555

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000272

EAN kód

4005240004586

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000271

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Neudosan® AF Přípravek proti mšicím*

	účinná látka - draselné soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné
	proti savým a žravým škůdcům - mšicím, sviluškám, molicím atd.
	neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky
	vhodný pro ovocné rostliny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, 

zimních zahradách i obytných prostorech

Dávkování:  roztok k okamžitému použití v nádobkách s mechanickým rozprašovačem, rostliny 
důkladně postříkat

Ochranná lhůta: 0

Doba použitelnosti: 60 měsíců

EAN kód

4005240003770

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000217

Ochrana rostlin
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Loxiran® -S- Přípravek proti mravencům #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	k odstranění mravenců na cestách, zpevněných nebo vydlážděných plochách 
	ve formě posypu: 2 – 4 zarovnané lžičky na 1 m2 nebo přímo do mraveniště 
	doporučujeme aplikovat ráno nebo večer, kdy je většina mravenců ještě v mraveništi
	ve formě postřiku: rozpustit 2 – 4 zarovnané lžičky v 0,5 litru vody a nastříkat  

na stezky nebo do mraveniště
	náš tip: nejprve povrch posypat přípravkem a pak lehce pokropit vodou 

Dávkování: posypem nebo postřikem
Doba použitelnosti: 10 let

EAN kód
4005240006887

Balení Ks/karton
100 g 20

Č.mater.: 000213
EAN kód

4005240173350
Balení Ks/karton
300 g 12

Č.mater.: 000275
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Permanent Sprej proti obtížnému hmyzu #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	vynikající okamžitý účinek
	zároveň dlouhodobý účinek
	proti lezoucímu hmyzu, jako jsou např. rybenky, svinky, cvrčci a švábi 
	účinný i proti  jinému létavému hmyzu, jako jsou např. komáři, tiplice a vosy

Dávkování:  postříkat místa, která lazoucí a létající hmyz s oblibou vyhledává
Doba použitelnosti: 10 let

EAN kód

4005240173398

Balení Ks/karton

200 ml 12

Č.mater.: 000257

EAN kód

4005240004142

Balení Ks/karton

200 ml 12

Č.mater.: 000256

# Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Obtížný hmyz
Přípravky Permanent firmy Neudorff působí 
spolehlivě proti létajícímu a lezoucímu hmyzu.
Mimořádně obtížný hmyz jsou mravenci, 
kteří si vytvářejí mraveniště v blízkosti obydlí. 
Přípravky z řady Loxiran firmy Neudorff 
spolehlivě hubí mravence ve vnitřních i 
venkovních prostorech.
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# Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Loxiran® Mravenčí bufet # 
	účinná látka - insekticid spinosad
	k odstranění mravenců na terasách, balkónech a v obytných prostorech 
	dózy umístit do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky, nedávat  

na přímé slunce
	dózy lze opakovaně použít
	po požití návnady dělnicemi, larvami a královnou dojde k postupnému 

vyhubení celého  
mravenčího společenství za jeden až dva týdny

Dávkování:  umístit do blízkosti mraveniště
Doba použitelnosti: 4 roky

Loxiran® Mravenčí bufet - náhradní náplň #

	náhradní náplň k Mravenčímu bufetu
	účinná látka - insekticid spinosad
	k odstranění mravenců na terasách, balkónech a v obytných prostorech 
	po požití návnady dělnicemi, larvami a královnou dojde k postupnému  

vyhubení celého mravenčího společenství za 1 – 2 týdny

Dávkování: doplnit dle potřeby do Mravenčího bufetu
Doba použitelnosti: 4 roky

Loxiran® Sprej proti mravencům #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	k odstranění mravenců v obytných prostorech, na terasách a balkónech
	neobsahuje pyretroidy a jiné syntetické látky
	aplikace pomocí mechanického rozprašovače

Dávkování: mravenčí stezky důkladně postříkat
Doba použitelnosti: 10 let

Loxiran® Sprej proti mravencům #

	účinná látka - pyrethrin, extrakt z kopretiny
	k odstranění mravenců v obytných prostorech, na terasách a balkónech
	neobsahuje pyretroidy a jiné syntetické látky
	aplikace pomocí mechanického rozprašovače

Dávkování: mravenčí stezky důkladně postříkat
Doba použitelnosti: 10 let

EAN kód

4005240173244

Balení Ks/karton

20 ml 20

Č.mater.: 000277

EAN kód

4005240171974

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000212

EAN kód

4005240017333 

Balení Ks/karton

750 ml 12

Č.mater.: 000259

EAN kód

4005240006818

Balení Ks/karton

2 ks 20

Č.mater.: 000251
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Obtížný hmyz



Radivit® Urychlovač kompostování
	obsahuje velké množství důležitých humifikačních organismů ve speciálním živném  

substrátu z glycidů a proteinů
	umožňuje rychlé a optimální kompostování kuchyňských a zahradních odpadů,  

posečené trávy a spadaného listí
	urychluje humifikační proces i u obtížně rozložitelných látek
	ideální přídavek k materiálu kompostovanému v kompostérech nebo v nekrytých  

kompostech
	vhodný k plošnému kompostování spadaného listí

Dávkování:  1 kg Radivitu postačí cca na 2 m3 kompostované hmoty nebo na 33 m2  
při plošném kompostování

Doba použitelnosti: neomezená

Termokompostér „Neudorff DuoTherm“ 530 L
	kompostovací zařízení pro rychlokomposty v zahradě
	vhodný pro střední i větší domácí zahrady
	kónický osmihran je sestaven ze 4 dílů, se dvěma velkými odklápěcími otvory pro odběr
	teplo vznikající při humifikaci výborně zadržují zdvojené stěny, vzduch mezi nimi slouží  

jako izolační vrstva
	boční stěny se spojují velmi snadno pomocí svorek
	víko je ze dvou dílů, kde vzduch také slouží jako izolační vrstva 
	odběr kompostu je umožněn odklápěcími otvory u dna kompostéru, alternativní možností 

je vyjmout jednoduchou manipulací jednotlivé díly
	je stabilní, z recyklovatelného materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a korozi
	rozměry:  0,82 x 0,82 x 1,15 m

EAN kód

4005240007204

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 000211

EAN kód

400524007730

Balení Ks/karton

1 ks 6

Č.mater.: 000274

Kompostování
Zahradní a kuchyňský odpad je možno  
zpracovat a využít vytvořením vlastního 
kvalitního kompostu. Přidáním hotového 
kompostu k rostlinám zlepšíme nejenom 
kvalitu půdy, ale dodáme i důležité živiny.

8



9

Péče o trávník
Jen zdravý a hustý trávník je opravdu okrasný.  
Je třeba vytvořit pro něj ty nejlepší podmínky. 
Trávník nejlépe roste na slabě kyselých 
půdách, proto je vhodné přezkoušet pH 
půdy. Trávníkové organické hnojivo od firmy 
Neudorff má poměr živin upravený speciálně 
pro trávníky, tím ovlivňuje tvorbu trvanlivého, 
pěkného a zdravého travního porostu.

Azet® Trávníkové hnojivo
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	ovlivňuje dobrý růst travního porostu a tím potlačuje výskyt mechů a plevelů 
	s okamžitým i dlouhodobým účinkem

Dávkování: 50-100 g/m2 / 2-3 x během vegetačního období
Doba použitelnosti: 5 let

Hnojivo obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub.

EAN kód

4005240001363

Balení Ks/karton

2,5 kg 5

Č.mater.: 007202

EAN kód

4005240001257

Balení Ks/karton

1 ks 12

Č.mater.: 000278

Půdní pH test
	 ke zjištění obsahu vápníku v půdě
	jedno balení - 8 testů pH
	snadno a rychle během 3 minut

Použití:  Odebrat vzorky půdy z několika míst a promísit je tak, jak je uvedeno  
v příbalovém letáku. Půdní pH test obsahuje testovací zkumavku, kterou 
naplníte vzorkem půdy, doplníte destilovanou vodou, přidáte testovací 
tabletu, uzavřete a důkladně protřepáte, dokud se tableta nerozpustí. 
Roztok nechte ustát, dokud nebude zcela čirý a pak porovnejte zabarvení 
kapaliny s barevnou škálou na přední straně obalu.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů. 
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Azet® Hnojivo pro buxusy
	 organické sypké hnojivo, vyrobeno z přírodních surovin
	dlouhodobě působící plné hnojivo s poměrem živin upraveným  

pro buxusy (zimostrázy) a stálezelené listnaté dřeviny
	vyrovnaný poměr živin podporuje růst rostlin i mikrobiální život v půdě
	podporuje kvalitní růst buxusů a okrasných dřevin
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - přimíchat přímo do zeminy 25–50 g/m2  
1-2 x během vegetačního období

Doba použitelnosti: 5 let

posiluje rostlin
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EAN kód

4005240173473

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007204
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EAN kód

4005240001301

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007209

EAN kód

4005240173428

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 000279

EAN kód

4005240001608

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007200

Fertofit® Hnojivo pro celou zahradu
	univerzální sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	s vyváženým poměrem živin pro zdravý růst a bohatou úrodu 
	podporuje přirozené fungování biosystému
	s okamžitým i dlouhodobým účinkem
	podíl draslíku z cukrové řepy zajišťuje vyšší odolnost rostlin
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - zapravit přímo do zeminy 50–150 g/m2  
1-2 x během vegetačního období

Doba použitelnosti: 5 let

Azet® Hnojivo pro drobné ovoce a jahody
	 organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	pro bohatou úrodu a aromatickou chuť
	podporuje přirozené fungování biosystému
	s okamžitým i dlouhodobým účinkem
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - zapravit přímo do zeminy 50–100 g/m2  
1-2 x během vegetační období

Doba použitelnosti: 5 let

Zahradní  
organická hnojiva
Organická hnojiva jsou vyrobena pouze  
z přírodních surovin. Působí okamžitě  
i dlouhodobě a dodávají rostlinám nejen 
základní živiny NPK, ale i stopové prvky  
a vitamíny. Zahradní hnojiva firmy Neudorff 
obsahují spory mykorhizních hub.
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Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 



EAN kód

4005240001639

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007208

Azet® Hnojivo pro růže
	 organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	dlouhodobě působící plné hnojivo s poměrem živin upraveným pro růže
	vyrovnaný poměr živin podporuje růst rostlin i mikrobiální život v půdě
	podporuje kvalitní růst a bohaté kvetení růží i trvalek
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - přimíchat přímo do zeminy 25–100 g/m2  
1–2 x během vegetačního období

Doba použitelnosti: 5 let
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EAN kód

4005240001660

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007201

Azet® Hnojivo pro okrasné dřeviny
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	pro posílení růstu a pěkně sytě zelené listy a jehličí
	pro okrasné  konifery a stálezelené listnaté dřeviny
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  dle druhu rostlin - přimíchat přímo do zeminy 50 g/m2  
1–2 x během vegetačního období 

Doba použitelnosti: 5 let

EAN kód

4005240173435

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007214

EAN kód

4005240173442

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007205

EAN kód

4005240001578

Balení Ks/karton

1 kg 8

Č.mater.: 007203

EAN kód

4005240173459

Balení Ks/karton

0,5 kg 12

Č.mater.: 007207

Azet® Hnojivo pro rododendrony 
	organické sypké hnojivo se sírou, vyrobeno z přírodních surovin
	nízký obsah solí zajistí zdravý růst a bohaté kvetení kyselomilných rostlin
	speciálně pro rododendrony, azalky, vřesy, hortenzie a jiné vřesovištní rostliny
	obsahuje užitečné mikroorganismy včetně spor mykorhizních hub

Dávkování:  25–75 g/m2 1–2 x během vegetačního období
Doba použitelnosti: 5 let
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Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a ozna-
čování ekologických produktů. 

Zahradní organická hnojiva
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EAN kód

4005240002803

Balení Ks/karton

1 L 10

Č.mater.: 000208

EAN kód

4005240002810

Balení Ks/karton

1 L 10

Č.mater.: 007212

Hnojivo pro muškáty
	 kapalné organické hnojivo pro kvetoucí rostliny se sírou   
	vyživuje muškáty a jiné kvetoucí rostliny pěstované na balkóně, vysázené v květináčích,  

truhlících a jiných nádobách
	obsahuje mnoho stopových prvků, vitamínů a přírodních látek  

podporujících vyvážený růst rostlin a bohaté kvetení

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 20 ml na 1 litr vody /  
1 x za 2 týdny

Doba použitelnosti: 5 let

Hnojivo pro zelené rostliny 
	kapalné organické hnojivo pro rostliny okrasné listem se sírou
	vyrobeno z rostlinných zbytků, z cukrové řepy
	pro všechny zelené rostliny, zejména pro palmy  

(např. Ficus, Dracaena, Yucca) a kapradiny 
	živiny jsou pro rostliny rychle přístupné

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5-10 ml na 1 litr vody /  
1 x za 1-2 týdny

Doba použitelnosti: 5 let

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Kapalná  
organická hnojiva
Kapalná organická hnojiva jsou vyrobena 
pouze z přírodních surovin. Dodávají rost-
linám základní živiny NPK i stopové  
prvky a vitamíny. 

Hnojivo pro rajčata
	kapalné organické hnojivo pro všechny druhy rajčat 
	pro chutné a zdravé plody
	vyrovnaný poměr živin podporuje růst rostlin i mikrobiální život v půdě
	zejména pro pěstování rajčat v nádobách

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 10 ml na 1 litr vody /  
1 x za týden

Doba použitelnosti: 5 let

EAN kód

4005240002995

Balení Ks/karton

1 L 10

Č.mater.: 000210

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
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EAN kód 

4005240002988

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 007213

EAN kód

4005240002902

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 000209

EAN kód

4005240002933

Balení Ks/karton

250 ml 12

Č.mater.: 007211

Hnojivo pro citrusy
	kapalné organické hnojivo pro všechny druhy citrusů se sírou a železem
	vyšší obsah železa zabraňuje blednutí listů (chloróze)
	živiny jsou pro citrusy rychle přístupné
	hnojivo je vyrobeno z rostlinných zbytků cukrové řepy

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody /  
1 x za týden

Doba použitelnosti: 5 let

Hnojivo pro orchideje 
	kapalné organické hnojivo pro orchideje se sírou 
	nízký obsah solí pro zdravý růst a bohaté kvetení
	živiny jsou pro orchideje rychle přístupné 
	hnojivo je vyrobeno z rostlinných zbytků cukrové řepy

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody /  
1 x za 4 týdny

Doba použitelnosti: 5 let

Hnojivo pro bylinky
	kapalné organické hnojivo pro aromatické rostliny 
	podporuje specifickou chuť a aroma bylinek
	živiny jsou pro bylinky rychle přístupné

Dávkování:  aplikuje se v roztoku 5 ml na 1 litr vody /  
1 x za 2 týdny

Doba použitelnosti: 5 let

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Není škodlivé

pro lidi ani

  zvířata

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007  
a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 

Kapalná organická hnojiva



Bělásek zelný

Housenky běláska zelného ožírají  
okrajové i středové listy zelí a zůstává  
po nich povrch znečištěný jejich výkaly. 
Doporučuje se preventivně zakrý-
vat záhon od výsadby až po sklizeň 
ochrannou sítí proti hmyzu.
Při prvním výskytu housenek  
na nezakrytém záhonu je třeba použít 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Červci na okrasných rostlinách

Červci napadají bylinné rostliny, 
zejména v bytech a sklenících. Dospělí 
jedinci i larvy vysávají pletiva z listů, 
rostliny zaostávají v růstu, deformují se 
a nakonec hynou. Při prvním výskytu 
červců postříkat rostliny přípravkem 
proti škůdcům Spruzit*.

Mera zimostrázová

Napadení merou se projevuje defor-
macemi listů na špičkách výhonů.  
Na lžičkovitě zakřivených listech sají 
mšicím podobné larvy s bílými vosko-
vými vlákny a světlými kupičkami trusu 
(patrnými pod lupou).
Napadené rostliny je třeba ihned oše-
třit přípravky proti škůdcům Spruzit*. 
Preventivně pomáhá pravidelný řez 
keřů (živých plotů).

Housenky

Většinou se jedná o raná stádia motýlů. 
Mohou se na rostlině vyskytovat  
i ve formě kokonů. Housenky prozradí 
nápadný žír na listech a květech. 
Preventivně se osvědčuje ochranná síť 
proti škůdcům.
Při výskytu se doporučuje postřik
přípravkem proti škůdcům Spruzit*.

Mšice listové 

Nejdříve jsou patrné deformované listy 
nebo lepkavá medovice na povrchu 
listů. 
Mšice - malí, ovální paraziti s křídly 
nebo bez nich - sají na spodní straně 
listů a na vrcholcích výhonů. 
Okamžitě po zjištění výskytu aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan*. 

Molice

Způsobují přímé škody sáním na 
spodní straně listů rostlin. Dochází k 
odbarvování, deformování a opadávání 
listů. Molice vylučují lepkavou sladkou 
medovici. Napadené rostliny chřadnou 
a nezřídka i hynou.
Při napadení se aplikují brzy ráno nebo 
večer, zejména na spodní stranu listů, 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan*. 
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Choroby/Škůdci

Kalcióza 

Fyziologická choroba rostlin z nedo-
statku železa způsobená nadbytkem 
vápníku v půdě. 
Příliš vápníku v půdě může zapříčinit, že 
rostliny nejsou schopné přijímat ostatní 
důležité prvky. Proto je nutné zjistit 
půdní reakci půdy za pomoci Půdního 
pH testu a hnojit pouze organickými 
hnojivy, nejvhodnější je Fertofit – Hno-
jivo pro celou zahradu.

Čarodějná kruhovitost trávníku

V trávníku se někdy objeví kruhovitě 
uspořádané bílé houby, 2-5 cm velké. 
Trávník je částečně odumřelý, protože  
v půdě je husté, nepropustné podhou-
bí. K tomuto jevu dochází především  
na chudých a písčitých půdách.
Čarokruhy je nutno propichovat  
a zavlažovat, při silnějším napadení  
z trávníku odstranit. Prevencí je vyváže-
né hnojení Azet Trávníkovým hnojivem. 

Červená nitkovitost trav

Nejdříve se v trávníku vytvářejí  
zažloutlé skvrny, nakonec červená vlák-
na houby způsobí zbarvení špiček trav 
do červena. K výskytu napadení dochází 
při přílišné vlhkosti a při nedostatku 
dusíku.
Preventivně je třeba zlepšovat kvalitu 
půdy a trávník pravidelně přihnojovat 
Azet Trávníkovým hnojivem. 

Hniloba kořenů

Původcem této hniloby jsou půdní  
houby. Projevuje se na jehličnanech, 
jejichž jehlice nejdříve zblednou  
a později zhnědnou. Na bázi kmene  
a na kořenech se objevují hnědé skvrny.
Napadené rostliny je nutno odstranit  
a vyměnit půdu. Preventivně se dopo-
ručuje již při výsadbě půdu hluboko 
zkypřit a každý rok přihnojit Azet 
Hnojivem pro okrasné dřeviny.

Housenky

Jsou to larvy motýlů a dokáží způsobit 
velké škody. Jejich jediným úkolem je, co 
nejvíce toho sníst, takže mohou během 
pár dní ožrat celé rostliny. Při prvním 
výskytu ihned aplikovat přípravky proti 
škůdcům Neudosan* nebo Spruzit*.

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bázlivec kalinový je brouk, který škodí 
na kalinách. Housenky vykusují díry do 
listů a při přemnožení jsou schopny-
zničit během pár dnů téměř všechny 
listy na rostlině. Doporučuje se použít 
přípravek Spruzit*.

Bázlivec kalinový



Mšice rybízová

Prozradí se červenohnědými zduřeni-
nami na listech. Krémově bílé až světle 
zelené mšice sají na spodní straně listů. 
Ihned po zjištění je třeba aplikovat (ze-
jména na spodní strany listů) přípravky 
proti škůdcům Spruzit*.

Mšice smrková

Když jehličí na smrcích hnědne směrem 
od kmene a jehlice opadávají, sají  
na jehlicích mšice. Napadení je třeba 
kontrolovat již v únoru – pod větev 
položit bílý papír a poklepem na větev 
zjistit, zda na papír nepadají mšice.
Ihned po zjištění výskytu mšic je třeba 
aplikovat přípravky proti škůdcům 
Spruzit* nebo Neudosan*.

Ploštice 

Když jsou listy nebo květy zakrnělé 
nebo děravé a žádní škůdci nejsou pa-
trní, je to následek napadení plošticemi. 
Jsou velké 4-7 mm a sají na mladých 
pupenech a poupatech. Po rozvití se 
z malých otvorů po sání vytvoří velké 
díry.
Doporučuje se aplikace brzy ráno 
přípravky proti škůdcům Spruzit*.

Ruměnice pospolná

Ruměnice se často shromažďují  
na úpatí kmenů lip, akátů nebo jírovců,  
kde se vyhřívají. Objevují se od února 
do září a sají na květech lip nebo vysá-
vají semena a mrtvý hmyz. 
Většinou nijak neškodí, a tak není třeba 
je likvidovat.
V případě přemnožení a škodlivých 
projevů lze aplikovat přípravky proti 
škůdcům Spruzit*.

Slimáci

Přítomnost slimáků prozradí noční žír 
na rostlinách a na povrchu půdy stopy 
slizu.
Šetrný způsob likvidace je použití 
přípravku Ferramol*.
Granule se aplikují mezi rostliny – 
nejlépe večer po závlaze nebo po dešti. 
Aplikaci je třeba opakovat.

Svilušky

Svilušky jsou velmi drobní, světle žlutí 
nebo i červení, ovální roztoči, kteří sají 
na spodní straně listů, kde si vytvářejí 
jemné pavučinky. Vlivem sání vznikají  
na listech tečkovité skvrny a napadené 
listy postupně žloutnou a zasychají.
Při napadení pomáhá aplikovat 
přípravky proti škůdcům Spruzit* nebo 
Neudosan*. 

* Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Štítenky

Mezi červce patří i štítenky. Jsou to 
malí saví škůdci, jejichž tělo je pokryto 
voskovým povlakem různých tvarů, 
který vytváří ochranný štít. Zpočátku 
se tito škůdci snadno na rostlinách 
přehlédnou. Doporučuje se použít 
přípravek Spruzit*. 

Pilatka růžová

Jsou to housenice, které velmi škodí 
žírem na listech růží, ale i jahodníku. 
Listy okusují nebo do nich vykusují 
otvory a mladé lístky sžírají úplně celé. 
Při prvním výskytu použijte přípravek 
Spruzit*.

Pidikřísek růžový

Je to malý křís, který napadá vrchní 
stranu listů růží a svým žírem způso-
buje mnoho drobných teček. Nejvíce 
napadá pnoucí růže. Při doteku listů 
růží, pidikřísci odskakují. Doporučuje se 
použít přípravek Spruzit*.

Odumírání poupat rododendronů

Na spodní straně listů sají křísi, kteří 
při tom infikují poupata houbovou 
chorobou. Poupata následně zasychají 
a odumírají.
Doporučuje se aplikovat brzy ráno, 
dokud je hmyz málo aktivní, přípravek 
proti škůdcům Spruzit*.

Skvrny na listech rododendronů  
a bobkovišní 
Nepravidelně velké tmavě hnědé až 
popelavě šedé skvrny na listech, čás-
tečně s tmavým okrajem. Tyto skvrny 
se vyskytují na stálezelených dřevinách. 
Doporučuje se vyvážené hnojení Azet 
Hnojivem pro rododendrony.

Suchá skvrnitost  

V květnu, zejména za vlhkého počasí,  
se na listech třešní, švestek, meruněk  
a bobkovišní objevují načervenalé  
až hnědé skvrny, které později usychají 
a vypadávají. Při silném napadení listy 
opadají již v červnu. Napadené části 
stromů seříznout a zlikvidovat. Nejlepší 
prevencí je vyvážené hnojení.  
Nejvhodnější je hnojivo  
Fertofit Hnojivo pro celou zahradu.



Kontakt pro ČR:
Zdenka Nejerálová, MBA
Tel.: +420 739 593 919
z.nejeralova@neudorff.de
office: Moldavská 13, 625 00 Brno
www.neudorff.cz
www.zahradajakmabyt.cz

Distributor v ČR:
AGRO CS a.s.
č.p. 265
552 03 Říkov
Tel.: +420 491 457 111
www.agrocs.cz
www.megazahrada.cz

www.facebook.com/neudorff.cz

Výrobce:
W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3
31860 Emmerthal, Německo

www.neudorff.de 

Jiří Čejka, tel.: 604 207 004  
Jiří Kadlec, tel.: 603 530 070
Radomíra Sedláčková, tel.: 737 672 188
Jolana Sedláčková, tel.: 603 180 501

Petr Klauda, tel.: 603 530 071 
Ivo Žídek, tel.: 603 530 072 
Zdeňka Silná, tel.: 734 236 330
Petr Klouček, tel.: 603 812 951 
Rudolf Gron - ambulantní prodej tel.: 604 220 893 
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