Katalog substrátů, hnojiv a osiv

... s Vámi od roku 1997

Vážení obchodní přátelé,
představujeme Vám nový katalog ﬁrmy BB Com s.r.o. Přinášíme Vám v něm nabídku substrátů, hnojiv,
osiv a dekoračních materiálů.
V proﬁ substrátech najdete širokou nabídku substrátů a balení. Díky špičkové kvalitě jsou substráty Florcom
používány v největších zahradnických podnicích, okrasných školkách a při zahradních realizacích
nejprestižnějších projektů. Permanentní kontrola kvality a inovace technologií zaručují vysokou jakost
výrobků. Sortiment substrátů doplňuje nabídka profesionálních obalovaných a vodorozpustných hnojiv
ICL a hnojiva pro hobby odběratele v malém balení.
Substráty Florcom jsou vyráběny za použití nejmodernějších technologií s přesným dávkováním a baleny
na výkonných balících linkách a paletizérech.
Obchodní tým dokáže po osobním jednání rychle reagovat na požadavky zákazníků a volit optimální
řešení.
Nabídka substrátů Florcom plně uspokojí potřeby Vaše i Vašich zákazníků.
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nabídku našeho sortimentu doplňují produkty ﬁrem
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Proﬁ substráty
substráty jsou vyrobeny z nejkvalitnějších borkovaných rašelin, zeolitu, jílu a kokosových
vláken, kvalitních hnojiv a mnoha dalších komponentů. Použitím těchto surovin se
substráty vyznačují hlavně dobrou vodní i vzdušnou kapacitou a optimální zásobou
živin, které se díky zeolitu uvolňují postupně.
Splňují tak nejnáročnější požadavky profesionálních zahradníků, školkařů i realizačních
ﬁrem. Tyto substráty používají největší zahradnické podniky u nás, se kterými
spolupracujeme na vývoji nových produktů, ale také mnoho menších zahradnictví
a okrasných školek. Díky moderní technologické výrobní lince jsme schopni připravit
i profesionální substrát „na míru“ a pružně reagovat na požadavky pěstitele.
Permanentní kontrola kvality a inovace zaručují optimální jakost výrobků.
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Speciální substrát určený pro pěstování všech balkónových rostlin okrasných květem i listem, zvláště
pak všech druhů Pelargonií. Je také ideální pro veškeré druhy záhonových letniček.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného substrátu, dobře vyhnojený, s optimálně nižším pH pro balkónové
rostliny okrasné květem (zejména Pelargonie) a také pro všechny další letničky. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči
výkyvům pH a výkyvům hnojení. Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování
živin. Díky této schopnosti a dobré zásobě živin není téměř nutné kratší kultury letniček a balkónových rostlin během
pěstování přihnojovat. Substrát je nesléhavý s dobrou strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 70%
Frézovaná bílá rašelina 30%
Zeolit 40 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1,5 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,6 – 6,1 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO PŘEVISLÉ PETUNIE S ŽELEZEM – SBS
Speciální substrát určený pro pěstování převislých petunií (Surﬁnií), Calibrachoí (Million Bells) a letničkových petunií, které jsou náročné na živiny, nižší pH a vysoký obsah železa v substrátu. Je také ideální
pro všechny druhy kyselomilných letniček (Begonie).

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného substrátu, dobře vyhnojený, s nižším pH pro převislé petunie
(Surﬁnie), Calibrachoe (Million Bells), letničkové petunie a také pro všechny další kyselomilné letničky (Begonie).
Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení, což je zajištěno jeho vynikajícími iontovovýměnnými vlastnostmi a schopností reverzibilní hydratace. Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv
a příliš rychlému uvolňování živin. Díky této schopnosti a dobré zásobě živin zaručuje mohutný nárůst a bohaté
květenství. Zvýšený obsah železa v chelátové formě zabraňuje tvorbě chloróz. Substrát je nesléhavý s dobrou středně
hrubou strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 60%
Frézovaná bílá rašelina 40%
Zeolit 40 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1,5 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
Železo v chelátové formě 40 g/m³
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 4,5 – 4,9 | EC max.1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO PRIMULE A MACEŠKY – SPRIM
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů primulí, jarních a podzimních macešek a dalších
dvouletek.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného propustného substrátu, středně vyhnojený, s nižším pH pro
pěstování všech druhů primulí, macešek a dalších druhů dvouletek. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování
pH a výkyvům hnojení. Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování živin i v
tomto dobře propustném substrátu. Díky této schopnosti zaručuje rovnoměrnou výživu i v méně vhodných podmínkách.
Obsah železa v chelátové formě zabraňuje tvorbě chloróz. Substrát je nesléhavý s dobrou středně hrubou strukturou,
která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy při pěstování ve sklenících i při venkovním pěstování.
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Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 70%
Frézovaná bílá rašelina 30%
Zeolit 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Železo v chelátové formě 30 g/m³
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,4 – 6,0 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

proﬁ substráty

profesionální substrát
PRO BALKÓNOVÉ ROSTLINY – SB

profesionální substrát
PRO CHRYZANTÉMY
SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM ŽIVIN – SCH
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů hrnkových chryzantém.

proﬁ substráty

složení substrátu

Použití a charakteristika: Středně těžký typ vzdušného substrátu, velmi dobře vyhnojený, s optimálním pH pro
pěstování všech druhů hrnkových chryzantém včetně chryzantém termínovaných. Použitím zeolitu je substrát stabilní
vůči výkyvům pH a výkyvům hnojení. Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému
uvolňování živin, zvláště pak v letním období. Díky této schopnosti a velmi dobré zásobě živin není nutné v prvním
měsíci pěstování chryzantémy přihnojovat. Substrát je nesléhavý s dobrou středně hrubou strukturou, která udržuje
optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 60%
Frézovaná bílá rašelina 30% | Černá rašelina 10%
Zeolit 40 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stop. prvky 1,5 kg/m³,
LAV 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,6 – 6,2 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO POKOJOVÉ ROSTLINY – SP
Speciální substrát určený pro pěstování všech pokojových rostlin okrasných květem a listem.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného substrátu, středně vyhnojený, s optimálním pH pro pokojové
rostliny okrasné jak květem, tak i listem. Díky použití zeolitu je substrát stabilní vůči výkyvům pH a výkyvům hnojení,
což je zajištěno jeho vynikajícími iontovo-výměnnými vlastnostmi a schopností reverzibilní hydratace. Substrát je
nesléhavý se strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 70%
Frézovaná bílá rašelina 30%
Zeolit 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,8 – 6,3 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO CYCLAMENY S KOKOSEM – SC
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů bramboříků.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného strukturního substrátu, středně vyhnojený, s optimálním pH pro
pěstování všech druhů bramboříků. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči výkyvům pH a výkyvům hnojení, což je
zajištěno jeho vynikajícími iontovo-výměnnými vlastnostmi, které se jedinečně projeví u podzimních a zimních kultur
bramboříků. Substrát je nesléhavý s trvale vzdušnou strukturou, přidáním kokosového vlákna je zaručen optimální
poměr vzduchu a vláhy a také dobrý zdravotní stav kořenového systému.

6

Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 40%
Frézovaná bílá rašelina 50% | Kokosové vlákno 10%
Zeolit 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 – 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,8 – 6,2 | EC max. 0,5 v mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

Speciální substrát určený pro pěstování všech velikostí poinsettií.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ velmi vzdušného substrátu, středně vyhnojený, s nižším pH pro pěstování
všech velikostí Poinsettií. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení, což je zajištěno jeho
vynikajícími iontovo-výměnnými vlastnostmi a schopností reverzibilní hydratace. Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje
vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování živin. Díky této schopnosti substrát zaručuje rovnoměrnou výživu
citlivých Poinsettií. Obsah železa v chelátové formě zabraňuje tvorbě chloróz, obsah molybdenu pak napomáhá
k nárůstu velkých a vybarvených braktejí. Substrát je nesléhavý s dobrou středně hrubou trvalou strukturou, která
udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 50%
Frézovaná bílá rašelina 50% | Zeolit v 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Železo v chelátové formě 30 g/m³
Molybden
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,2 – 5,6 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
75 litrů

ks/paleta
39

volně ložený

profesionální substrát
PRO TRVALKY – STRV
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů trvalek mimo suchomilných skalniček.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehčí typ vzdušného propustného substrátu, středně vyhnojený, s nižším pH pro pěstování
všech druhů trvalek mimo suchomilných skalniček. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům
hnojení. Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování živin v tomto propustném
substrátu. Díky této schopnosti zaručuje rovnoměrnou výživu i během méně vhodných klimatických podmínek. Obsah
železa v chelátové formě zabraňuje tvorbě chloróz. Substrát je nesléhavý s dobrou středně hrubou strukturou, která
díky správnému poměru kvalitních rašelin udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy při venkovním pěstování trvalek.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 60%
Frézovaná bílá rašelina 30% | Černá rašelina 10%
Zeolit 40 kg/m³
START & GRO 14 - 16 – 18 se stopovými prvky 1,5 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Železo v chelátové formě 30 g/m³
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,6 – 6,2 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

profesionální substrát
ZAHRADNICKÝ – SZ
Univerzální substrát určený pro vylepšení struktury půdy na záhonech a pěstování mnoha druhů
květin, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Středně těžký typ vzdušného propustného substrátu, který je dobře vyhnojený,
s nižším pH. Tento univerzální substrát má širokou možnost použití zejména v zahradách pro výsadby květin a zeleniny na záhonech. Je vhodný také pro výsadbu většiny dřevin. Nesléhavý s dobrou středně hrubou
strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy. U balení 75l. a volně loženého je receptura doplněna
o kompost pro lepší vododržnost a zásobu živin v přírodní formě.
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Frézovaná bílá rašelina 90%
Černá rašelina 10%
START & GRO 14 - 16 – 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
zvlhčovací činidlo 150ml/m3
pH 5,6 – 6,3 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

proﬁ substráty

profesionální substrát
PRO POINSETTIE – SPOINT

profesionální substrát
S HYDROGELEM – SG
Speciální substrát určený pro pěstování všech balkónových rostlin okrasných květem i listem v nádobách, kde díky hydrogelu sníží frekvenci zálivek.

proﬁ substráty

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného substrátu, dobře vyhnojený, s optimálně nižším pH pro balkónové
rostliny včetně surﬁnií. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči výkyvům pH a výkyvům hnojení. Sorpční schopnost
zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování živin. Díky přídavku hydrogelu substrát dokáže
pojmout velké množství vody, kterou pak postupně rostlinám uvolňuje. Frekvence zálivek se tak sníží na polovinu. Je
ideální pro výsadbu květinových závěsů, sloupů, věží a další mobilní zeleně.Substrát je nesléhavý s dobrou strukturou,
která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější hrubá borkovaná bílá rašelina 70%
Frézovaná bílá rašelina 30%
Hydrogel 1,5kg/m³
Zeolit 40 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1,5 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,4 – 5,9 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
75 litrů

ks/paleta
39

volně ložený

profesionální substrát
VÝSEVNÍ – SV
Speciální substrát určený pro výsevy květin, zeleniny, síjí jehličnanů a listnáčů.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného jemného substrátu, jen minimálně vyhnojený, s optimálním pH
pro výsevy květin, zeleniny a všech dřevin. Substrát s jemnou, přesto nesléhavou strukturou, která je zaručena použitím optimálního poměru nejkvalitnějších jemně vytříděných rašelin a křemičitého písku. To zajišťuje optimální poměr vzduchu a vláhy, díky němuž semena dobře klíčí a rychle vyvíjejí kořeny.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 45%
Frézovaná bílá rašelina 45%
Křemičitý písek 10%
START & GRO 14 - 16 – 18 se stopovými prvky 0,6 kg/m³
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 6,0 | EC max. 0,6 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
75 litrů

ks/paleta
39

volně ložený

profesionální substrát
MNOŽÁRENSKÝ S PERLITEM – SMP
Speciální substrát určený pro množení balkónových rostlin, pokojových rostlin a okrasných dřevin.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného substrátu, jen minimálně vyhnojený, s optimálním pH pro
množení balkónových rostlin, pokojových rostlin a také okrasných dřevin. Použitím tříděného agroperlitu je zaručena
vynikající struktura i vzdušnost substrátu a zároveň jeho optimální vlhkost.
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Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 50%
Frézovaná bílá rašelina 50%
Zeolit 20 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 0,6 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Železo v chelátové formě 40 g/m³
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 4,0 – 4,6 | EC max. 0,6 mS/cm²
hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
75 litrů
volně ložený

ks/paleta
39

Speciální substrát určený pro pěstování a výsadbu rododendronů, azalek a dalších vřesovištních
kyselomilných rostlin.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ velmi vzdušného substrátu, mírně vyhnojený, s nízkým pH pro pěstování
a výsadbu rododendronů, azalek a dalších vřesovištních kyselomilných rostlin jako jsou kanadské borůvky, vřesy,
vřesovce. Díky použití zeolitů je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení. Sorpční schopnost zeolitu
zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování živin. Díky této schopnosti zaručuje rovnoměrnou výživu
citlivých vřesovištních rostlin. Zvýšený obsah železa v chelátové formě zabraňuje tvorbě chloróz. Substrát je nesléhavý
s dobrou středně hrubou strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 50%
Frézovaná bílá rašelina 50% | Zeolit v 20 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1,2 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Železo v chelátové formě 40 g/m³
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 4,0 – 5,5 | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO JEHLIČNANY – SJ
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů méně a středně náročných jehličnanů
v květináčích o objemu 3 litry.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného strukturního substrátu, středně vyhnojený, s nižším pH pro
pěstování všech druhů méně a středně náročných jehličnanů, jako jsou Thuja, Juniperus a další. Strukturou je vhodný
do velikosti květináčů o objemu cca 3 litry. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení
i v méně vhodných klimatických podmíkách, což je zajištěno jeho vynikajícími iontovo-výměnnými vlastnostmi, které si
na rozdíl od bentonitů zachovává po celou dobu pěstování. Substrát je nesléhavý s dobrou trvale vzdušnou středně
hrubou strukturou. Udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy po dlouhou dobu.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 70%
Frézovaná bílá rašelina 30% | Zeolit v 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 7,0 | EC max. 0,8 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO JEHLIČNANY S KOKOSEM – SJK
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů náročnějších jehličnanů v květináčích do velikosti 3 litry.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného strukturního substrátu, středně vyhnojený, s nižším pH pro pěstování
všech druhů jehličnanů, včetně náročnějších druhů jako jsou Chamaecyparis, Taxus, Pinus a roubovanci jehličnanů. Strukturou je vhodný do květináčů o objemu cca 3 litry. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH
a výkyvům hnojení i v méně vhodných klimatických podmíkách, což je zajištěno jeho vynikajícími iontovo-výměnnými
vlastnostmi, které si na rozdíl od bentonitů zachovává po celou dobu pěstování. Substrát je nesléhavý s dobrou trvale
vzdušnou středně hrubou strukturou s kokosovým vláknem. Udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy po dlouhou dobu.
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Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 55%
Frézovaná bílá rašelina 30% | Kokosové vlákno 15%
Zeolit 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 7,0 | EC max. 0,8 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

proﬁ substráty

profesionální substrát
PRO RODODENDRONY, AZALKY
A VŘESOVIŠTNÍ ROSTLINY – SK

profesionální substrát
PRO JEHLIČNANY S KOKOSEM
DO VELKÝCH KONTEJNERŮ – SJK10
Speciální substrát určený pro dlouhodobé pěstování všech druhů jehličnanů ve velkých květináčích.

proﬁ substráty

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného, strukturního hrubého substrátu, středně vyhnojený s nižším pH
pro dlouhodobé pěstování všech druhů jehličnanů, včetně náročnějších druhů jako jsou Chamaecyparis, Taxus, Pinus
a roubovanci jehličnanů ve velkých květináčích. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům
hnojení i v méně vhodných klimatických podmíkách, což je zajištěno jeho vynikajícími iontovo-výměnnými vlastnostmi,
které si na rozdíl od bentonitů zachovává po celou dobu pěstování. Nesléhavý s dobrou trvale vzdušnou hrubou
strukturou s kokosovým vláknem, udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy po dobu minimálně tří let.
Nejkvalitnější hrubá borkovaná bílá rašelina 55%
Frézovaná bílá rašelina 30%
Kokosové vlákno 15% | Zeolit v 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 7,0 | EC max. 0,8 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
250 litrů
Big Bale 5,8m

ks/paleta
18

3

volně ložený

profesionální substrát
PRO LISTNÁČE – SL
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů mladých listnáčů v květináčích o objemu 1-2 litry.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného strukturního substrátu, středně vyhnojený, s pH vhodným pro
pěstování všech druhů listnáčů v květináčích o objemu 1-2 litry, kde rychle prokoření. Použitím zeolitu je substrát
stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení. I za méně vhodných klimatických podmínek zajistí optimální výživu.
Nesléhavý s dobrou trvale vzdušnou strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.
Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 60%
Frézovaná bílá rašelina 40%
Zeolit 25 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 7,0 | EC max. 0,8 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální substrát
PRO CITLIVÉ LISTNÁČE S KOKOSEM – SLK
Speciální substrát určený pro pěstování všech druhů citlivých listnáčů.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehký typ vzdušného strukturního substrátu, středně vyhnojený, s optimálním pH pro
pěstování všech druhů citlivých listnáčů jako jsou Magnolia, Berberis, Hibiscus, Clematis, japonské javory a další.
Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení. I v méně vhodných klimatických podmínkách
nedochází k vyplavování živin. Substrát je nesléhavý s dobrou trvale vzdušnou strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy více let díky obsahu kokosového vlákna. Přídavek černé rašeliny zajišťuje optimální vododržnost.
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Nejkvalitnější borkovaná bílá rašelina 50%
Frézovaná bílá rašelina 30% | Černá rašelina 10%
Kokosové vlákno 10% | Zeolit v 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16- 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 7,0 | EC max. 0,8 mS/cm²
hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

Univerzální substrát určený pro pěstování mnoha druhů okrasných dřevin.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Lehčí typ vzdušného propustného substrátu, středně vyhnojený, s nižším pH pro
pěstování mnoha druhů okrasných dřevin. Použitím zeolitu je substrát stabilní vůči zvyšování pH a výkyvům hnojení.
Sorpční schopnost zeolitu zabraňuje vyplavování hnojiv a příliš rychlému uvolňování živin. Zaručuje rovnoměrnou
výživu i v méně vhodných klimatických podmínkách. Nesléhavý s dobrou středně hrubou strukturou, která udržuje
optimální poměr vzduchu a vláhy, jak pro listnáče, tak i pro jehličnany
Borkovaná rašelina 60%
Frézovaná bílá rašelina 30%
Černá rašelina 10%
Zeolit 30 kg/m³
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky 1 kg/m³
MICROMAX Premium 100g/m3
zvlhčovací činidlo 100ml/m3
pH 5,5 – 7,0 | EC max. 0,8 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 5,8m3
volně ložený

profesionální
ZAHRADNICKÝ KOMPOST – KOM
Profesionálně vyrobený zahradnický kompost s vysokým obsahem humusu. Kompost je vyráběn účinnou
fermentací rostlinných odpadů v zakrytých hrůbcích, kde je vyvápněn a několikrát překopáván
po dobu minimálně deseti měsíců. Vzniklá hmota bez zárodků chorob a semen plevelů je jemně podrcená
s vysokým obsahem fosforu, draslíku a vápníku. Je zvláště vhodný pro zlepšování půd před výsadbou
školkařského materiálu a pro sadovnické realizace.

obsah balení
40 litrů

ks/paleta
42

volně ložený

profesionální
RAŠELINA – RA
Kvalitní vrchovištní bílá rašelina, vhodná k obohacení půdy o organické látky, k okyselení alkalických půd a k výraznému zlepšení chemických a fyzikálních vlastností půd.
Použití a charakteristika: Rašelina je čistý organický produkt, nemá upraveno pH a nemá přidané živiny.
Frézovaná a borkovaná rašelina v různých frakcích je základem pro výrobu většiny profesionálních substrátů.

obsah balení
75 litrů

39

250 litrů

18

Big Bale 6m3

11

ks/paleta

proﬁ substráty

profesionální substrát
PRO OKRASNÉ DŘEVINY – SO

profesionální substrát
TRÁVNÍKOVÝ S KŘEMIČITÝM PÍSKEM – ST
Speciální substrát určený pro výsevy, rekonstrukce trávníků a jako podklad pro kobercové trávníky.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Těžší typ vzdušného jemného substrátu s křemičitým pískem, optimálně vyhnojený,
s neutrálním pH pro výsevy, rekonstrukce trávníků a jako podklad pro pokládání kobercových trávníků. Je také vhodný pro doplňování již vzrostlých trávníků, kde omezí plstnatění, tvorbu mechů, zajistí dobrou drenáž a dodá trávníku živiny. Nesléhavý s jemnou strukturou, která udržuje optimální poměr vzduchu a vláhy.

Frézovaná bílá rašelina
Křemičitý písek
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
pH 5,2-6,8 (v CaCl2) | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
40 litrů

ks/paleta
42

volně ložený

proﬁ substráty

profesionální substrát
TRÁVNÍKOVÝ S PÍSKEM A KOMPOSTEM
PRO PARKY A ZAHRADY – STK
Speciální substrát určený pro výsevy a rekonstrukce trávníků zvláště tam, kde je třeba zlepšit kvalitu půdy.
Substrát je vhodný také pod trávníkové koberce.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Těžší typ vzdušného jemného substrátu s pískem a kompostem, optimálně vyhnojený,
s neutrálním pH pro výsevy a rekonstrukce trávníků. Organická složka obsažená v kompostu dodá nekvalitním
půdám důležitý humus a vylepší jejich strukturu, která pak udrží optimální poměr vzduchu a vláhy. Použitím tohoto
substrátu pro výsev nebo pod trávníkové koberce je zaručeno rychlé ujmutí a dobré podmínky pro kořenový systém.
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Frézovaná bílá rašelina
Zahradnický kompost
Písek
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
Dolomitický vápenec s vysokým obsahem hořčíku
pH 5,2-6,8 (v CaCl2) | EC max. 1,0 mS/cm²
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení
45 litrů

ks/paleta
39

volně ložený

Profesionální substráty Florcom je možné dodat v balení, které nejlépe vyhovuje
podmínkám a technologii daného provozu. Substráty dodáváme v pytech 75 litrů,
v balení 250 litrů, v Big Balech 5,8m3 volně ložené.

profesionální substrát
PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY - EXTENZIVNÍ – SSE

složení substrátu

Použití a charakteristika: substrát je určený pro nenáročné, především suchomilné rostliny (např.
Sedum) či trávy, které můžeme s úspěchem na střechách pěstovat ve vrstvě substrátu vysoké 5-20 centimetrů.
Extenzivní střešní substrát je dobře propustný s celkovým objemem vzduchových pórů více než 65%. Obsahuje základní živiny, mikroprvky a má neutrální pH. Objemová hmotnost substrátu ve vlhkém stavu je 620kg/m³
a 1020kg/m³ při maximálním nasycení vodou a umožňuje tak použití i na střechách s menší nosností. Drenážní schopnost a současně vysokou vodoakumulační kapacitu zajišťuje optimální poměr a kvalita použitého
materiálu, který si zachovává svoje fyzikální vlastnosti a je stále funkční. Většina součástí substrátu je ostrohranná,
umožňuje jeho zhutnění a zabraňuje sesypávání substrátu na střechách s velkým sklonem. Střechy mají výborné
retenční, tepelně a zvukově izolační vlastnosti, ochrannou i ekologickou funkci. Substrát odpovídá směrnicím
FLL a Standardům pro navrhování provádění a údržbu vegetačních střech (SZÚZ).
drcený liapor (Liadrain)
Cihelná drť
Kompost
Rašelina
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
pH 7,0 – 8,0 | EC max 0,6mS
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

45 litrů
Big Bag 1,5-2m3
silocisterna
volně ložený

profesionální substrát
PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY - INTENZIVNÍ – SSI
Profesionální střešní substrát pro intenzivně udržované střešní zahrady. Zpravidla je podmínkou pro
správnou funkčnost náročnější vegetace závlaha, přihnojování a pravidelná údržba.

složení substrátu

Použití a charakteristika: Vegetačním krytem intenzivních zelených střech je široká škála okrasných rostlin,
trvalek, okrasných keřů a stromů a také trávníků. Tomu odpovídá i tloušťka vrstvy intenzivního substrátu, která
se běžně pohybuje 20-60 cm a pokud to charakter vegetace vyžaduje i více. Pod vzrostlé stromy, kde je celková
vrstva i více než 100cm, se používá ještě podkladový střešní substrát. Intenzivní střešní substrát je dobře propustný
s celkovým objemem vzduchových pórů více než 65%, je standardně vyhnojený a obsahuje mikroprvky. Objemová
hmotnost substrátu je ve vlhkém stavu 660kg/m³ a do 1150kg/m³ při maximálním nasycení vodou, což umožňuje
použítí větších vrstev souvrství. Výborné izolační, retenční a zároveň drenážní vlastnosti zajišťuje speciální směs
kvalitních složek, která si zachovává svoje fyzikální vlastnosti a je stále funkční. Substrát odpovídá směrnicím FLL
a Standardům pro navrhování provádění a údržbu vegetačních střech (SZÚZ).
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drcený liapor (Liadrain)
Cihelná drť
Rašelina
Kompost
START & GRO 14 - 16 - 18 se stopovými prvky
pH 6,5 – 7,5 | EC max 0,8mS
- hodnoty pH a EC ve vodním výluhu 1:25

obsah balení

ks/paleta

45 litrů
Big Bag 1,5-2m3
silocisterna
volně ložený

Podle objemu a možností při realizaci nabízíme balení v pytlech 45l nebo v Big Bagu 1,5-2 m3.
Substráty dodáváme také silocisternou, která v krátkém čase tlakovými hadicemi 80m
dopraví substrát na celou plochu střechy bez použití další techniky (jeřáb, nakladač apod).

proﬁ substráty

Profesionální střešní substrát pro extenzivní zelené střechy, tedy pro střechy, s minimální údržbou.

Hobby substráty
jsou vyráběny na nejmodernějších technologických linkách. Svým složením jsou
přizpůsobeny požadavkům a podmínkám pěstování pro hobby zákazníky. Je zde
kladen velký důraz na vododržnost a vyživení substrátu.
Hobby sustráty Florcom obsahují také přírodní humus, který postupně uvolňuje živiny
a společně s optimální strukturou napomáhá dobré kondici pěstovaných rostlin.
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Speciální substrát pro balkónové rostliny, zejména pak pro Pelargonie, které jsou náročné na živiny.
Substrát je vyroben z kvalitní vrchovištní rašeliny, kompostované kůry, přírodního humusu a čistého
jílu. Je vydatně obohacen živinami a stopovými prvky, vyznačuje se trvalou stabilní strukturou, která
zaručuje optimální provzdušnění a vododržnost. Díky svým vlastnostem zaručuje velký nárůst a bohaté
kvetení všech balkónových rostlin, včetně Muškátů.
obsah balení v litrech: 5 | 10 | 20 | 50 | 75

substrát
SUBSTRÁT PRO SURFINIE A PŘEVISLÉ PETUNIE – SBS
Speciální substrát pro kyselomilné balkónové rostliny, zejména pak pro převislé petunie, Surﬁnie,
Million Bells, Begonie, Fuchsie, které jsou náročné na živiny, nižší pH a vysoký obsah železa. Substrát
je vyroben z kvalitní kyselé vrchovištní rašeliny, kompostované kůry a přírodního humusu. Je vydatně obohacen živinami a stopovými prvky, hlavně železem v chelátové formě, které společně s kyselou reakcí
zabraňují tvorbě chloróz. Vyznačuje se trvalou stabilní hrubší strukturou, která zabezpečí optimální provzdušnění a vododržnost. Díky tomu zaručuje velký nárůst a bohaté kvetení všech kyselomilných rostlin.
obsah balení v litrech: 50

substrát
ZAHRADNICKÝ – SZ
Univerzální substrát se širokou možností použití pro pěstování květin, zeleniny, dřevin a vylepšení
půdy na záhonech. Substrát je vyroben z kvalitní vrchovištní rašeliny, kompostované kůry a přírodního
humusu. Je obohacen živinami, vyznačuje se trvalou stabilní strukturou.
obsah balení v litrech: 10 | 20 | 50 | 75
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hobby substráty

substrát
PRO PELARGONIE A BALKÓNOVÉ ROSTLINY – SB

substrát
PRO POKOJOVÉ ROSTLINY – SP
Substrát určený pro pěstování většiny pokojových rostlin okrasných květem a listem. Substrát
je vyroben z kvalitní vrchovištní rašeliny, kompostované kůry a přírodního humusu. Je obohacen živinami, vyznačuje se trvalou stabilní strukturou a vytváří příznivé podmínky pro růst a zdravý vývoj
pokojových rostlin.
obsah balení v litrech: 5 | 10 | 20

hobby substráty

substrát
VÝSEVNÍ A ŘÍZKOVACÍ – SV
Substrát je určen pro výsevy semen květin a zeleniny. Dále slouží pro množení květin a dřevin
řízkováním. Substrát je vyroben z jemných tříděných rašelin s přídavkem křemičitého písku a humusu.
Vyznačuje se jemnou, nesléhavou strukturou s optimálním poměrem vzduchu a vláhy, díky němuž
semena dobře klíčí a rychle se vyvíjejí kořeny.
obsah balení v litrech: 10 | 20

RAŠELINA – RA
Kvalitní vrchovištní bílá rašelina, vhodná k obohacení půdy o organické látky, k okyselení alkalických
půd a k výraznému zlepšení chemických a fyzikálních vlastností půd. Rašelina je čistý organický
produkt, nemá upraveno pH a nemá přidané živiny.
obsah balení v litrech: 10 | 20 | 75
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NOVINKA!

SUBSTRÁT PRO
BORŮVKY A BRUSINKY - SBB
Speciální substrát pro borůvky má stále větší oblibu mezi koncovými
zákazníky - hobby pěstiteli.
Substrát se stopovými prvky a živinami, vhodnou kyselostí, optimální
vododržností a dostatkem vzduchu zajistí zdravý vývoj kořenového
systému a bohatou úrodu. Vyznačuje se navíc obsahem zeolitu, který
má vynikající ionto-výměnné vlastnosti a zabraňuje vyplavení živin.

Substrát je vhodný pro pěstování borůvek a brusinek, ale také
ostatních kyselomilných rostlin, které jsou náročné na stabilní
nižší pH, dostatek živin a vláhy.

Obsah balení 50litrů.

profesionální substrát
PRO OKRASNÉ DŘEVINY – SO
Speciální substrát určený pro vysazování a pěstování jehličnatých i listnatých keřů a stromů. Substrát je vyroben z kvalitní kyselé vrchovištní rašeliny, kompostované kůry a přírodního humusu.
Je obohacen živinami a stopovými prvky, což společně s mírně kyselou reakcí a dobrou zásobou
živin vyhovuje většině okrasných dřevin. Vyznačuje se trvalou stabilní hrubší strukturou, která zaručuje optimální provzdušnění a vododržnost. Díky svým vlastnostem zaručuje optimální růst, vybarvení
a odolnost většině okrasných dřevin.
obsah balení v litrech: 75

hobby substráty

substrát
PRO KONIFERY – SO
Speciální výživná směs pro pěstování všech druhů jehličnanů. Obohacená všemi důležitými
živinami pro dosažení rychlých přírůstků. Zajišťuje ideální vzdušnou půdní strukturu pro zdravý vývoj kořenové soustavy.
obsah balení v litrech: 45

substrát
PRO TRÁVNÍKY – ST
Speciální substrát se stabilní strukturou na bázi kvalitního drceného kůrového a zeleného kompostu
a rašeliny. S přídavkem tříděného písku pro vylepšení drenážních vlastností a zabraňování hromadění vlhkosti.
obsah balení v litrech: 45
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Speciální substrát pro pěstování a přesazování orchidejí. Substrát je vyroben z kvalitní piniové kůry
a hrubé bílé rašeliny. Tato hrubozrnná směs zaručuje optimální podmínky pro zdravý růst a bohaté
kvetení orchidejí.
obsah balení v litrech: 5

substrát kokosový
PRO ORCHIDEJE – KS O 350
Speciální směs upravených drcených kokosových vláken a obalů kokosových ořechů, které zajistí
orchidejím optimální růst, kvetení a dostatek vzduchu v substrátu. Tato kokosová vlákna je možné
dále míchat s rašelinou a piniovou kůrou podle nároků jednotlivých druhů orchidejí. Tento substrát
je slisován do malé kostky, která po namočení do vody zvětší svůj objem až na 4 litry substrátu.
obsah balení: 350 gramů

substrát kokosový
PRO BALKÓNOVÉ A POKOJOVÉ ROSTLINY – KS PB 450
Speciální směs upravených drcených kokosových vláken a obalů kokosových ořechů určená pro
pěstování a úpravu substrátu pokojových a balkónových rostlin. Zvláště vhodný substrát pro rostliny,
které potřebují vzdušný, lehký a strukturní substrát. Tento substrát je slisován do malé kostky, která
po namočení do vody zvětší svůj objem až na 7 litrů substrátu.
obsah balení: 450 gramů

hobby substráty

substrát
PRO ORCHIDEJE – ORCH5

Premium substráty
je řada speciálních substrátů, které jsou vyrobeny z materiálů používaných při výrobě
profesionálních substrátů, ale v balení vhodném pro hobby zákazníky.
Použitím nejkvalitnějších borkovaných rašelin, zeolitu, mykorhizy, křemičitého písku,
kvalitních profesionálních hnojiv a dalších komponentů splní substráty této prémiové
řady požadavky nejnáročnějších zákazníků. Rostliny v nich velmi dobře zakořeňují
a mají velkou vitalitu po celé období vegetace.
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Speciální substrát určený k přesazování a pěstování rododendronů, azalek, vřesů, vřesovců,
borůvek brusinek a dalších kyselomilných rostlin. Je také vhodný pro úpravu příliš alkalické volné půdy a alkalické půdy v květináčích. Substrát je vyroben z kvalitní kyselé vrchovištní rašeliny,
kompostované kůry a přírodního humusu. Je obohacen živinami a stopovými prvky, zvláště pak
železem, což společně s kyselou reakcí a optimální zásobou živin vyhovuje většině vřesovištních dřevin. Vyznačuje se trvalou stabilní hrubší strukturou, která zaručuje optimální provzdušnění
a vododržnost. Díky svým vlastnostem zaručuje optimální růst, vybarvení a kvetení všech vřesovištních
dřevin.
obsah balení v litrech: 50

univerzální substrát
MYKOFLOR – PR MYK50
Substrát Mykoﬂor obohacený šesti druhy symbiotických hub zajistí rychlou kolonizaci kořenů, která
mnohonásobně zvětší kořenový systém a tím zajistí mnohem větší příjem vody a živin. Postupné
uvolňování živin i vláhy v průběhu vegetace zaručuje obsažený zeolit. To vše se projeví rychlejším
růstem, bohatším kvetením a lepší kondicí rostlin. Tento univerzální substrát má díky svým výjimečným
vlastnostem široké použití při pěstování květin doma i v zahradě, zeleniny, bylinek, při výsadbě
okrasných či ovocných dřevin nebo při úpravě trávníkových ploch.
obsah balení v litrech: 50

substrát
PRO TRÁVNÍKY – PR ST40
Speciální substrát pro zakládání, dosévání a pravidelnou údržbu trávníků. Substrát je vyroben
z jemné rašeliny, jemného humusu a křemičitého písku.
Zlepšuje vlastnosti trávníku, dodává živiny s výrazným účinkem, udržuje optimální vlhkost a brání
plstnatění trávníku.
obsah balení v litrech: 40
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premium substráty

substrát
PRO RODODENDRONY A AZALKY – PR SK50

Florcom Quality substráty
je řada substrátů se SPECIÁLNÍ RECEPTUROU, díky které se výrazně odlišují od
ostatních hobby substrátů. Vyrábí se z nejlepších druhů tříděných rašelin, speciálních
hnojiv, perlitu a dalších komponentů. Hlavní předností je vyvážený poměr vzduchu
a vody. Substrát je vododržný, ale zároveň i vzdušný, což je základem pro zdravý
vývoj kořenů a dobrou kondici rostlin. Rostliny dobře koření, jsou vitálnější a lépe
odolávají stresům. Substráty si dlouho udržují stálou strukturu a vzdušnost,a proto není
třeba rostliny tak často přesazovat.

22

Speciální substrát pro balkónové rostliny, zejména pak pro Pelargonie, které jsou
náročné na živiny. Je vydatně zásoben živinami a stopovými prvky. Vyznačuje se
trvalou stabilní strukturou,zaručující optimální provzdušnění a vododržnost. Díky svým
vlastnostem zaručuje vitalitu, velký nárůst, bohaté kvetení a vybarvené květy nejen
Muškátů, ale všech balkónových rostlin.
obsah balení v litrech: 20 | 50

substrát
PRO BYLINKY A KOŘENÍ
Speciální substrát s ideální strukturou pro pěstování bylinek a koření v nádobách doma
i venku, který je vhodný také pro jejich výsevy. Vyznačuje se vynikající vododržností
a vzdušnou kapacitou a vytváří tak příznivé podmínky pro růst a zdravý vývoj rostlin.
Použití tohoto speciálního substrátu je jedním z předpokladů pro radost a užitek z
vlastní voňavé bylinkové zahrádky.
obsah balení v litrech: 20
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quality substráty

substrát
PRO BALKÓNOVÉ ROSTLINY

substrát
ZAHRADNICKÝ
Univerzální substrát se širokou možností použití pro pěstování květin, zeleniny, dřevin
a vylepšení půdy na záhonech. Vyznačuje se stabilní strukturou s vynikající zásobou
vzduchu a sorpcí vody. Je obohacen základními živinami a mikroprvky, pro správný
růst a vývoj rostlin. Substrát je vhodný pro pěstování rostlin na záhonech, v nádobách
a také na vylepšování půdy při výsadbách nejen na zahradě.
obsah balení v litrech: 50 | 75

quality substráty
substrát
PRO POKOJOVÉ ROSTLINY
Substrát určený pro pěstování většiny pokojových rostlin okrasných květem a
listem. Je obohacen potřebnými živinami, vyznačuje se stabilní dlouhodobou
strukturou a vytváří příznivé podmínky pro zdravý růst a vývoj pokojových rostlin. Substrát neobsahuje fermentovanou kůru ani kompost, je optimálně vzdušný a vododržný. Svým složením eliminuje výskyt nepříjemných plísní a mušek
a přináší tak radost z úspěšného pěstování po dlouhou dobu.
obsah balení v litrech: 10 | 20
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OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ

6 dobrých důvodů proč zvolit UNIVERSOL
1
2
3
4
5
6

všestranné krystalické vodorozpustné hnojivo
vyvážený obsah NPK doplněný hořčíkem a stopovými prvky
rychle se rozpouští, lze je okamžitě použít
barevné značení pro jednoduché použití
vynikající poměr cena/výkon
jedinečný “Bright Solution” systém který zabraňuje
usazování vodního kamene a rozpouští již usazené soli

PŘÍNOS POUŽÍVÁNÍ DLOUHODOBÝCH HNOJIV OSMOCOTE
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

rostliny rostou lépe, protože dostávají živiny, které v daný moment potřebují
hnojiva Osmocote přispívají k ekologicky šetrnému způsobu hnojení;
obal minimalizuje vyplavování živin
díky optimálnímu růstu je zaručena kvalita rostlin
díky rovnoměrné dodávce živin existuje menší riziko nemocí a infekcí
a je zajištěn zdravý růst rostlin
díky kontinuálnímu uvolňování živin si rostliny zachovávají vysokou
kvalitu i ve fázi po dodávce zákazníkovi

Dekorační materiály
V naší nabídce najdete produkty vyrobené čistě z přírodních materiálů. Mají nejen
vysokou estetickou hodnotu v okrasných zahradách, ale chrání také výsadby před
nadměrným přehřátím či mrazem, zabraňují zvýšenému odpařování vody a růstu
plevelů.
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Speciálně drcená a tříděná kůra je určena k zákryvu půdy a mulčování. Zabraňuje růstu plevelů,
udržuje půdní vlhkost a chrání rostliny před mrazem. Postupným rozkladem dodává půdě živiny a
organické látky. Jde o čistě přírodní produkt.
obsah balení v litrech: 70 | volně ložená

PINIOVÁ KŮRA – KP
Piniová kůra nejvyšší kvality je vyrobená výlučně z Pinus pinaster - Pinie z galicijských hor severního
Španělska. Zaručuje tím jedinečné vlastnosti - barvu, čerstvost, složení, trvanlivost, strukturu a velikost.
Používá se k mulčování a dekoraci v okrasných zahradách, k pokrytí truhlíků, květináčů a k dalším ﬁnálním
dekorativním úpravám interiérových a exteriérových ploch. Piniová kůra má podstatně delší trvanlivost
a vyšší estetickou hodnotu než běžná kůra . Má dlouhodobou stálost struktury i barvy a odolnost vůči
vlivům počasí a hnilobě. Její obnova se doporučuje na rozdíl od běžné kůry za 4-6 let. Menší frakce
je vynikající také jako substrát pro orchideje, ale má uplatnění také jako substrát do všech typů suchých
i vlhkých terárií.
obsah balení v litrech: 70
frakce v mm: 40-60 | 60-100

BAREVNÁ ŠTĚPKA – SD
Je vyrobena z přírodní štěpky s rovnoměrnou strukturou ze dřeva jehličnatých stromů zbavených kůry.
Je barvená ekologicky nezávadnými barvami v odstínech Javor (žlutá), Pinie (hnědá) a Mahagon (červená).
Má dlouhodobou stálost struktury a barev, je odolná vůči vlivům počasí a hnilobě. Tato zahradní dekorace
přináší barvy do zahrady a má zároveň všechny výhody mulčování - zabraňuje růstu plevelů a vysychání
půdy. Je určená pro kreativní zahradní úpravy, zdobení reprezentativních prostor, parkovišť, zahrad,
či zakrytí povrchu ve větších nádobách. Využívá se k mulčování a zvýraznění okrasných záhonů, pod
stromy či mezi trvalými porosty a je vhodná i pro dětské koutky a hřiště.
obsah balení v litrech: 45
barvy: javor/žlutý | pinie/tmavohnědá | mahagon/červená

KERAMZIT 8-16MM – KER
Keramzit (Liaflor, Liapor) je čistě přírodní a ekologický granulát hnědočervené barvy,
má neutrální PH a neobsahuje díky vysokým teplotám při výrobě žádné nečistoty ani
choroboplodné zárodky. Díky těmto příznivým vlastnostem je vhodný pro dekorativní
povrchy v květináčích, truhlících, na střešních zahradách, výlohách apod. Při použití
kolem vegetace zabraňuje zvýšenému odpařování vody a růstu nežádoucích plevelů. Využívá
se také jako drenážní podklad pod substrát do květináčů a truhlíků. Je ideálním substrátem do
hydroponických nádob.
obsah balení v litrech: 7 | 50
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dekorační materiály

MULČOVACÍ KŮRA – KD

Osiva travní
Správně zvolené osivo společně s kvalitním substrátem, hnojivy a dobrou péčí
je základem dokonalého trávníku. V naší nabídce jsou jedny z nejkvalitnějších
travních osiv na trhu.
– světoznámá travní osiva Barenbrug, která jsou na nejvýznamnějších sportovištích
ve světě i u nás
– tuzemská travní osiva „Modrá řada“ z vybraných odrůd, které se pěstují na území
ČR výborně odolávají našim klimatickým podmínkám
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Tato travní směs je určena pro silně zatěžované trávníky. Je vhodná jak pro profesionální hřiště, tak
i pro trávníky u rodinných domků, zejména tam, kde chcete svým dětem a svému psovi dopřát
volný pohyb po trávníku. Svým složením pouze ze dvou travních druhů, vytváří trávník mimořádně kompaktní. Vyznačuje se výrazně tmavě zelenou barvou a nízkým nárůstem travní hmoty.
Trávník založený touto travní směsí je zátěžový a zároveň velmi krásný.
obsah balení: 1kg (karton 5ks) | 25kg
složení osiva
doporučený výsev

jílek vytrvalý, lipnice luční
3 – 3,5 kg/100 m2

parková směs
MODRÝ PARK – MPA
Tato směs vytváří krásný reprezentativní a jemný trávník, výrazně tmavě zelené barvy. Snáší
střední až vyšší zátěž, významný podíl lipnice luční mu dává vysokou odolnost proti sešlapání
a tím i dlouhověkost. Nižší podíl jílku vytrvalého a vysoký podíl kostřav červených pak dodává vysokou jemnost a hustotu. Trávník z této směsi splňuje ty nejvyšší požadavky kladené na
reprezentativní travnaté plochy.
obsah balení: 1kg (karton 5ks) | 25kg
složení osiva
doporučený výsev

kostřava červená trsnatá, kostřava červená dlouze, výběžkatá, jílek vytrvalý,
lipnice luční
2,5 – 3 kg/100 m2

zátěžová směs do sucha
MODRÁ SAHARA – MSA
Tato travní směs je určena pro založení trávníku zejména tam, kde je nedostatek vody. Založený
trávník má mimořádnou odolnost proti suchu a snáší velmi dobře zatěžování. Hlavním komponentem této travní směsi je kostřava rákosovitá, který vyniká tmavě zelenou barvou. Je doplněna
lipnicí luční. Tato směs je z celé řady nejtmavší. Má širší list a vyžaduje sečení na výšku kolem
5 cm. Jedná se o velmi perspektivní travní směs, která vyžaduje minimální údržbu. Je vhodná k
rodinným domkům i pro běžné plochy, např. do sídlišť, na zatravnění koridorů apod.
obsah balení: 1kg (karton 5ks) | 25kg
složení osiva
doporučený výsev
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kostřava rákosovitá, lipnice luční
5 – 6 kg/100 m2

osiva travní

hřišťová směs
MODRÝ PROFESIONÁL – MPR

směs pro zatěžované trávníky
ELITE SPORT – ES
Směs připravená pro založení zátěžových ploch u rodinných domů a dětských hřišť, zejména
tam, kde chcete dopřát svým dětem a svému psovi volný pohyb po trávníku.
Vykazuje vynikající odolnost a dlouholetou trvanlivost i při intenzivní zátěži.
obsah balení: 1kg (karton 5ks) | 15kg
složení osiva
pokrytí na 1kg

Lolium perenne, Festuca rubra comm., Festuca rubra rubra, Poa pratensis
40 m2

osiva travní

směs pro rekreační plochy a parky
ELITE UNIVERSAL – EU
Parková směs připravená pro použití do rodinných zahrad, ale i parků a veřejné zeleně. Vyšší
zastoupení jílku vytrvalého zvyšuje její odolnost vůči zátěži a také poměrně rychlé založení
a vývoj.
Nemá tak vysoké nároky na údržbu, jako směsi s převahou kostřav červených a psinečku tenkého.
obsah balení: 1kg (karton 5ks) | 15kg
složení osiva
pokrytí na 1kg

Lolium perenne, Festuca rubra comm., Festuca rubra rubra, Poa pratensis
40 m2

směs pro reprezentační trávníky
ELITE GAZON – EG
Směs jemnějšího charakteru pro krásné nízce kosené trávníky vhodná nejen pro reprezentační
trávníky veřejné zeleně nebo trávníky rodinných zahrad, ale i golfové dráhy veřejných hřišť.
Tato směs je schopna snášet nízkou seč cca 15-20mm a dobře snáší i zastínění.
obsah balení: 1kg (karton 5ks) | 15kg
složení osiva
pokrytí na 1kg
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Lolium perenne, Festuca rubra comm., Festuca rubra rubra,
Festuca rubra trich., Poa pratensis
40 m2

Účinný program výživy zajišťuje hustý a zdravý trávník,
podporuje jeho obnovu a zvyšuje odolnost vůči chorobám.
Hnojiva zlepšují vzhled trávníku i jeho toleranci vůči vlivům
prostředí jako je například stín či sucho.
Proč používat hnojiva ICL:
Ŷ dobrý poměr cena/výkon: jedna aplikace postačí na celou sezónu
Ŷ zcela bezpečné pro děti, domácí zvířata i mladé travní rostliny
Ŷ obsahuje vysoký obsah živin, postačuje menší množství hnojiva
Ŷ optimální dodávka živin zajistí lepší kvalitu trávníku
Ŷ spolehlivé uvolňování živin pro vyvážený růst a méně časté sečení
Ŷ podporuje tvorbu silného kořenového systému, což přispívá ke zdraví
a odolnosti rostlin
Ŷ trvale udržitelné - optimální výživa a minimální ztráta živin vyplavováním
Ŷ dlouhotrvající účinek šetří lidskou práci
Výsledkem použití hnojiv ICL s pomalým a řízeným
uvolňováním živin je méně plýtvání a ztrát a zdravější trávníky.
Snížíte-li počet hnojení potřebných v průběhu každé sezóny,
můžete i s omezeným rozpočtem poskytovat vysoce kvalitní
výživu. Součástí konceptu jsou také kvalitní, velice odolné aplikátory,
které se snadno používají a nabízejí to nejlepší pro účinnou aplikaci.

OKRASNÉ
A SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY

HNOJIVA TERRASAN
HNOJIVA FIRMY TERRASAN, KTERÁ PŮSOBÍ NA TRHU OD ROKU 1925, JSOU
VYVÁŽENOU KOMBINACÍ ŽIVIN PRO ZDRAVÝ RŮST, ZVÝŠENOU ODOLNOST
A VYTVÁŘENÍ FUNKČNÍ KOŘENOVÉ SOUSTAVY TRÁVNÍKU.
Speciální trávníková organominerální NPK hnojiva s dlouhodobě působícím dusíkem podporují zdravý a rychlý růst trávníků. Dodávají trávníkům svěží vzhled a sytě zelenou barvu, zajišťují potlačování plevele a plstnatění trávníku.

V segmentu výrobků pro hobby použití nabízí COMPO kompletní sortiment špičkových
produktů pro dům a zahradu od pěstitelských substrátů přes hnojiva pro dům
a zahradu, zahradní hnojiva, trávníková hnojiva až po prostředky na ochranu rostlin.

Profesionální střešní substráty Florcom
Jsou organicko-minerální substráty s vynikající drenážní schopností a současně optimální vodoakumulační kapacitou,
zajištěnou správným poměrem, strukturou a kvalitou použitého materiálu. Substráty na intenzivních i extenzivních
střechách si zachovávají svoje fyzikální vlastnosti a jsou tak stále funkční po mnoho let. Díky bohatým zkušenostem
s jejich výrobou a spoluprací s předními realizačními ﬁrmami v této oblasti jsme vyvinuli substráty, které obstojí
i v zahraniční konkurenci. Substráty Florcom splňují německou směrnici FLL i České Standardy pro navrhování,
provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech (vydané SZÚZ).
Střešní substráty Florcom jsme od roku 2004 vyfoukali cisternami nebo dopravili v BigBagách na mnoho střech v Čechách
i na Slovensku. Jsme největším výrobcem a dodavatelem střešních substrátů v České republice.

V dnešní době můžete obdivovat zeleň nejen na střechách těch nejprestižnějších komerčních objektů, ale i na rodinných
domech. Kromě substrátů dodáváme také příslušenství a ostatní prvky včetně návrhu realizace vegetačních střech.

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

intenzivní střešní zahrady
extenzivní vegetační střechy
dlouhodobě funkční souvrství
pneumatická doprava až 100m
splňují normu FLL i České Standardy

Zelené střechy které fungují

BB Com s.r.o. | Kunčická 465, 561 51 Letohrad

IČ: 25275992 | DIČ: CZ25275992
Tel.: +420 465 612 584 | E-mail: bbcom@bbcom.cz

www.bbcom.cz

Jednatel společnosti: Miloslav Bartoš
Výkonný ředitel: Tomáš Kolomý

| +420 465 612 584 | miloslav.bartos@bbcom.cz

| +420 774 168 757 | tomas.kolomy@bbcom.cz

Obchodní zástupci:
Zbyněk Ptáček – odborný poradce pro zelené střechy
+420 608 820 440 | zbynek.ptacek@bbcom.cz
Robert Fagoš
+420 734 754 062

| robert.fagos@bbcom.cz

Ester Světlíková – odborný poradce pro golfové a sportovní trávníky
+420 733 535 868 | ester.svetlikova@bbcom.cz
Vladimír Kuchař
+420 733 735 485

| vladimir.kuchar@bbcom.cz

Vedoucí výroby a nákupu: Tomáš Bartoš

| +420 728 955 154 | tomas.bartos@bbcom.cz

Objednávky a propagace: Radka Vávrová

| +420 606 692 440 | radka.vavrova@bbcom.cz

Vedoucí logistiky: Pavel Honz

| +420 602 175 044 | pavel.honz@bbcom.cz

Odborný poradce pro pěstování a ochranu rostlin:
Ing. Jiří Komzák | +420 774 444 550 | jiri.komzak@bbcom.cz
Pavel Rubeš | +420 725 521 519 | pavelrubes@tiscali.cz
distribuce pro Slovenskou republiku:

Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, Slovensko
Tel.: +421 240 208 020, email: info@takacs.sk
www.takacs.sk

