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Nové  receptury substrátů

• nové požadavky na substráty:

- strukturnost  po celou dobu pěstování

- nízká měrná hmotnost

- výborná vzdušná kapacita

- vysoká schopnost přijímat vodu

- specifičnost použití





• technologické změny 
přípravy:

- dokonalejší třídění

- nové frakce

- použití zvlhčovacích

činidel

- pečlivější laboratorní

kontrola

Nové  receptury substrátů



• přepracování všech standardních receptur

- 10 úplně nových druhů substrátů

- 37 standardních druhů

- neomezený počet receptur dle konkrétních
pěstitelských podmínek

- standardní použití smáčedla

- možnost zapracování dlouhodobě působících 
hnojiv různých typů

Nové  receptury substrátů



- 10 úplně nových druhů substrátů

Univerzální rašelinový substrát

Sub. pro dlouhodobé kultury s kokosovým vláknem

Substrát pro trvalky s liadrainem

Substrát pro roubovance jehličnanů

Substrát pro roubovance listnáčů

Substrát pro pelargonie matky

Substrát pro macešky s pískem

Substrát krycí na žampióny

Substrát pro přesné výsevy jehličnanů

Substrát pro přesné výsevy listnáčů

Nové  receptury substrátů



• přepracování všech 
standardních receptur

- neomezený počet receptur 
dle konkrétních
pěstitelských podmínek

- standardní použití smáčedla

- možnost zapracování 
dlouhodobě působících 
hnojiv různých typů

Nové  receptury substrátů



Nové suroviny

• borkovaná rašelina



Pečlivé uložení borek na rašeliništi



Klasická těžba rašeliny



Klasická těžba rašeliny



Nové suroviny

•kokosová vlákna



• big bal  - 4 000 l 

- rašelinové substráty
- paleta 100 x 120 cm  nevratná
- přepravní obal bílý
- částečně skladem

• big bal – 6 000 l

- rašelinové substráty Tref
- přepravní obal bílý
- min. objednávka od 10 ks

Nové možnosti dodávek



Nové typy kontejnerů
možnost potisku

• silnostěnné  typy • tenkostěnné typy

typ Čtyřhranné

typ SBX, BCTX typ LBCZ

typ H - LSR typ RP typ silnostěnné

typ 34 N



Rozšířená nabídka hnojiv

• kompletní sortiment dostupných hnojiv

• sortiment firmy Haifa Chemicals



Program JUTA

• textilie netkané

• stínovky

• školkařské 
podkladové textilie
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