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Proč substráty AGRO?
Substráty jsou základem pěstování. Kvalitní substrát je obohacen výživnými látkami, minerály a má strukturu, 

která odpovídá požadavkům jednotlivých skupin rostlin.

Substráty řady AGRO se skládají z několika druhů rašelin, vyzrálého kůrového humusu, písku, jílů, hnojiv a dalších 
doplňkových komponentů nezbytných pro správný růst rostlin. Připravují se z několika desítek receptur, které se 

liší nejen vstupními komponenty, ale i poměrem jednotlivých surovin, případně zastoupením různých speciálních 
složek.

Každá rostlina má různé nároky na živiny, proto se hodí zvolit substrát určený přímo pro ně. Z naší nejrozšířenější 
řady si určitě vyberete ten správný substrát pro jahody, borůvky, plodovou zeleninu, balkónové květiny, palmy, 

orchideje nebo trávník.

Produktová řada AGRO představuje IDEÁLNÍ VOLBU PRO KAŽDÉHO PĚSTITELE, který dává přednost rozmanité na-
bídce za přijatelnou cenu a přitom se necítí být profesionálem v oboru pěstování a výživy rostlin. Díky nim dosáhne 

výborných výsledků i pěstitel, který nemá hluboké zkušenosti s fyziologií rostlin.

2



ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT
Kdyby si kytky mohly vybrat, vyberou si právě AGRO zahradnický substrát. Je nejlepší pro jejich zdravý růst, a to díky AKTIVNÍMU 
KŮROVÉMU HUMUSU. Humus je nejúrodnější část půdy, bez které by nebyl život a proto je více než vhodný pro výsadbu květin, 
zeleniny či ovocných stromů.

složení: rašelina, kvalitní vyzrálý kůrový humus, upravené pH, živiny na prvních 6 týdnů

s aktivním humusem (nejúrodnější druh půdy)

obsahuje Vitality Komplex pro vitalitu rostlin a nejoblíbenější hnojivo na trhu KRISTALON

substrát je ideální pro pěstování květin a zeleniny na záhonech, v nádobách i ve sklenících

balení: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 75 l

Spolu s AGRO Zahradnickým hnojivem tvoří 
IDEÁLNÍ PÁR pro vaši zahradu!
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Substráty
PRO VÝSEV A MNOŽENÍ
Mezi nejsložitější období v životě rostlin patří první týdny po výsadbě. Usnadněte rostlinám tyto týdny pomocí AGRO 
substrátu pro výsev a množení s aktivátorem zakořeňování a supresivním účinkem. Pokud chcete rozmnožovat rostliny 
pomocí řízkování, sáhněte pro speciálním substrátu s obsahem písku pro lepší zakořeňování.

Substrát pro výsev a množení

složení: vybrané druhy rašeliny, kvalitní vyzrálý a jemný kůrový humus, upravená reakce, živiny a stopové prvky

ideální pro klíčení semen, k přepichování mladých rostlin, k vegetativnímu množení rostlin

přírodní prospěšné mikroorganismy v kompostu potlačují výskyt a množení fytopatogenních hub 
v půdě, které způsobují odumírání klíčků

balení: 5 l, 10 l, 20 l

Substrát pro řízkování 10 l

složení: vybrané druhy rašeliny, křemičitý písek, upravená reakce

substrát je díky nižšímu obsahu živin a stopových prvků určen pro květiny (muškáty, 
fuchsie, fíkusy aj.) i okrasné keře (thuje, jalovec, cypřišek apod.)
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Substráty
PRO BALKÓNOVÉ KVĚTINY
Kdo by nechtěl mít na balkóně svůj okouzlující kousek přírody. Se substráty, které jsou speciálně vyvinuty pro potřeby pěstování 
balkónových rostlin, to zvládne každý. Navíc pěstování balkónových květin není náročné - postačí jen dostatečná zálivka, kvalitní 
substrát a dodatečná výživa. Bohaté závěsy květů vám bude každý kolemjdoucí závidět!

Substrát pro muškáty

složení: rašelina, kvalitní vyzrálý kůrový humus, jíl, upravené pH, vysoký obsah živin a mirkoprvků

bohaté kvetení a vybarvení zajistí Vitality Komplex a KRISTALON

substrát je speciálně vyvinut pro potřeby balkónových rostlin (pelargonie, petunie, verbeny, lobelky,  
begonie, fuchsie, apod.), které ke zdravému růstu potřebují vysokou dávku živin

balení: 10 l, 20 l, 50 l, 75 l

Substrát pro surfínie 45 l

složení: vybrané druhy rašelin, kvalitní vyzrálý kůrový humus a jíl, vysoký obsah 
základních živin a stopových prvků

substrát je speciálně vyvinut pro zdravý růst a bohaté nasazení květů surfiní a petunií

navíc je obohacen o železo, které zabraňuje výskytu chlorózy (žloutnutí listů)
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Substráty
PRO POKOJOVÉ ROSTLINY
Zdravé a silné pokojové rostliny přináší pocit opravdového domova a jejich krásný vzhled nám zaručeně dokáže 
zvednout náladu. Dopřejme jim proto kvalitní substrát s obsaženým hnojivem pro lepší pěstební výsledky.

Substrát pro pokojové rostliny

složení: rašelina, jemný kůrový humus, rohovina, nízká hodnota pH, základní živiny a stopové prvky 

zdravý růst a vzhled zajistí obsažený Vitality Komplex a KRISTALON na prvních 6 týdnů

substrát je ideální pro pěstování kvetoucích i nekvetoucích pokojových květin (bramboříky, mini růže, gloxínie, africké 
fialky, šeflery, tenury, apod.)

balení: 5 l, 10 l, 20 l , 50 l

Substrát pro palmy 20 l

složení: vybrané druhy rašeliny, kvalitní vyzrálý a jemný kůrový humus, upravená 
reakce, živiny a stopové prvky

substrát je obohacen o hnojivo na prvních 6 týdnů

substrát je díky svému složení ideální pro přesazování pokojových rostlin okrasných 
listem (palmy, fíkusy, filodendrony, monstery, zelence, voděnky, juky, dracény, aspará-
gusy apod.)
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Substráty
PRO EXOTICKÉ ROSTLINY
Doma vypěstovaný citrus nebo kaktus? Když skloubíte lásku k rostlinám se speciálně vyvinutým substrátem pro exotické rostliny, 
úspěch je zaručen. Orchideje jsou stále oblíbenější, neboť svými květy rozzáří každé okno.

Substrát pro citrusy 10 l

složení: vybrané druhy rašeliny, vysoce kvalitní jemný vyzrálý kůrový humus a písek, upravené pH, základní živiny a stopové prvky

substrát je obohacen o železo, které zabraňuje výskytu chlorózy (žloutnutí listů)

Substrát pro orchideje 5 l

složení: vysoký podíl vláknité bílé rašeliny pro maximální provzdušnění, vyrovnaný obsah základních živin 
a stopových prvků

hrubší a provzdušněná struktura zajistí ideální podmínky pro pěstování většiny orchidejí 

Substrát pro kaktusy 5 l

složení: vybrané druhy rašeliny, křemičitý písek, expandované jílové granuláty, vyrovnaný 
obsah živin a stopových prvků

zvýšený podíl porézního materiálu výrazně snižuje riziko zahnívání kořenů

Substrát pro bonsaje 2 l

složení: rašelina, jílové částice, písek a drcený keramzit, obohacen základními živinami

substrát je speciálně určen pro pěstování všech druhů bonsají (jehličnaté i listnaté)
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Substráty
PRO ZELENINU A OVOCE
Už jste ochutnali domácí, čerstvě utržené rajče? Zelenina z vlastní zahrádky se chuťově nedá srovnat s kupovanou! Jahody 
miluje každý, tak proč si je nevypěstovat doma. Se speciálními substráty máte dobře nakročeno k báječné úrodě. 

Substrát pro jahody 45 l

složení: rašelina, jemný kůrový humus, rohovina, nízká hodnota pH, základní živiny a stopové prvky

dusík z rohoviny působí postupně a dlouhodobě, takže nehrozí přehnojení

Substrát pro borůvky 45 l

složení: rašelina, kvalitní vyzrálý kůrový humus, rohovina, nízká hodnota pH, zá-
kladní živiny a stopové prvky

substrát lze použít pro pěstování borůvek, brusnic a ostatních kyselomilných 
rostliny, jako např. azalky, rododendrony, vřesy apod.

Substrát pro rajčata 45 l

složení: rašelina, vyzrálý kůrový humus, vápník, základní živiny a stopové prvky, 
upravené pH

vápník je důležitý pro zdravý vývoj plodů (nedostatek vápníku vede k černání 
pupků rajčat a hnilobě špiček paprik)

vzdušná struktura a humus zajistí provzdušnění  
a vodostálost substrátu
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Substráty
PRO OKRASNÉ KVĚTINY
Lekníny, kosatce nebo stulíky dokáží ze zahradního jezírka vykouzlit romantické zátiší a navíc poskytnou domov specifickým 
druhům živočichů. Ať už zvolíte květinové aranžmá v nádobě nebo přímo osázený hrob, nejlepší volbou je substrát určený k 
výsadbě letniček, dvouletek i trvalek, který má černou barvu vhodnou na pietní místa.

Substrát na hroby, letničky a trvalky 20 l

složení: vybrané druhy rašelin, kvalitní humus, upravená reakce, přiměřený obsah živin, stopové prvky

substrát je ideální k výsadbě letniček, dvouletek i trvalek

má decentní černou barvu a je proto vhodný i na osazování pietních míst

Substrát pro vodní rostliny 20 l

složení: kvalitní kompost, písek, jíl, upravená reakce

vyšší obsah jílových částic přispívá k lepšímu zásobení rostlin živinami

substrát těžšího typu, speciálně pro pěstování vodních a bahenních rostlin
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Substráty
PRO OKRASNÉ DŘEVINY
Na okrasnou zahradu patří listnaté i jehličnaté stromky, živý plot a upravené keře. AGRO substráty pro okrasné dřeviny 
jsou vhodné pro zakládání takové scenérie.

Substrát pro okrasné dřeviny

složení: rašelina, vyzrálý kůrový humus, nízká hodnota pH, základní živiny i stopové prvky

substrát je speciálně vyvinut k výsadbě okrasných dřevin – jehličnatých i listnatých stromů a keřů 
(smrky, borovice, tisy, jalovce, túje, cypřišky, okrasné javory, apod.)

balení: 20 l, 50 l

Substrát pro růže 50 l

složení: směs vybraných druhů rašelin, kvalitní vyzrálý kůrový humus, upravené pH

substrát díky vyššímu obsahu živin zaručuje zdravý růst růží a bohaté nasazení 
květů

určen pro všechny druhy keříkových, popínavých i stromkových růží
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Substráty
PRO KYSELOMILNÉ ROSTLINY
Hortenzie, azalky a rododendrony patří mezi nejoblíbenější keře na zahradách městských i venkovských. Své popularity dosáhly 
především díky výraznému a barevnému květenství, díky nimž se budete cítit jako v rozkvetlém parku.

Substrát pro azalky a rododendrony

složení: rašelina, vyzrálý kůrový humus, nízká hodnota pH, základní živiny i stopové prvky

díky nižšímu obsahu živin a nízké hodnotě pH je ideální pro pěstování všech kyselomilných rostlin – rododendrony,  
azalky, kanadské borůvky, vřesy, modré hortenzie apod.

balení: 20 l, 50 l

Substrát pro hortenzie 20 l

složení: rašelina, vyzrálý kůrový humus, upravené pH, základní živiny, vápenec

substrát zajistí bohaté kvetené a přirozené zbarvení květů v odstínech růžo-
vé, červené, bílé

není vhodný pro modré hortenzie
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TRÁVNÍKOVÝ SUBSTRÁT 
Dokonalý trávník je vizitka každého zahradníka. Ve skutečnosti stačí před výsadbou trávníku dodržet několik 
základních a jednoduchých kroků. Jedním z nejdůležitějších je kvalitní a praxí osvědčený substrát. 

složení: jemně prosátá rašelina, kvalitní kompost, speciální křemičitý písek

substrát je určený pro zlepšení kvality půdy před založením trávníku

substrát je vhodný také pro překrývání trávníku během vegetace a pro regenerační dosévání 
poškozených míst

balení: 50 l
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PŘÍSADY DO SUBSTRÁTŮ
Potřebujete specifický substrát a nevybrali jste si z nabídky? V nabídce jsou jednotlivé komponenty k namíchání, můžete si 
pořídit samotnou rašelinu či kompost pro zvýšení obsahu živin v půdě.

Rašelina

složení: vysoce kvalitní přírodní organická hmota bez přísad, upravená pouze tříděním na střední zrnitost

vhodná k přípravě pěstebních substrátů a pro kyselomilné rostliny

pro všestranné využití v zemědělství, lesnictví a zahradnictví

balení: 10 l, 20 l, 50 l, 75 l

Zahradnický kompost 50 l

složení: zkompostované suroviny rostlinného původu s přídavkem dolomitického 
vápence

organické hnojivo dodávající do půdy živiny a organickou hmotu

k základnímu hnojení venkovních záhonů, do skleníků a při výsadbě stromů

100% přírodní
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A novinka na konec…
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.

složení: tmavá rašelina, kvalitní vyzrálý humus, upravené pH, startovací živiny s mikroprvky na první 4 týdny – organický 
extrakt TerraLut

vhodné pro všechny druhy zeleniny, ovoce, balkónovek a letniček (vyjma kyselomil-
ných) pěstovaných v nádobách i volně na záhonech

obsahuje TerraLut – speciální organický výluh ze sladkovodního rašelinného sedimen-
tu, bohatý na fulvo a huminové kyseliny

ocení je především ti zahrádkáři, kteří nedají dopustit na bohaté úrodné půdy a záro-
veň chtějí kvalitní základ pro pěstování bez nežádoucích plevelů a škůdců

balení: 18 l, 60 l
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PRO ÚSPĚŠNÉ PĚSTOVÁNÍ  

NEZAPOMEŇTE NA KVALITNÍ VÝŽIVU 
v podobě:

minerálních hnojiv organických hnojiv
organominerálních 

hnojiv kapalných hnojiv
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Vyhrazujeme si právo na změnu fotografií.


