PROFIMIX
SUBSTRATE

PREMIÉRA V ČESKÉ REPUBLICE
Převratná novinka mezi pěstebními substráty Profi

HLAVNÍ VÝHODY

/ Velikost balení / Snadná manipulace
/ Rychlost dodávek
/
/
/
/

Možnost kombinovat různé typy substrátů / Výrazné rozlišení obalů
Kvalita na prvním místě / Vylepšené receptury
Nová hnojiva a podpůrné prostředky / Ideální rozvoj kořenů rostlin
Vlhkost pod kontrolou

Objednávky a další informace: AGRO CS a. s., č. p. 265, 552 03 Říkov
Oblast Čechy: Sabina Gajdošová,
tel.: +420 491 457 186, 736 749 675, e-mail: gajdosova@agrocs.cz
Oblast Morava a Slezsko: Ing. Lucie Hudáková,
tel.: + 420 558 445 067, 731 154 330, e-mail: hudakova@agrocs.cz

www.agroprofi.cz
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SUBSTRÁTY ŘADY PROFIMIX

Profimix 1
80 % rašelina bílá ve frakcích | 20 % rašelina černá | jílový minerál 15 kg/m3 | vyhnojení 0,7 kg/m3 |
koncentrát mikroprvků Micromax Premium | zvlhčovací činidlo | pH (H2O) 5,5 - 6,5
Rostliny méně náročné na živiny | mladé rostliny dřevin, letničky, trvalky | předpěstování sadby
Anthurium, Begonia elatior, Calceolaria, Gerbera, Impatiens, Primula, Saintpaulia, Sinningia a další

150 L

Profimix 2
80 % rašelina bílá ve frakcích | 20 % rašelina černá | jílový minerál 30 kg/m3 | vyhnojení 1,5 kg/m3 |
koncentrát mikroprvků Micromax Premium | zvlhčovací činidlo | pH (H2O) 5,5 - 6,5
Rostliny náročnější na vyšší obsah živin | balkonové rostliny | listnaté dřeviny
Pelargonium, Chrysanthemum, Hibiscus, Hydrangea, Schefflera, Fuchsia a dalšíší

150 L

Profimix Substrát pro výsadby
60 % rašelina bílá ve frakcích | 20 % rašelina černá | 20 % kompost | vyhnojení 1,5 kg/m3
| zvlhčovací činidlo, pH (H2O) 5,5 - 6,5
Ideální základní substrát pro zahradnické realizace | pro listnaté i jehličnaté dřeviny prostokořenné, balové i kontejnerované |
pro ovocné dřeviny i zakládání pěstebních záhonů venkovních | do pařenišť i skleníků

150 L

Profi Peat White
rašelina bílá, nízký stupeň rozložení H2-H4
příprava kvalitních pěstebních substrátů | úprava půdní struktury | zlepšení fyzikálních vlastností | dodání organické hmoty
výsadby kyselomilných rostlin | podestýlka hospodářských zvířat

180 L

Profi Peat Brown
rašelina hnědá, střední stupeň rozložení H4-H6
příprava kvalitních pěstebních substrátů | úprava půdní struktury | zlepšení fyzikálních vlastností | dodání organické hmoty
výsadby kyselomilných rostlin | podestýlka hospodářských zvířat

150 L

Profi Kůrový mulč
výběrová drcená tříděná kůra jehličnatých dřevin
pro nastýlání nových výsadeb rostlin | ochrana rostlin před vysycháním | proti plevelům |
podpora přezimování rostlin | estetický prvek

100 L

Sortiment AGRO Profi: pěstební substráty, hnojiva granulovaná,
vodorozpustná i dlouhodobě působící, pěstební kontejnery,
přípravky na ochranu rostlin, laboratorní služby, poradenství

www.agroprofi.cz

