
Předností této řady je vyvážený poměr vzduchu a vody. Substrát je vododržný, ale zároveň i vzdušný, 

což je základem pro zdravý vývoj kořenového systému a dobrou kondici rostlin. Substráty Florcom 

QUALITY jsou vyrobeny z nejlepších druhů tříděných rašelin, speciálních hnojiv a dalších komponentů, 

díky kterým se výrazně odlišují od ostatních hobby substrátů. Rostliny nejen dobře koření, ale jsou 

vitálnější a lépe odolávají stresům např. z nezalití či při přesazování. Substráty si udržují stálou 

strukturu, jsou nesléhavé a trvale vzdušné – rostliny není proto třeba tak často přesazovat.

Florcom QUALITY je nová řada substrátů s VYLEPŠENOU RECEPTUROU.

substrát 
PRO BALKONOVÉ ROSTLINY
Speciální substrát pro balkónové rostliny, zejména pak pro Pelargonie, které jsou náročné na 
živiny. Je vydatně zásoben živinami a stopovými prvky. Vyznačuje se trvalou stabilní strukturou, 
která zaručuje optimální provzdušnění a vododržnost. Díky svým vlastnostem zaručuje vitalitu, 
velký nárůst, bohaté kvetení a vybarvené květy nejen Muškátů, ale všech balkónových rostlin.

 obsah balení  EAN

 20 litrů  859 403817 0511

 50 litrů  859 403817 0528

substráty 
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ZAHRADNICKÝ

substrát 
PRO BYLINKY A KOŘENÍ

substrát 
PRO POKOJOVÉ ROSTLINY

Univerzální substrát se širokou možností použití pro pěstování květin, zeleniny, dřevin a vylepšení 
půdy na záhonech. Vyznačuje se stabilní strukturou s vynikající zásobou vzduchu a sorpcí vody. 
Je obohacen základními živinami a mikroprvky, pro správný růst a vývoj rostlin. Substrát je vhodný  
pro pěstování rostlin na záhonech, v nádobách a také na vylepšování půdy při výsadbách nejen 
na zahradě.

Speciální substrát s ideální strukturou pro pěstování bylinek a koření v nádobách doma i venku, 
který je vhodný také pro jejich výsevy. Vyznačuje se vynikající vododržností a vzdušnou kapacitou 
a vytváří tak příznivé podmínky pro růst a zdravý vývoj rostlin. Použití tohoto speciálního substrátu 
je jedním z předpokladů pro radost a užitek z vlastní voňavé bylinkové zahrádky.

Substrát určený pro pěstování většiny pokojových rostlin okrasných květem a listem. Je obohacen 
potřebnými živinami, vyznačuje se stabilní dlouhodobou strukturou a vytváří příznivé podmínky 
pro zdravý růst a vývoj pokojových rostlin. Substrát neobsahuje fermentovanou kůru ani kompost, 
je optimálně vzdušný a vododržný. Svým složením eliminuje výskyt nepříjemných plísní a mušek 
a přináší tak radost z úspěšného pěstování po dlouhou dobu.

 obsah balení  EAN

 50 litrů  859 403817 0559

 75 litrů  859 403817 0566

 obsah balení  EAN

 10 litrů  859 403817 0535

 20 litrů  859 403817 0542

 obsah balení  EAN

 20 litrů  859 403817 0504


