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Nejen pro náročného zákazní-

ka přináší firma BB Com s.r.o. 

na trh sortiment trávníkových 

substrátů a travních osiv. V osi-

vech se jedná o modrou řadu 

travních osiv a o řadu travních 

osiv Barenbrug. Travní směsi 

modré řady představují no-

vou generaci travních směsí 

tmavězelené až modrozelené 

barvy. Tyto směsi jsou sesta-

vené z odrůd firmy Turf Seed 

Inc., které byly vyšlechtěné 

pro tvrdé kontinentální klima 

a vyznačují se velkou vitalitou 

a odolností proti nepříznivým 

vlivům. Mají rychlý vývoj a vý-

vin a rychle zapojují porost. Je-

jich označení Blue grass (mod-

rá tráva) pravdivě vystihuje 

jejich vyjímečnost. Holandská 

osiva firmy Barenbrug s více 

než stoletou tradicí snad není 

třeba ani představovat. Mezi 

odborníky jsou tato osiva po-

važována za špičku na trhu.

Modrý park – tato směs vytvá-

ří krásný reprezentativní, do-

statečně jemný trávník výraz-

ně tmavě zelené barvy. Snáší 

střední až vyšší zátěž. Díky vyš-

šímu podílu lipnice luční má vy-

sokou odolnost proti sešlapání. 

Jílek vytrvalý a vysoký podíl ko-

střav červených mu dodává vy-

sokou jemnost a hustotu. Tráv-

ník této směsi splňuje nejvyšší 

požadavky na reprezentativní 

účely a je špičkou mezi parko-

vými okrasnými trávníky.

Modrý profesionál – tato trav-

ní směs je určena pro silně za-

těžované trávníky. Je vhodná 

nejen pro profesionální hřiště, 

ale i pro trávníky u rodinných 

domů kde chcete svým dětem 

a svému psovi dopřát volný 

pohyb po trávníku. Jelikož je 

složena pouze ze dvou trav-

ních druhů, je založený tráv-

ník mimořádně kompaktní. 

Vyznačuje se výrazně tmavě 

zelenou barvou a nízkým ná-

růstem travní hmoty. Vytváří 

velmi krásný zátěžový trávník, 

který na rozdíl od běžných hřiš-

ťových trávníků není třeba tak 

často sekat.

Modrá sahara – tato travní 

směs je určena pro založení tráv-

níku na sušších plochách. Tráv-

ník má mimořádnou odolnost 

proti suchu a snáší velmi dobře 

zatěžování. Hlavním kompo-

nentem této travní směsi je ko-

střava rákosovitá, která vyniká 

tmavě zelenou barvou a širším 

listem. Tato směs je z celé řady 

nejtmavší a pro zachování svých 

vlastností vyžaduje sečení nad 

5cm. Jedná se o velmi perspek-

tivní travní směs, která vyžaduje 

minimální údržbu.

Elite sport - tato travní směs 

je připravená pro zakládání 

zátěžových ploch u rodinných 

domů a dětských hřišť, zejmé-

na tam, kde chcete dopřát 

svým dětem a svému psovi vol-

ný pohyb po trávníku.

Vykazuje vynikající odolnost 

a dlouholetou trvanlivost i při 

intenzivní zátěži.

Elite universal - tato parko-

vá směs je připravena pro za-

kládání trávníků rodinných 

zahrad, ale i parků a veřejné 

zeleně. Vyšší zastoupení jílku 

vytrvalého zvyšuje její odol-

nost vůči zátěži a také poměrně 

rychlé založení a vývoj. Nemá 

tak vysoké nároky na údržbu, 

jako směsi s převahou kostřav 

červených a psinečku tenkého.

Elite gazon - je směs jemnější-

ho charakteru pro krásné nízce 

kosené trávníky vhodná ne-

jen pro reprezentační trávníky 

veřejné zeleně nebo trávníky 

rodinných zahrad, ale i golfo-

vé dráhy veřejných hřišť. Tato 

směs je schopna snášet nízkou 

seč cca 15-20mm a dobře snáší 

i zastínění.

Profesionální 
trávníkové 
substráty a osiva

Kvalitní pěstěný trávník není jen záležitostí okolí 

drahých domů, ale běžným standardem v zahradách 

rodinných domků, okolí firem a čím dál častěji také 

i ve veřejné zeleni. Na rostoucí nároky zákazníků musí 

pružně reagovat nejen realizátoři, ale i obchodníci - 

nabízet kvalitu, odbornost a perfektní servis.   

Fotbalový stadion FC Vysočina Jihlava

První sečení po 15 dnech od výsevu

Kořenový systém po 24 dnech
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Všechna osiva jsou pro ob-

chodníky profesionálně balena 

do 1kg krabic s moderním desi-

gnem. Pro realizátory pak nabí-

zíme 15-ti a 25-ti kilová balení.

Mimo těchto kvalitních trav-

ních směsí nabízí již několik 

let firma BB Com profesio-

nální trávníkové substráty 

Florcom. Tyto substráty jsou 

vyrobeny z kvalitní tříděné 

borkované rašeliny, praného 

křemičitého písku a přírod-

ního humusu. Obsahují také 

zásobní hnojivo, mikroprvky, 

zeolit a mají upraveno pH. Prá-

vě zeolit má unikátní vlastnos-

ti vázat na sebe živiny a ty pak 

postupně uvolňovat, čímž za-

brání jejich vyplavování a nut-

nosti často hnojit.

Trávníkový substrát Florcom 

je ideální vegetační vrstvou jak 

pro výsev travního osiva, tak 

i pro pokládku travních kober-

ců. Důkazem je pak rychlé pro-

kořenění travního drnu, nebo 

při výsevu rovnoměrně vyklí-

čený trávník a rychle zapojený 

porost. Při vydatných deštích 

není navíc trávník rozbahněný 

díky dobrým fyzikálním vlast-

nostem substrátu. Při zakládání 

trávníku na střešních zahra-

dách je také vhodné na sou-

vrství se střešním substrátem 

Florcom použít 3-5cm trávní-

kového substrátu pro rychlejší 

prokořenění trávního koberce.

Substráty je také možné 

na přání zákazníka upravit tak, 

aby jejich složení, pH a obsah 

živin co nejlépe vyhovovalo 

realizaci na dané lokalitě. Sub-

stráty Florcom jsou používány 

mnohými zahradnickými re-

alizačními firmami nejen při 

budování fotbalových a golfo-

vých hřišť, ale i na soukromých 

zahradách a ve veřejné zeleni.

Novinkou pro výsev trávníků 

na špatných a lehkých půdách 

je použití symbiotických hub – 

mykorhizy. Firma BB Com s.r.o. 

pro tento účel vyvinula profesi-

onální substrát Mykoflor, který 

obsahuje 6 druhů symbiotických 

hub, které kolonizují kořeny trav 

a napomáhají jim s příjmem 

vody a živin. Testy prokázaly, že 

trávníky kde byl použit přídavek 

tohoto speciálního substrátu, 

nejen že lépe rostou a mají lepší 

barvu, ale hlavně mnohem lépe 

snášejí stresové situace jako je 

sucho a výkyvy v hnojení. Jsou 

také mnohem odolnější proti 

houbovým chorobám. Při obno-

vě a zakládání trávníků substrát 

Mykoflor napomáhá rozvoji ko-

řenového systému travin, jejich 

odnožování a tím rychlému za-

huštění Vašeho trávníku. Také 

zde je znatelný rozdíl v hospoda-

ření s vodou a živinami, což oce-

níte hlavně během léta.

Výsledek při založení kvalit-

ních trávníků z modré řady osiv 

nebo osiv Barenbrug v kombi-

naci s profesionálními trávní-

kovými substráty Florcom Vás 

jistě velmi příjemně překvapí. 

Našim cílem je Vám nebo Vašim 

zákazníkům splnit sen o krás-

ném trávníku, na který se bude 

chodit dívat nejen Váš soused.

Ing. Jiří Komzák

BB com s.r.o.

Příprava povrchu pro pokládku travního koberce Použití trávníkového substrátu

Hotová realizace firmou ing. Marciána


