
  

Nabídka platí do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny. 

 

Zahradnický substrát je vyroben ze směsi kvalitní světlé a černé vrchovištní rašeliny s 
přídavkem minerálního hnojiva NPK. Vzhledem ke svému jedinečnému složení udržuje 
kyprost a vzdušnost půd a zaručuje tak dobrý růst, bohatou tvorbu kořenů a květů. 

10l    20l    40l    70l  60l  

 

Mulčovací kůra dotváří a dekoruje celkový vzhled zahrady. Nejvíce se používá k 
zamulčování záhonů s okrasnou výsadbou (na netkanou textilii, nebo i na samotnou 
zem). Brání odparu vody ve výsadbě a také (ve větší vrstvě) zamezuje prorůstání plevelů. 

5l    10l    20l    40l  

 

Směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny určená pro sázení a přesazování všech druhů 
pokojových rostlin. Zajišťuje optimální provzdušnění kořenového balu. Substrát je 
obohacen hnojivem se základními živinami a nezbytnými stopovými prvky na dobu 6 
týdnů. 

10l    20l    40l    70l  

 

Substrát pro balkónové rostliny je připraven ze směsi vytříděné světlé a tmavé rašeliny. 
Pečlivě vybrané surovinové složení substrátu zajišťuje optimální provzdušnění 
kořenového balu. Substrát je obohacen hnojivem se základními živinami a nezbytnými 
stopovými prvky. 

20l    40l  

 

Speciální substrát určený pro pěstování rododendronů, azalek a vřesů. Je vhodný také 
pro další kyselomilné rostliny. Je složen ze směsi vytříděné světlé a tmavé rašeliny. 
Reakce substrátu je upravena vápencem. Substrát je obohacen hnojivem se základními i 
stopovými živinami na dobu 6 týdnů. 

40l  

 

Směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny určené pro růže a trvalky pěstované volně nebo 
v truhlících. Zajišťuje optimální provzdušnění kořenového balu. Substrát je obohacen 
hnojivem se základními živinami a nezbytnými stopovými prvky na dobu 6 týdnů. 

20l  

 

Směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny určená pro sázení a přesazování surfinií a 
petunií. Zajišťuje optimální provzdušnění kořenového balu. Substrát je obohacen 
hnojivem se základními živinami a nezbytnými stopovými prvky na dobu 6 týdnů. 
Obsahuje také železo, které přispívá ke správnému růstu surfinií a petunií. 

40l  

 

Substrát pro jahody je připraven ze směsi vytříděné světlé a tmavé rašeliny a jílu. Je 
obohacen základní dávkou kvalitního zásobního hnojiva s obsahem nezbytných 
stopových prvku. Substrát je určen především k sázení a přesazování všech druhu 
jahodníku v pěstebních nádobách a k sázení a přesazování jiného drobného ovoce. 

40l  

 

Substrát pro borůvky je připraven ze směsi vytříděné světlé a tmavé rašeliny s vhodnou 
kyselostí. Je obohacen hnojivem se základními i stopovými živinami. Substrát je 
přednostně určen pro sázení a přesazování kanadských borůvek a dalších kyselomilných 
rostlin. 

40l  

 

Směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny a čerstvého jílu určená pro pěstování rajčat, 
paprik a okurek v pěstebních nádobách (truhlících, květináčích, mísách apod.) nebo na 
záhonech a ve sklenících. Je obohacena o hnojivo se základními živinami a nezbytnými 
stopovými prvky na dobu 6 týdnů. 

40l  

 

Zahradnický kompost s vysokým obsahem organických látek je výsledkem rozkladu 
rostlinného materiálu procesem kompostování. Kompost se používá k obohacení půdy o 
humus a živiny před výsadbou rostlin. Pro základní přípravu půdy doporučujeme použít 
cca 40 l na 3 -5 m2. 

40l  

 

Směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny, prosetého a tříděného křemičitého písku, jemně 
mletého dolomitického vápence vhodná k použití při zakládání nových travních ploch, 
ale i při opravách, obnovách a dosetí stávajících trávníků. 

40l  

 

Směs vytříděné světlé a tmavé rašeliny určená k vysazování jehličnatých dřevin a 
okrasných keřů. Substrát je obohacen hnojivem se základními živinami a stopovými 
prvky na dobu 6 týdnů. 

20l  

 

Substrát pro palmy a jiné pokoj. rostliny je připraven ze směsi vytříděné světlé a tmavé 
rašeliny. Obohacen hnojivem se základními živinami a stopovými prvky a má vynikající 
vlastnosti, využitelné při pěstování rostlin - značná jímavost vody zabraňuje vyplavování 
těchto živin. Určeno pro sázení a přesazování všech druhů palem a pokoj. rostlin. 

10l  

 

Speciální substrát určený pro pěstování mnoha druhů bylinek – zeleného koření, jako 
jsou majoránka, pažitka, bazalka, máta, libeček, řeřicha, saturejka, dobromysl, rozmarýn, 
petržel, kopr a další druhy aromatických bylin. Je složen ze směsi bílé a černé rašeliny, 
písku a je obohacen hnojivem se základními živinami a stopovými prvky na dobu 6 
týdnů. 

5l    15l  

 

Speciální substrát určený pro výsevy a množení rostlin. Je složen ze směsi vytříděné 
světlé a tmavé rašeliny s upravenou pH reakcí a perlitem. Je obohacen o houbu 
Trichoderma virens potlačující původce houbových onemocnění, která způsobují padání 
a odumírání klíčících a vzcházejících rostlin a o houbu Metarhizium anisopliae, která 
představuje účinnou prevenci před poškozením hmyzími škůdci, napadajícími klíčící a 
vzcházející rostliny. 

10l    20l    40l  

 

Speciální substrát určený pro výsev a množení rostlin. Je složen ze směsi vytříděné 
světlé a tmavé rašeliny s upravenou pH reakcí. Je vhodný jak k setí semen, tak i k 
přepichování řízků rostlin. Je obohacen hnojivem se základními i stopovými živinami na 
dobu 6 týdnů, což má příznivý vliv na bezproblémové zakořeňování řízků a klíčení 
výsevů. Obsahuje mletý jíl. 

10l    20l    60l  

 

Směs černé a bílé vrchovištní rašeliny má všestranné použití v zahradnictví, lesnictví (při 
výsadbě školek) a v zemědělství. Zlepšuje fyzikální a biologické vlastnosti půd (upravuje 
pH), obohacuje půdu o organické látky a tím zlepšuje zadržování živin a zamezuje jejich 
vyplavování do spodních vod. 


