
Hrnkovací substráty označené "Topf"

Číslo rec. Česky Německy

2003 Pikýrování bez jílu Topf/Pikier

2004 Pikýrování/sázení P9 s jílem Topf/Pikier+TonXL

2005 Hrnkovací směs bez jílu Topf

2006 Hrnkovací směs s jílem pro balkonovky Topf+TonXL

17375 Hrnkovací směs s jílem + 2 kg Nutricote Topf+TonXL+Depot

24726 Pikýrování s jílem + LF + Trichoderma Topf/Pikier-LF+TonL+MO

25935 Hrnkovací s jílem + 20% Lignofibre Topf-LFc+TonXL

24731 Hrnkovací s jílem + 30% Lignofibre Topf-LF30+TonXL

24262 Begonia, Impat + 30% Ligno + 1/2 jílu Topf-LF30+TonL

Kontejnerovací substráty označené "Container"

2007 Kontejnerovací směs bez jílu Container

2008 Kontejnerovací směs s jílem Container+TonXL

Množárenské substráty

2002 Výsevní substrát do multiplat Tray 60/40

3236 Pikýrovací substrát pro košťáloviny Tray 60/40 media

14680 Řízkovací substrát s Trichoderma harzianum Paperpot-spezial+Perl+MO

15268 Speciální výsevní substrát pro květiny Specialni vysevni + MO  

Vysvětlivky německých názvů: 

Topf = hrnkovací substráty pro P9-P13

Container = kontejnerovací substráty od P13 výše

Pikier = pikýrovací substráty pro větší sadbovače až P10

TonXL = plná dávka jílu tj. 90 kg/m3 (substráty vhodné pro pěstování na filcu)

TonL = poloviční dávka jílu tj. 45 kg/m3 (pro příliv-odliv a pro rostliny, které nesnáší přemokření)

LF = Lignofibre nebarvený (hrubší)

LFc = Lignofibre coloured, barvený (jemnější)

LF30 = Lignofibre 30% (nebarvený, hrubší)

Depot = zásobní hnojivo s pozvolným uvolňováním živin (Osmocote nebo Nutricote)

MO = mikroorganismy na bázi Trichodermy harzianum

Fe = železo (aktuálně se nepíše v názvu receptur + Fe jako dosud, ačkoli všechny substráty 

Gramoflor obsahují železo, některé, např. Surfinia, ve výrazně zvýšené dávce)

Číselná označení

Číslo receptury je 4-5 místný kód (viz 1. sloupec v tabulkách výše). 

U Big Balů je číslo receptury uvedeno na spodním řádku etikety před pomlčkou.

U pytlovaný substrátů není číslo receptury na obalu vytištěno.

V případě písemného potvrzení objednávky (posíláme na vyžádání) se uvádí před názvem substrátu.

Číslo šarže je 7-místný kód a je vytištěný na všech dodaných profesionálních substrátech.

U Big balů je uvedeno v pravém horním rohu od označením Charge .

U pytlovaných substrátů je zobrazeno černou barvou z boku před názvem substrátu.

V případě jakékoli reklamace prosíme o uvedení čísla šarže pro dohledání konkrétního substrátu.

Použití jednotlivých typů substrátů pro konkrétní kultury je součástí jiné přílohy.

Tento přehled není úplný, obsahuje 15 nejpoužívanějších receptur. V příp. dotazů pište nebo volejte.
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