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černozemní substráty



Černozemní půdy
 
jsou zcela právem považovány za nejúrodnější druh zeminy. 
Především je to díky obsahu humusu, který v půdních vrstvách 
vznikal po tisíce let a stal se zdrojem přirozeně vysoké zásoby 
živin. 

Tyto vlastnosti v sobě nyní snoubí černozemní substráty řady 
AGRO. Svým složením a kombinací použitých surovin 
jsou výjimečné. 

Základem substrátu je černá rašelina těžená z hloubi půdního 
profilu, odpovídajícího stáří mnoha staletí. V takové hloubce je 
rašelina důkladně rozložena do podoby kvalitní černozemní 
půdy s velmi jemnou strukturou. Zároveň obsahuje zdravé 
mikroorganismy a výživné organické složky známé jako 
TerraLut®. Rašelinu už nijak dále neupravujeme ani 
nepropařujeme, aby nebyla zbavena prospešných 
mikroorganismů a živin.

Díky vysokému obsahu humusu je rašelina tmavé barvy 
a na omak je zemitá, kyprá a vláčná. 

Další složkou substrátů je vyzrálý kůrový kompost. Slouží nejen 
jako zdroj přírodních živin, ale především zajišťuje černozemnímu 
substrátu vzdušnost nezbytnou pro správný růst kořenů 
a vyrovnané hospodaření s vodou. 

Zásobu přírodních živin v kompostu ještě posilujeme dodáním 
startovacích hnojiv s mikroprvky pro úspěšný vývoj vysazených 
rostlin. Ty jsou zajištěny na první 4 týdny, poté pokračujeme 
s přihnojováním vhodným hnojivem, např. AGRO 
Organominerálním hnojivem s extraktem TerraLut®.

Černozemní AGRO substráty nahrazují vzácnou tradiční úrodnou 
černozem, známou z oblastí českého Polabí či slovenského 
Podunají. 

Pomáhají tak obnovit přirozené složení půdy a posílit její 
organickou složku. V pěstebních nádobách tento humózní 
substrát plně nahrazuje kvalitní černozemní půdy.
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Černozemní substrát 

pro celou zahradu
 
Substrát je vhodný pro všechny druhy 
zeleniny, ovoce a květin (vyjma 

kyselomilných) pěstované v nádobách na 

terase či balkónech či volně na záhonech 

v zahradě. Ocení ho především ti 

zahrádkáři, kteří nedají dopustit na bohaté 
úrodné půdy a zároveň chtějí kvalitní 

základ pro pěstování bez nežádoucích 

plevelů a škůdců.

Optimální složení: černá rašelina, kvalitní 

vyzrálý humus, upravené pH, startovací 

živiny s mikroprvky na první 4 týdny - 

organický extrakt TerraLut® 

Balení: 18 l; 60 l



 Černozemní substrát 

pro balkonovky a letničky
 
Substrát je ideální pro pěstování muškátů, 
surfinií, fuchsií, letniček a dalších 
balkonových květin umístěných 

v nádobách na balkonech a terasách či 

volně na záhonech v zahradě. Spolu 

s organo-minerálním hnojivem pro 

muškáty zajistí tvorbu bohatých závěsů 
květů.

Optimální složení: černá rašelina, kvalitní 

vyzrálý humus, upravené pH, startovací 

živiny s mikroprvky na první 4 týdny 

- organický extrakt TerraLut® 

Balení: 18 l; 60 l



Doporučená výživa pro skvělou úrodu

Organominerální hnojivo 
pro muškáty
N-P-K (10-5-6)
- určeno pro všechny druhy 

balkónových květin jako jsou 
muškáty, begonie, surfinie, 
petunie, a jiné letničky

- podporuje tvorbu bohatých 
závěsů květů

- dávkování: 15 ml (víčko od 
lahve) nalijte do 3-6 l vody dle 
zásoby živin v půdě

Organominerální hnojivo 
pro rajčata a papriky
N-P-K (10-4-6)
- určeno pro všechny druhy 

rajčat, paprik a okurek 
pěstované v nádobách, ve volné 
půdě i ve skleníku

- podporuje násadu květů 
a zajišťuje bohatou úrodu 
šťavnaté domácí zeleniny

- dávkování: 15 ml (víčko od 
lahve) nalijte do 3-6 l vody dle 
zásoby živin v půdě

Organominerální hnojivo 
pro cibuli a česnek
N-P-K (6-3-7)
- určeno pro všechny druhy 

cibule, česneku i okrasných 
cibulovin

- podporuje výraznou chuť 
- dávkování: 15 ml (víčko 

od lahve) nalijte do 3-6 l vody 
dle zásoby živin v půdě

NOVINKA



Organominerální hnojivo 
pro borůvky a brusinky
N-P-K (7-5-8)
- určeno pro kanadské a jiné 

odrůdy borůvek, brusinky, 
azalky, rododendrony, hortensie, 
vřesy a jiné pěstované ve volné 
půdě i v nádobách 

- zajistí bohatou úrodu chutných 
a šťavnatých plodů

- dávkování: 15 ml (víčko od 
lahve) nalijte do 3-6 l vody dle 
zásoby živin v půdě

Organominerální hnojivo 
pro jahody
N-P-K (7-4-9)
- určeno pro jahody a jiné drobné 

ovoce (angrešt, rybíz, maliny, 
ostružiny, jostu,…)

- podporuje bohaté kvetení 
a úrodu s vysokou nutriční 
hodnotou

- dávkování: 15 ml (víčko od 
lahve) nalijte do 3-6 l vody dle 
zásoby živin v půdě

Organominerální hnojivo 
pro bylinky
N-P-K (8-4-8)
- určeno pro všechny druhy 

bylinek a aromatických rostlin 
(šalvěj, bazalka, tymián,…) 

- zajistí bujný růst, výraznější 
aroma a chuť bylin

- dávkování: 15 ml (víčko od 
lahve) nalijte do 3-6 l vody dle 
zásoby živin v půdě

Nezapomeňte na výběr vhodného hnojiva. Organominerální hnojiva AGRO mají vysoký obsah živin. Minerální složka se 
postará o okamžitý efekt přihnojení a organická o dlouhodobé působení. Obsahuje Terralut®  - speciální organický výluh ze 
sladkovodního rašelinného sedimentu, bohatý na huminové a fulvo kyseliny. Spolu s AGRO černozemním substrátem se 
skvěle doplňují a tvoří IDEÁLNÍ PÁR pro Vaši zahradu.



TerraLut® 
unikátní organický extrakt 
Černozemní substráty a kapalná organominerální hnojiva obsahují výživnou 
organickou složku TerraLut, jejímž základem je sladkovodní sediment těžený 
ze dna dávných jezer. Ten vznikl anaerobním rozpadem rostlin, řas 
a živočichů po dobu několika tisíc let. Sediment udržuje vysokou biologic-
kou aktivitu díky nepřítomnosti UV paprsků v hlubinných vrstvách. TerraLut 
pak získáváme právě extrakcí z hlubinného sedimentu, který těžíme z vlastní-
ho rašeliniště v Bělorusku.

Jaké jsou hlavní přednosti TerraLutu?

• obohacuje půdu organickými složkami, mikroprvky a huminovými 
kyselinami, jejichž soli stimulují kořenový systém k lepšímu příjmu 
živin a podporují fotosyntézu 

• zlepšuje strukturu půdy 
• napomáhá samočištění půdy od patogenních hub a bakterií 
• zvyšuje imunitu a obranyschopnost rostlin proti vnějším vlivům 

www.agro.cz

rašelina

minerální půdní vrstva

sapropel


