Při nedávné návštěvě hypermarketu pro kutily a zahradníky mě potěšilo zjištění že vedle různých speciálních substrátů a kapalných hnojiv pro různé rostliny existuje výrobce který myslí i na pěstitele citrusů.

Nabízím stručnou charakteristiku dvou produktů pro citrusáře a výrobního programu firmy AGRO CS a.s. Česká Skalice

Speciální substrát pro pěstování citrusů:

·	zaručuje zdravý růst a bohaté nasazení květů a plodů
·	je obohacen základními živinami i stopovými prvky
·	obsahuje přídavek železa, který zabraňuje výskytu chlorózy
·	menší množství živin je uvolňováno postupně, přesto doporučujeme pravidelné přihnojování kombinovaným hnojivem SPECIÁL – kapalné hnojivo pro citrusy
·	surovinové složení substrátu zajišťuje optimální provzdušnění kořenového balu

	SLOŽENÍ:	rašelina, kůrový humus
		spalitelné látky: min. 35%
		částice nad 20 mm: max. 5%
		pH 5,5 – 7,0
		dusík jako N 	100 – 250 mg/l
		fosfor jako P2O3	100 – 200 mg/l
		draslík jako K2O	100 – 300 mg/l

Použití:

Na dno květináče nebo jiné pěstební nádoby nasypeme slabou vrstvu substrátu, vsadíme rostlinu, obsypeme substrátem a lehce přimáčkneme. S pravidelným přihnojováním začneme asi po 3 týdnech od přesazení rostlin. Vhodným hnojivem je SPECIÁL – kapalné hnojivo pro citrusy.

Kapalné hnojivo pro citrusy:

Výhody:
·	zaručuje zdravý a bujný růst a bohaté nasazení květů a plodů
·	jednoduchá aplikace
·	obsahuje železo, které zabraňuje výskytu chlorózy (žloutnutí listů)

Použití:
·	Hnojivo se používá ve formě zálivky 15 ml na dva litry vody. Takto připraveným roztokem přihnojujeme jednou za 14 dní během vegetačního období.

Složení:
		dusík jako N 	5%
		fosfor jako P2O5	6%
		draslík jako K2O	6%

Vyrábí a dodává:
AGRO CS a.s.
Česká Skalice
552 03
tel: 0441/457 111
fax: 0441/453 145
www.agrocs.cz
e-mail: agrocs@agrocs.cz


	Vlastní zkušenost s hnojivem i substrátem je malá protože ho používám cca 2 měsíce. Substrát byl po rozbalení lehký a vzdušný, použil jsem ho k mandarině která neměla za loňský rok žádné přírůstky a přes zimu shodila skoro všechno listí. V této době jsem také začal používat kapalné hnojivo a rostliny vykazují přírůstky které jsou dle mého názoru větší než při používání univerzálních hnojiv. Z krátké doby používání ale nemohu tvrdit že tento růst je způsoben tímto hnojivem. Doporučuji hnojivo a substrát k vyzkoušení i jiným pěstitelům a prosím o sdělení zkušeností s tímto hnojivem. Rostliny pěstuji v panelovém bytě kde jsou omezené možnosti využití organických hnojiv a zároveň na půdu v nádobách jsou kladeny větší nároky než na půdu ve skleníku.
	Cena těchto výrobků je různá v podnikové prodejně výrobce je substrát (20 l) za 67,0 Kč a hnojivo (0,5 l) za 33,0 Kč.

Dále firma nabízí:
	hnojiva řady KRISTALON
·	Start	–	univerzální hnojivo pro přihnojování rostlin v období růstu 			zelené hmoty
·	Plod a květ	–	univerzální hnojivo pro přihnojování rostlin v období 			kvetení a tvorby plodů
·	Jahoda	–	ideální pro hnojení jahodníkových kultur
·	Rododendron	–	vhodný pro kyselomilné rostliny – rododendrony, azalky, 			kanadské borůvky
·	Trávník	–	pro přihnojování trávníků

	hnojiva řady AGORMIN
organominerální hnojivo na bázi minerálního hnojiva a rašeliny
·	AGORMIN T	–	pro hnojení a přihnojování rajčat a paprik
·	AGORMIN F	–	pro hnojení a přihnojování jahodníkových kultur
·	AGORMIN A	–	pro hnojení a přihnojování cibulovin (cibule, pór, česnek, 			tulipány, narcisy apod.)
·	AGORMIN C	–	pro hnojení a přihnojování okurek dýní cuket apod.
·	AGORMIN PP	–	pro hnojení a přihnojování pelargónií a jiných 				balkónových květin
·	AGORMIN PR	–	pro hnojení a přihnojování rododendronů, azalek, 				kanadských borůvek a jiných kyselomilných rostlin
·	AGORMIN AR	–	pro hnojení a přihnojování konifer – okrasných dřevin
·	AGORMIN K	–	pro hnojení a přihnojování 

	substráty řady SPECIÁL
·	substrát pro orchideje
·	substrát na řízkování
·	substrát pro růže
·	substrát pro okrasné dřeviny
·	substrát  na hroby
·	dekorační kůra
·	mulč pro růže

	řada SPECIÁL Dual systém
řada obsahuje substrát a kapalné hnojivo
·	pro palmy a zelené rostliny
·	pro balkónové rostliny
·	pro surfinie
·	pro kaktusy a sukulenty
·	pro citrusy
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