
del 17 de maig al 2 de juny de 2013

 • Plantes d’interior i d’exterior
 • Adobs i fitosanitaris
 • Terres i substrats
 • Llavors
 • Testos i jardineres
 • Reg
 • Fonts
	 •	Complements per al jardí

Tagetes
Patula

El clavell de moro és una planta anual

amb una floració espectacular

des de l’estiu fins a la tardor. A ple sol.

En test d’11 cm.

0
,85€

Vine a Catalunya Plants i gaudeix de la Primavera!



El nostre 
Consell
•	Aprofita	per	acabar	de	
plantar, trasplantar o canviar 
de test els teus arbres, arbustos, 
tanques, enfiladisses i plantes 
d’interior.

•	A	més,	vés	amb	compte	
amb les plagues, que 
estan molt actives.
No te n’oblidis!

Buguenvíl·lea
Arbust enfiladís que floreix a 
la primavera, l’estiu i fins a 
principis de tardor. Ideal per a 
cobrir arcs, murs, pèrgoles, etc. 
En test de 17 cm.
Amb espatllera.

9’95€ 

Pelargonium “Heura” 
Planta de tija herbàcia amb nusos molt llargs i subtils. 
Reg freqüent. Exposició a ple sol.
En test d’1 l.

1’95€ 

Substrat 
Universal 
Floragard 
50 litres 
+ 25% Gratis 
Substrat alemany versàtil 
de la màxima qualitat. 
Conté guano i Aqua Plus.

9’95€ 
   (0,16€/l.)

Súper

Oferta

Anti-Trepant del Gerani
Insecticida per a aplicar directament dissenyat per 
al control del barrinador, una eruga que ataca els 
geranis. 1l.

11’80€

Test 
quadrat 
de 32 cms
Test quadrat de plàstic. 
Disponible en 4 colors.

3’95€

Helianthus Annuus El gira-sol és una 
planta anual, originària d’Amèrica. Ple sol. En test de 14 cm.

 

Petúnia Potunia
Planta amb gran quantitat de flors durant la primavera i l’estiu.
Molt fàcil de cultivar. Ple sol. En test d’1 l.                     2’95€ 

3’25€

Fertilitzant  
Universal Blau 

Adob granulat, amb micronutrients per a donar un 
desenvolupament òptim a les plantes d’exterior.  

Cub de 6 kg. 

14’95€ (2,49€/kg.)

Súper

Oferta



Dianthus
Carnèlia
El clavell és una planta perenne que 
floreix durant gairebé tot l’any. 
Pot arribar a 60 cm d’altura. 
Exposició a ple sol. 
En test d’1 l.

Kit balconera 60 cm+ suport  
Disponible en dos colors: verd clar o porpra.

Substrat  
Universal 
40+10 litres 
GRATIS
Per a tot tipus de plantes 
ornamentals i hortícoles,  
tant d’interior com d’exterior. 
Conté perlita, accelerador 
radicular i nutrients.

7’95€ 
(0,14€/l.)

10 L
Gratis

Helianthus Annuus El gira-sol és una 
planta anual, originària d’Amèrica. Ple sol. En test de 14 cm.

 

Dipladènia Sundaville arc
Planta enfiladissa amb flors en forma de trompeta.  
Pot arribar a 3 m d’altura. Floreix a la primavera. En test de 15 cm.

8’95€ 

Jasminum Multipartitum
Arbust enfiladís molt apreciat per la seva extraordinària 
producció de flors blanques i aromàtiques en forma d’estrella. 
En test de 10 l.

23€ 

Fungicida 
Polivalent 
Compo
Pistola preparada per a usar, 
idònia per a eliminar les 
malalties causades pels fongs 
més habituals. 
750 ml.

9’65€ (12,86€/l.)

3’25€

10’50€
unitat

Gazània Hybrida Gazoo
Planta perenne de fulles primes i de color verd  
                      platejat. Exposició a ple sol. 
                     Les seves flors es tanquen  
        cada nit. En test d’1 l.

    1’95€ 

Súper

Oferta

  
 2€ 



Strelitzia 
Reginae
L’estrelítzia és una planta 
herbàcia perenne de flors 
molt maques i fulles grans 
de color verd grisenc. 
En test de 10 l.

22’00€

Callistemon Citrinus Splendens
Arbust perennifoli de fulles color verd grisenc. 
Pot arribar a 4 m d’altura. En test de 10 l.

Alyssum 
Maritimum
Planta de gran floració, amb 
flors perfumades agrupades 
en raïms simples. Floreix 
des d’abril fins a mitjan  
estiu. En test d’11  cm.

Con Indus 36 cm
Test de fang fet a mà, resistent a les gelades.  

Amb forat. Disponible en altres mides.

15’95€ 

El nostre  
Consell
•	És	un	bon	moment	per	
a adobar. Les plantes anuals, 
bianuals i vivaces necessiten 
un fertilitzant complet per a 
continuar florint en quantitat, 
especialment si viuen en test. 
Les que s’acaben de plantar 
hauran de començar a 
adobar-se al cap d’uns 
15 dies.

16 €

Súper

Oferta

Adob líquid  
Universal
Adob líquid universal molt eficaç  
per a la nutrició de tot tipus de  
plantes d’exterior i d’interior.
1.300 ml.

5’95€ (4,58€/l.)

Test Living Rodò  
+ Reserva d’aigua 
Test rodó de 30 cm amb reserva d’aigua.  

En 10 colors diferents.

12’50€ 

Compo Fazilo 
insecticida 
natural
Producte preparat per a l’ús contra 
les plagues més habituals de les 
plantes ornamentals. 750 ml.

9’55€ (12,73€/l.) 

0’85€

Magnòlia 
Grandiflora
Gallisonensis
Arbre de gran bellesa 
ornamental que 
comença a florir a 
final de primavera i 
roman florit durant 
molt de temps. 
En test de 5 l.

13’95€

Súper

Oferta



Fuchsia Hybrida
Arbust petit, de fulles ovals i flors penjants  vermelles,  
violàcies o blanques. Floreix des de primavera fins a la tardor. En test de 13 cm.

 Insecticida  
polivalent Afidor
Insecticida d’elevada eficàcia a baixes 

dosis, que actua per contacte i ingestió. 
750 ml.

9’90€ (13,20€/l.) 

Photinea 
Fraseri 

Nana
Arbust de fulla perenne de 

creixement ràpid que durant 
l’any experimenta una 
metamorfosi de color: 

vermell a la primavera, 
violaci a l’estiu i verd a l’hivern. 

En test de 10  l.

16’95€

Euonymus
Micro. Pulchellus
Arbust perennifoli amb fulles verdes o  
tacades de color groc o blanc.
En test de 5 l.

9’50€ 

Cytissus Maderiensis
Arbust caduc de fulles petites i estretes i de floració groga molt 
abundant a la primavera. En test de 10 l. 16 €

Ciotola Liscia 
Bordata Griffé 
Bol de fang de  32 cm. 
Impermeable.

3’25€ 
Compo 
Sana
50 litres
Substrat de màxima 
qualitat per a interior 
i exterior. Conté  
Agrosi per a estimular 
les arrels i perlita per 
a una ventilació 
perfecta.

10’85€ 
(0,21€/l.)

Súper

Oferta

2’95€

Súper

Oferta



Gespa rústica i decorativa
Gespa molt resistent i de poc manteniment. En envàs d’1 kg 
+ 100 g gratis.

 

Planta carnívora + suport rocalla 
S’alimenta a base d’insectes i acostuma a habitar en terres   
pantanoses. En test de 8,5 cm i presentada en rocalla.

Areca Lutescens 
Originària de Madagascar, és una 

de les plantes d’interior més 
conegudes. Necessita molta llum. 

En test de 21  cm.

15’95€ 

Súper

Oferta

El nostre 
Consell

Plantes d’interior
Maig i juny són els 
millors mesos per 

a trasplantar les 
palmeres d’interior 

(excepte la kèntia).

Hort
Ja pots collir pèsols, 

mongeta tendra, 
enciams i maduixes.

Més informació a:
www.verdeesvida.es

Terra 
per a
Orquídies
5 litres 
Substrat a base d’escorça 
de pi, xips de fibra de coco 
i boles d’argila, d’alta 
ventilació i drenatge.

1’95€ (0,39€/l.)

Compo 
Fertilitzant 

plantes verdes 
1L+30% Gratis

Per a plantes de fulla verda d’interior, 
terrassa i balcó. Conté humus líquid  

per a fer la terra més fèrtil.

6’10€ (4,69€/l.)

4’90€ 

5’50€ 
    unitat

Orquídea Mix + test 7’95€
Planta de gran bellesa i sensualitat. En test de 13 cm.

Súper

Oferta

“Lechuza” Autoreg Delta
Test d’autoreg de polipropilè. 
Mides: 15x15x26cm. 
Colors: espresso, negre, gris i plata. 15’50€ 

          unitat

unitat
Súper

Oferta

100 gr.

Gratis

6’95€ (6,31€/kg)



Hydrangea Macrophylla
L’hortènsia és un arbust caducifoli de fulles grans i flors verdes 
al principi i rosàcies o blaves més tard. En test de 16 cm.

7’95€ 

Compo Guano
adob universal 1kg
Adob ecològic per a hort amb  
components orgànics 100% naturals.

8’15€

Sobres de llavor hort urbà
Pack de 4 sobres de llavors hortícoles, aromàtiques i culinàries.

                 2’95€ (pack)

Tondo 
Veneto

light
Test de resina. 

Mides: 32x27cm. 
Colors: blanc,gris, 
antracita i marró.

19’95€ 
      (Planta no inclosa.)

    

Súper

Oferta

Lycopersicum  
Esculentum
El tomàquet “cherry”  
és petit i rodó, molt dolç.
En test d’1 l.

2’25€ Cactus/Crasses Mix. Safata 12 unitats 
Mix de cactus i plantes crasses presentades  
en safata. En test de 8,5 cm.

17€ (safata)

Substrat Cactus 5 l
Substrat que manté un medi de cultiu ventilat 
i evita les podridures radiculars.

1’95€ (0,39€/l.)

Súper

Oferta4’90€ 



Mikado 
citronela
Mikado amb extracte de citronel·la 
per a foragitar mosquits.

9’95€

Insecticida Fin 
interior/exterior

En aerosol per al control d’insectes. 
Efecte bombolla i efecte barrera en 
l’aplicació. Protecció garantida fins  

a 8 hores. 650 cl.

Polvoritzador 
Sky 1´7 litres
De pressió prèvia manual. 
Disponible en 3 colors.

8’95€

Pistola 
multi doll  
Clàssic
Lleugera, no rellisca, neteja amb doll  
concentrat i reg amb doll nebulitzat.

7’95€

Mànega Clàssic 
equipada
Rotlle equipat de 20 m, ø int. 15 mm.   

27’95€

Súper

Oferta
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Font decorativa
Font lleugera de poliresina amb llum led, apta per  
a exterior i interior. Dimensions: 41x29x59 cm.160 €

Dutxa 
de jardí
Gran capçal de 
dutxa amb doll.

18’90€  

10’70€ (16,46€/l.)

Tel. 93 656 24 18
info@catalunyaplants.com
www.catalunyaplants.com

Carretera BV-2002, Km. 1,8
SANT VICENÇ DELS HORTS

APARCAMENT GRATUÏT
HORARI: 

De dilluns a dissabte de 9:00 a 20:00 hores • Diumenges i festius de 10:00 a 14:30 hores


