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Kvalitní substráty pro pěstování zeleniny

Gramoflor je malá, ale modernì vybavená nìmecká firma, její substráty jsou cenìny pro svoji kvalitu
a spolehlivost.

Charakteristika Gramoflor substrátù:
 Stabilní vzdušná kapacita díky borkované rašelině bez prachu
 Vysoká vododržnost díky obsahu černé vrchovištní rašeliny
 Garantovaná kvalita, každá šarže substrátu je analyzována na pH a EC

Výhody pouití Gramoflor substrátù:
 Bezplevelnost a absence chorob a škůdců díky pečlivému propařování
rašeliny
 Vysoká vyrovnanost vzcházení a růstu rostlin
 Rychlý rozvoj kořenové soustavy, silná a zdravá sadba
Rádi Vám poradíme vhodný substrát pro Vaše pěstební podmínky.

Substrát
pro balíčkovanou sadbu

Výsevní substrát
do multiplat

Výsevní substrát
pro papriku s perlitem

Presstopf Special

Tray 60/40

GRAMOSEMI + PERLITE

Substrát je určen pro strojové
lisování balíčků, např. pro salát.
Přidání speciální lepící složky
umožňuje zachovat tvar kostky.

Univerzální výsevní substrát pro
ruční zálivku. Optimální poměr
mezi bílou a černou rašelinou 3:2
zajišťuje vysokou vodní i vzdušnou
kapacitu.

Výsevní substrát vylehčený o perlit pro papriku, která je citlivá
na přelití.

Pikýrovací substrát
pro košťáloviny

Pikýrování/sázení P9
s jílem

Pikýrování s jílem, Lignofibre ® a Trichodermou

Tray 60/40 media

Topf/Pikier+TonXL

Topf/Pikier-LF+TonL+MO

Je určený pro pikýrování košťálovin, podíl černé rašeliny zvyšuje
vododržnost substrátu a brání
vysychání.

Substrát je určený pro sázení
rajčat a pikýrování celeru, příp.
košťálové zeleniny. Podíl jílu
90 kg/m 3 zajišťuje vysokou vodní
kapacitu – vhodné pro pěstitele
s ruční zálivkou.

Substrát je vhodný pro plodovou
zeleninu, jmenovitě papriku, rajčata
a roubované okurky. Lignofibre ®
zajišťuje dodatečnou drenáž,
Trichoderma harzianum zabraňuje
padání rostlin.

Strukturní substrát umožňuje ideální rozvoj kořenového systému.
S Gramoflor substráty získáte silnou a zdravou sadbu.

Správná volba substrátu
Velmi jemná struktura výsevních substrátů umožňuje jejich použití do všech typů multiplat. Podíl
prachových částic je minimální díky těžbě rašeliny
ve formě cihel, tzv. borkováním. Výhodou borkované rašeliny je převažující podíl celistvých lístků
rašeliníku, substrát zůstává strukturní a vzdušný.
Všechny substráty jsou směsí bílé a černé rašeliny. Samotná černá rašelina je stejně jako čistá
bílá rašelina pro výsevy nevhodná. Kombinace
těchto dvou však dává nejlepší výsledky. Pro
dosažení dlouhodobé vododržnosti při zachování
vzdušné kapacity používáme příměs 20-40%
černé rašeliny.
Neváhejte nás kontaktovat pro výběr správného
substrátu.
Označení substrátů * Substrát pro
balíèkovanou
sadbu
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Značení na obalech

Presstopf
Tray 60/40
Special		

Gramosemi
+ PERL.

Pikýrování

Trichodermou
Tray 60/40
media

Bílá borkovaná
-60%
70%
60%
severoněmecká rašelina
Černá vrchovištní rašelina
90%
40%
15%
40%
Perlit 0-6 mm
--15%
-10%
---LIGNOFIBRE®
Vysokosorbční jíl
----(objemová %)					
Startovací hnojivo
1,0 kg
0,8 kg
0,8 kg
1,0 kg




Mikroelementy
Smáčedla




Trichoderma harzianum
----Cílové pH CaCl2 (H2O)
5,8 (6,5)
5,8 (6,5)
5,8 (6,5)
5,8 (6,5)
Struktura
jemná
velmi jemná
jemná
střední
Počet 70 l EN pytle/paletu
36
45
45
45
2,55
3,35
-3,35
Big Bale (objem v m3 EN)

Topf/Pikier
+TonXL

-LF+TonL+MO

Topf/Pikier

80%

50%

20%
--90 kg/ m3
(10%)
1,0 kg


-5,8 (6,5)
střední
39
2,85

30%
-20%
45 kg/ m3
(5%)
1,0 kg



5,8 (6,5)
střední-vláknitá

45
3,00

Gramoflor substráty jsou registrovány podle zákona o hnojivech 156/98 Sb v České republice a podle zákona
o hnojivách č. 136/2000 na Slovensku. Použité názvy jsou recepturami registrovaných substrátů.

Informace, doporučení a kontakty:
Upřesnění receptur pro Vaše pěstební podmínky předem konzultujte s Gramoflor poradcem.

Odborné poradenství a prodej pro ČR:
Ing. Zbyněk Slezáček, MSc.
Mobil: 724 340 615
zbynek.slezacek@substraty.info
www.gramoflor.com (nové stránky)

Obchodní zastoupení pro Slovensko:
AGRONA, spol. s r.o., Žitná 17, 010 01 Žilina
Ing. Ľubomír Kmotorka
Mobil: 00421 905 619 122
Tel./fax. 00421 41 724 6952
agrona@agrona.sk
www.agrona.sk

Gramoflor substráty splňují ta nejnáročnější kritéria na kvalitu.
Made in Germany.

