téma měsíce

inzerce

Nová řada hobby substrátů
Florcom Quality
Trh s hobby substráty se v posledních letech vydává dvěma směry. První směr je důraz na kvalitu a snaha nabízet profi
substráty i koncovým zákazníkům. Tato cesta je jistě správná a zákazníci jsou spokojeni a zůstávají kvalitním substrátům
věrni. Druhá cesta je bohužel naprosto odlišná. Jediným kritériem je pouze nízká cena, případně líbivý obal.
Na obsah pytle se vůbec nehledí a kvalita substrátů se v rámci úspory nákladů
stále snižuje. Tyto „akční substráty“ jsou
málo a nevyrovnaně vyhnojené, mají
vysoké pH a těžkou sléhavou strukturu.
Převaha nedokonale zfermentované
kůry má za následek permanentní nedostatek dusíku, který způsobuje poruchy růstu. Ve velké míře jsou do nich
používány nekvalitní komposty a jejich
složení je mírně řečeno sporné.

u nákupu substrátu nějakou desetikorunu, ale značně ztíží růst a kvetení
rostlinám, které stály stokoruny. Nekvalitní substrát se pak snaží vylepšit během pěstování drahými hnojivy –
úspora tedy žádná a výsledný efekt je
podstatně horší než při použití kvalitního substrátu. Je tedy otázkou – koupí si
tento zákazník příští rok drahé sazenice, hnojiva a levný substrát, když utratil
v minulé sezóně spoustu peněz a výsledný efekt ho zklamal?

Je levné zboží opravdu
levné?

Zvolena cesta Quality

Obchodníci, kteří tlačí výrobce k nízkým cenám si mnohdy toto nevhodné
složení sami diktují a neuvědomují si
důsledek u konečného spotřebitele.
Výsledkem je sice krátkodobé navýšení
prodeje těchto substrátů – podpořené
většinou masivní reklamou, ale také
nespokojený zákazník. Při nákupu letniček a balkónovek ušetří zákazník

Touto cestou jít nechceme a také proto
přinášíme na trh novou řadu hobby
substrátů Florcom Quality. V těchto
substrátech tvoří rozhodující podíl kvalitní frézovaná rašelina. Obsahují vyvážený poměr základních živin, mikroprvků a mají optimální vzdušnou strukturu
při zachování dobré vododržnosti.
U substrátů pro bylinky a pokojové

Test: porovnání substrátu Florcom Quality (v horní polovině obrázku)
s akčním substrátem ze supermarketu

Porovnání kořenového systému v profi substrátu Florcom a v akčním hobby
substrátu ze supermarketu

rostliny obsahují navíc perlit. Substráty
mají také nižší pH, což zajistí optimální
příjem živin. Nový obal těchto substrátů má výrazné barvy a pěknou zahradnickou tematiku. A co je nejdůležitější,
jeho cena je jen nepatrně vyšší než cena základní řady hobby substrátů.
Že je to správná cesta, nás ujistily
zkoušky, kde v zahradnickém provozu
porovnali substráty Florcom Quality
s akčními konkurenčními substráty ze
supermarketů a s profi substráty značky Florcom. Přestože jsme předpokládali rozdíl mezi velmi levným akčním
zbožím a našimi substráty, rozdíl byl
propastný. Rostliny v akčním substrátu
byly chlorotické, měly malé přírůstky
a vysloveně se trápily. Rozdíl je vidět na
fotografiích. Během vegetace i přes
správnou výživu byly rostliny výrazně
menší a rostliny v profi substrátu ani
v substrátu Florcom Quality již nedo-

hnaly. To potvrzují i majitelé zahradnictví a zahradních center. Zákazníci si
u nich stěžují, že jim zakoupené rostliny
nerostou. V další debatě pak přiznají, že
nakoupili akční substrát, protože byl
o patnáct korun levnější.

Profi substrát i do truhlíku
Další správnou cestou je použití profesionálního substrátu Florcom. Tento substrát v 75 litrových pytlích mohou zahradníci použít jak pro své
vlastní pěstování, tak i na další prodej. Zkušený prodejce snadno přesvědčí zákazníka, že v tomto substrátu sám pěstuje rostliny a prodává jim
to nejlepší. Mnoho zákazníků, kteří vysazují více rostlin, se naučilo používat
250litrové balení profi substrátu – je
cenově výhodnější a zabere méně
prostoru. Koncový zákazník, který si
zakoupil nabídnutý profi substrát, se
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Macešky vysazené v substrátu Florcom Quality

Bohatě kvetoucí truhlík v substrátu Florcom Quality

k němu znovu v další sezóně vrátí
a často také „přivede“ souseda, který
viděl za plotem krásné květiny.

ho podílu jemných částic díky vytřídění na sítech. Nikdy nebalíme starou
černou zfermentovanou kůru, která
se rychle rozpadne a je třeba ji dříve
doplňovat. Tato nekvalitní kůra se často objevuje v akčních nabídkách supermarketů, kdy její nižší cena nepokryje nutnost dřívějšího doplnění
kůry a dvojí práci. Pro náročnějšího
zákazníka máme v nabídce piniovou
kůru ve třech frakcích a barvenou německou štěpku ve třech barvách.
Hobby segment doplňuje nabídka
kvalitních německých kapalných,
pevných a trávníkových hnojiv. Tato

Investice do nových
technologií
S rozšířením sortimentu je také třeba
investovat do nových technologií. Během jara letošního roku bude ve firmě
BB Com s. r. o. instalována nejmodernější balicí linka T-2 maschinenbau.
Tato linka dokáže za hodinu zabalit až
108 m³ substrátu. Přes svoji rychlost
stačí na vlastní obsluhu této linky pouze jeden pracovník a další dva se

postarají o navážení surovin a odvážení hotových palet. Novinkou bude také vylepšené balení palet technologií
stretch hood, kdy je paleta zabalena
do jednoho celistvého obalu. V neposlední řadě je také pozitivní změnou
přechod na nezálohované palety.
Přesto se však chceme chovat ekologicky a použité palety si rádi odvezeme zpět. Zákazník je však nemusí evidovat a může zboží prodávat včetně
palet dál.
Dále v našem sortimentu pro hobby
trh naleznete mulčovací kůru, u které
si zakládáme na její čerstvosti a malé-

hnojiva v porovnání s konkurencí mají vyšší obsah živin a vydrží proto zákazníkovi déle. V poslední řadě dodáváme na trh kvalitní travní osiva
Barenbrug a speciální osiva z modré
řady balená v 1kg krabičkách nebo
v 15–25kg pytlích. Tato osiva mají parametry profesionálních osiv a výbornou klíčivost, proto je také s oblibou
využívají v kombinaci s trávníkovými
substráty realizační firmy.
Ing. Jiří Komzák, BB com s. r. o.
e-mail: jiri.komzak@bbcom.cz
tel.: 774 444 550

Nová vylepšená Ģada hobby substrátĪ
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