
Systém zakořeňování pro školkaře



Nabídka pro školkaře: 
	 Řízkovací substrát pro dřeviny 
 v Big Bale po 3,35 m3

	 Řízkovací substrát pro dřeviny 
 v 70 l obalech (39 ks/pal)

	 Paperpoty 2,5 cm, 104-plata 
 (taxony s malým listem, např. Berberis)

	 Paperpoty 4 cm (taxony s velkým listem,
  např. Magnolia, Clematis apod)

	 Paperpoty 5 cm (pro více řízků 
 do 1 buňky, příp. taxony s velkými listy)

Řízkovací substrát je velmi vzdušný, ob-
sahuje jen 40% rašeliny, dalších 60% tvoří 
vylehčující komponenty, perlit a Cocopeat. 
Substrát je naočkovaný Trichodermou har-
zianum, která zlepšuje zdravotní stav řízků. 

Řízkovací substráty pro dřeviny a školkařské paperpoty jsou specializací firmy Gramoflor. 
Umožňují rychlé a rovnoměrné zakořenění. 

Množení je radost!



Paperpoty jsou volně vloženy do plat a jsou 
ze všech stran omývány vzduchem, to výraz-
ně urychluje zakořeňování. Hlavní rozdíl oproti 
řízkování do plat je eliminace přesazovacího 
šoku. I slabě zakořenělé řízky dobře drží balí-
ček a nerozpadají se. Lze s nimi manipulovat 
již krátce po napíchání řízků (rychle kořenící 
druhy se přesazují již 3 týdny po napíchání). 

Výhody paperpotů pro školkaře
	 	 Rychlejší a rovnoměrná tvorba kalusu  
  a kořenů

	 	 Vyšší odolnost proti infekci houbových  
  chorob

	 	 Eliminace potřeby aplikace chemických  
  fungicidů

	 	 Lepší vitalita rostlin a odolnost vůči stresu

Typy paperpotů a rozměry plat
 Typ Plato Výška Plat/paletu Ks/plato Rozměry plata v mm

25 mm 104 Herkuplast 3,4 cm 120 a 360 104 50,0 * 28,0 * 3,2
25 mm „L“ 104 Herkuplast 5,0 cm 120 a 240 104 50,0 * 28,0 * 4,8
40 mm 60 Herkuplast 4,2 cm 120 a 240 60 53,5 * 31,0 * 4,0
40 mm“L“ 60 Herkuplast 5,7 cm 80 a 175 60 54,0 * 31,0 * 5,5
50 mm 45 Herkuplast 4,8 cm 120 a 210 45 53,0 * 31,0 * 4,6
50 mm“L“ 45 Herkuplast 6,2 cm 80 a 160 45 53,0 * 31,0 * 6,0



Gramoflor je německá firma s více než 100-letou tradicí. Zásobuje školkaře v oblasti Ammerland 
a Pinneberg kvalitními školkařskými substráty a systémy pro množení. Mezi Osnabrück a Olden-
burg těží rašelinu na ca. 500 ha, kterou zpracovává na substráty ve dvou závodech v severním 
Německu, Vechta a Vörden.
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Množení je radost!


