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PŘÍLOHA MĚSÍCE Pěstební substráty a nádoby

Substráty Florcom a novinky 
společnosti BB Com
Mezi české přední výrobce zahradnických substrátů patří již 20 let firma BB Com s. r. o. Jsme společností, 
která byla založena v roce 1997 a na podzim loňského roku oslavila kulaté narozeniny. Naše společnost 
prošla za dvacet let vývojem a postupně vyrostla z dovozce rašelin na renomovaného výrobce profi a hobby 
substrátů. 
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Od roku 2004 vyrábíme substráty 

značky Florcom ve vlastním závodu 

v  Letohradu. Zde byly postupně in-

stalovány nové technologie míchání 

a balení substrátů. Od doby, kdy by-

la spuštěna první linka, probíhá neu-

stále modernizace výroby a  celého 

areálu, který se opět v loňském roce 

rozšířil. Přibyly nově vyasfaltované 

plochy pro skladování materiálů do 

výroby a  pro skladování hotových 

výrobků. Loni byla postavena nová 

administrativní budova. Zdvojnáso-

bila se vlastní kamionová doprava 

a přibyl další sklad hnojiv. 

Stále je kladen velký důraz na přes-

né míchání substrátů a  používání 

kvalitních surovin. Moderní míchací 

linka zajišťuje přesné dávkování veš-

kerých komponentů používaných 

při výrobě a výbornou homogenitu 

substrátů. I přísady, které se přidáva-

jí ve velmi malých množstvích od 50 

gramů na kubický metr substrátu, 

jsou po promíchání v celém objemu 

rozptýleny rovnoměrně. Také dávko-

vání hnojiv, smáčedel, látek upravu-

jících pH a všech ostatních složek je 

velmi přesné a rovnoměrné. Míchací 

linka pracuje kontinuálně a  velmi 

dobře je vyřešeno i  nastavení opti-

málního vlhčení substrátu.

Kvalitu substrátů ovlivňuje 
složení
Nejdůležitější složkou většiny sub-

strátů je kvalitní rašelina, která je 

těžena v Pobaltí. Jedná se jak o fré-

zované rašeliny, tak i pravé borkova-

né rašeliny. Kombinací borkovaných 

rašelin s  rašelinami frézovanými 

vzniká základ substrátu. Dolomitic-

kými vápenci se upraví požadovné 

pH substrátu, přidají se živiny a mik-

roprvky, a  to jak ve formě speciál-

ních startovacích NPK hnojiv, tak 

i hnojiv dlouhodobých. Jílovitá slož-

ka je nahrazena jemnou frakcí kva-

litních drcených zeolitů z východní-

ho Slovenska. Zeolity oproti 

bentonitům a jílu mají neutrální pH 

a čtyřikrát větší sorpci živin.

Největší podíl výroby tvoří profi 

pěstitelské substráty pro květiná-

ře a  školkaře. Tyto substráty jsou 

vyráběny jak volně ložené, tak i ba-

lené v 75litrovém či 250litrovém ba-

lení. Dále nabízíme substrát v  big 

balech o objemu 5,8 m³, které získá-

vají stále větší oblibu u zahradníků, 

protože není potřeba je tak často 

v rozbalovačce měnit.

Již několik let po sobě prudce stou-

pá výroba střešních substrátů. 

V  loňském roce jich firma BB Com 

vyrobila více než 15 500 m³ a větši-

nu vyfoukala na střechy vlastní silo-

cisternou. Střešní substráty Florcom 

splňují německou normu FLL a čes-

ké Standardy pro zakládání a  údrž-

bu zelených střech. Vyrábí se podle 

stejné receptury, ať se jedná o sub-

stráty foukané, nebo v  big bagu. 

Právě vlastní foukání prověřuje kva-

litu substrátu a použité komponenty – 

substráty s větším podílem organic-

ké hmoty nelze foukat a na střechu 

nepatří. Střešní substráty Florcom 

jsou tvořeny převážně drcenými ex-

pandovanými jíly. Ty mají nejen vý-

bornou vododržnost, ale i  propust-

nost. I  při plném nasycení vodou 

obsahují dostatek vzduchu a  mají 

přijatelnou hmotnost. S  výrobou 

střešních substrátů se zvyšuje také 

nabídka ostatních minerálních sub-

strátů nejen pro realizátory, ale i pro 

pěstitele. Jedná se o nové substráty 

Nové odrůdy Potunií v substrátu pro Surfinie – Florceter Olomouc 

Roubovaná zelenina v substrátu pro balkónové rostliny – Florcenter Olomouc
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Substráty nejvyšší kvality!

P edstavujeme Vám novinky v hobby substrátech Florcom pro rok 2018. 
Nabídku hobby a pro   substrát  dopl ují osiva, hnojiva, mul ovací k ra, 
dekora ní materiály aj.
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Kunčická 465, 561 51, Letohrad
Tel.: +420 465 612 584
e-mail: bbcom@bbcom.cz
www.bbcom.cz

pro pěstování levandulí, skalniček, 

minerální substráty pro mobilní ze-

leň, substráty pro vegetační stěny 

a další.

Pro trávníkáře nabízíme substráty 

i široký sortiment kvalitních dlouho-

dobých obalovaných hnojiv značky 

ICL. V loňském roce jsme rozšířili na-

bídku o  hnojiva pro sportovní 

trávníky a golfová hřiště. Substrá-

ty pro trávníky umíme vyrobit na 

míru podle toho, jestli se jedná 

o  sportovní trávník, soukromou za-

hradu, park nebo třeba golfové od-

paliště. Do těchto substrátů jako 

hlavní komponenty používáme kva-

litní křemičité písky, čisté bezplevel-

né zelené komposty a tříděnou bor-

kovanou rašelinu. 

Novinky mezi hobby 
substráty
Nabídku hobby substrátů rozšířily 

dvě novinky. Nově na trh přichází-

me se substrátem pro borůvky 

a brusinky. Reagujeme tak na přá-

ní našich zákazníků doplnit tento 

substrát do portfolia našich kvalit-

ních hobby substrátů. Jedná se 

o čistě rašelinový substrát s kyselou 

reací, zásobou živin a dobrou vodo-

držností. Vytvořili jsme obal s  mo-

derní grafikou o  objemu 50litrů. 

Další inovací je substrát pro surfi-

nie a  převislé petúnie. I  zde rea-

gujeme na potřebu trhu dodávat 

zákazníkům kvalitní speciální sub-

strát. Podobně jako například rodo-

dendrony a  azalky, i  surfinie jsou 

náročné na kvalitu substrátu, sta-

bilní nízké pH, dostatek živin a mik-

roprvků, zvláště pak železa. Z vlast-

ní zkušenosti v  naší sesterské 

společnosti Florcenter Olomouc ví-

me, že obliba surfinií a  převislých 

petunií u  zákazníků rok od roku 

vzrůstá. Podmínkou úspěšného 

pěstování těchto květin je použití 

speciálních substrátů. Surfinie rea-

gují na nevhodný substrát okamži-

tým žloutnutím a  zasycháním listů 

a výhonů.

V minulém roce jsme rozšířili distri-

buci v  naší sesterské firmě Florcen-

ter Olomouc. Nabízíme zde kromě 

květin, profi a hobby substrátů Flor-

com také sortiment květináčů, pro-

fesionální hnojiva, paperpoty pro 

zakořeňování řízků, polohotové 

rostliny a  další sortiment. Chceme 

být komplexním partnerem zahrad-

níků a  realizátorů v  celé České re-

publice. Také stále více květin i sub-

strátů vyvážíme na Slovensko, kde 

distribuci substrátů Florcom zajišťu-

je firma T-Takács.

Doplňková nabídka
Vedle zahradnických substrátů nabí-

zí firma BB Com i dekorační a mulčo-

vací materiály. Sortiment tvoří napří-

klad keramzit, stálobarevné dekorační 

štěpky ve třech přírodních barvách 

a mulčovací kůra. Běžná drcená a tří-

děná kůra smrková je sezónně dopl-

ňována i  velmi kvalitní kůrou z  tu-

zemských borovic. Ze Španělska se 

pak dováží tři frakce velice dekora-

tivní a trvanlivé piniové kůry, která si 

udrží požadovaný dekorativní úči-

nek po mnoho let a  je využívána 

i v interiérech.

Nezapomínáme ani na osvětu a pora-

denství. Rádi pomůžeme pěstitelům 

i  realizátorům s  výběrem vhodných 

substrátů a  hnojiv. Umíme poradit 

s  pěstebními technologiemi, s  tvor-

bou zelených střech, vegetačních stěn 

a se zakládáním městské zeleně. 

Ing. Jiří Komzák,

BB Com s. r. o.

V každém regionu máme svého ob-

chodního zástupce: 

www.bbcom.cz/kontakty


