MEZI NAŠE PŘEDNÍ VÝROBCE PĚSTEBNÍCH SUBSTRÁTŮ A RAŠELIN UŽ NĚKOLIK LET PATŘÍ I FIRMA BB COM S. R. O. SPOLEČNOST BYLA ZALOŽENA V ROCE 1997 A ZPOČÁTKU
SE SOUSTŘEDILA JEN NA DOVOZ RAŠELIN Z POBALTÍ.
DOVÁŽENÉ RAŠELINY BYLY VELICE KVALITNÍ, ALE V NAŠEM ZAHRADNICTVÍ I ŠKOLKAŘSTVÍ SE ZAČALY VÍCE PROSAZOVAT HOTOVÉ, PROFESIONÁLNĚ NAMÍCHANÉ
SUBSTRÁTY, TAK JAK TO V TÉ DOBĚ BYLO V ZEMÍCH JAKO HOLADSKO ČI DÁNSKO JIŽ
OBVYKLÉ. PROTO BYLA V ROCE 2000 DÁNA DO PROVOZU MÍCHACÍ A BALICÍ LINKA
V PRONAJATÝCH PROSTORÁCH V ÚSTÍ NAD ORLICÍ. BYLA NAVÁZÁNA SPOLUPRÁCE S NĚKOLIKA VÝZNAMNÝMI ZAHRADNICKÝMI
A ŠKOLKAŘSKÝMI ZÁVODY A RECEPTURY SUBSTRÁTŮ TAK BYLY VYVÍJENY I OVĚŘOVÁNY PŘÍMO VE VÝROBĚ. TAKÉ NA TRHU HOBBY
ZNAČKA FLORCOM® POMALU ZAČALA VSTUPOVAT DO POVĚDOMÍ SPOTŘEBITELŮ.
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V roce 2004 se BB Com s. r. o. stěhuje do 6,5 hektarového areálu v Letohradě, kde je v největší hale nainstalována nová míchárna, na kterou navazuje balicí linka
a paletizace. Největší předností nové míchárny je možnost přesně dávkovat veškeré komponenty a vysoká homogenita substrátů. Dávkování hnojiv, smáčedel, látek
upravujících pH a všech ostatních složek je velmi přesné a rovnoměrné. Míchací linka pracuje kontinuálně
a má velmi dobře vyřešené také nastavení optimální vlhkosti substrátu. Celý výrobní areál BB Comu s. r. o. se
postupně modernizuje. V minulém roce byly vyasfaltovány další skladové plochy a byly
zakoupeny dva kamiony pro
zrychlení dopravy k zákazníkům. BB Com s r. o. disponuje
řadou moderních strojů pro míchání surovin, drtičkami a třídičkami surovin a mobilní výrobní linkou, kterou lze namíchat substrát přímo na místě
z dovezených dostupných surovin z okolí a ušetřit tím náklady
při přepravě.

BORKOVANÁ RAŠELINA V KOMBINACI
SE ZEOLITEM
Nejdůležitější složkou substrátů je rašelina, která je těžena
v Pobaltí. Pravá borkovaná rašelina se těží v blocích (či
tzv. borkách), které jsou po přemrznutí a vysušení podrceny a třídí se na různé frakce stejně tak jako kvalitní frézovaná rašelina. Kombinací těchto rašelin vzniká základ
všech profesionálních substrátů, které mají dobrou jímavost vody a dostatek vzduchu. Dolomitickými vápenci se
upraví požadovné pH substrátu a přidají se živiny. Místo jílové složky jsou používány jemné frakce kvalitních drce-

CÍLENÝ MARKETING A SERIÓZNÍ PARTNEŘI
V poslední době je věnována stále větší pozornost i propagaci, obchodu a péči o zákazníky. V červenci minulého roku společnost BB Com s. r. o. uspořádala den otevřených dveří ve spolupráci se Zahradnictvím Skalica.
Zde si stávající i potencionální obchodní partneři mohli
prohlédnout naše výrobky, ukázky rostlin pěstovaných
v našich substrátech a v bloku přednášek se dozvěděli
mnoho nových informací nejen o substrátech. BB Com
s. r. o se také pravidelně prezentuje na výstavách, kde je
další možnost osobně se potkat s odběrateli a případně
probrat danou problematiku pěstování s odborným poradcem. Firma poskytuje svým zákazníkům odborné poradenství při pěstování rostlin a použití profesionálních
substrátů. Tato problematika je pak konzultována přímo
na místě u zahradníka a vše přizpůsobeno dle konkrétních pěstebních podmínek zákazníka.
Mezi stále rostoucí okruh spokojených zákazníků patří
například Agro Brno Tuřany a. s., Arboeko s. r. o., Diké
spol. s r. o., Florcenter, s. r. o., Ing. Dušan Horák, Zahradníctvo Skalica, Karafa s. r. o., Tulipa Praha, Ing. Sládeček,
Zahradnictví Rudolf Hrbek, Školky Litomyšl, spol. s r. o.,
Tu-Flor s. r. o., Zahradnictví Malinkovič, Zahradnictví Rypáček, Čtyřlístek zahradnické služby, s. r. o., Zahradnické
centrum Hortis a mnoho dalších.
Ing. Jiří Komzák, BB Com, s. r. o.

ných zeolitů ze Slovenska. Tato hornina má díky své struktuře vysokou sorpční schopnost, vynikající iontovýměnné vlastnosti, které jsou dvojnásobně vyšší než u běžně
používaného bentonitu či jílu a navíc má zeolit i velmi vyrovnané pH. Při použití zeolitu do substrátů se osvědčilo
jejich předchozí nasycení živinami. Živiny jsou pak uvolňovány postupně a rostlina je může využít pro svůj růst.
Do substrátů pro trávníky a to především pro tzv. trávníky sportovní se používá kvalitní křemičitý písek z prověřených zdrojů. Ve speciálních substrátech pro zelené
střechy se pak užívají i drcené střešní tašky a drcené expandované jíly.
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KVALITA S PŘESNÝM DÁVKOVÁNÍM

Vedoucí obchodu:
Ing. Jiří Komzák
+420 774 444 550

ŠIROKÝ SORTIMENT PRO PROFI I HOBBY
Vlastní výrobu je možno rozdělit na substráty pro profesionální užití a hobby substráty. Substráty pro „hobby trh“ jsou
dodávány v plastových pytlích o objemu 5, 10, 20, 50 a 75
litrů s charakteristickým barevným potiskem v moderním
designu, který je odlišuje od konkurence. Mezi nejžádanější výrobky patří univerzální zahradnický substrát, substráty pro pelargonie a balkonové rostliny, pokojové
rostliny, převislé petunie, okrasné dřeviny, rododendrony
a azalky a substrát výsevní. Zákazník si dále může koupit
trávníkový substrát, čistou bílou rašelinu nebo substrát Mykoflor do kterého jsou přidávány pro rostliny velmi uži-

Substráty té nejvyšší kvality!
Zahradnické substráty Florcom ® jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin. Díky
své špičkové kvalitě jsou používány nejen
v největších zahradních podnicích v ČR.
Nabídku firmy BB Com s.r.o., doplňují
produkty (osiva, hnojiva, kontejnery, květináče atd.).
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ŠPIČKOVÉ ZAHRADNICKÉ
®
SUBSTRÁTY Florcom

tečné symbiotické endomykorhizní houby.
Letošní novinkou bude
prémiová řada hobby
substrátů s obsahem
zeolitu. Tato řada bude
obsahovat velmi kvalitní trávníkový substrát,
substrát pro rododendrony a azalky a inovovaný substrát Mykoflor.
Vedle pěstebních substrátů dodává firma
BB Com s. r. o. i dekorační a mulčovací materiály, kam patří keramzit, stálobarevné
dekorační štěpky ve třech přírodních barvách, piniová a mulčovací kůra. Mulčovací kůra převážně ze smrků
a borovic je drcená, tříděná a sezónně se doplňuje i velmi kvalitní kůrou z tuzemských modřínů. Z Portugalska se pak dováží tři frakce velice dekorativní a trvanlivé kůry z pinií, která si udrží požadovaný dekorativní
účinek po mnoho měsíců a je využívána i v interiérech.
Novinkou minulého roku je nabídka tří travních osiv.
Jedná se o speciální modrou řadu trav. Patří sem osivo Modrý park – vysoce dekorativní trávník, Modrý
profesionál – zátěžová směs a Modrá sahara – kvalitní směs do sucha.

www.bbcom.cz

