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Trvalkové zahradnictví

• Působnost 3 roky
• cca 1.500 pěstovaných taxonů
• zaměření na realizace (pro zahradnické realizační firmy, městské a 

komunální výsadby zeleně, …)
• část prodeje směřujeme přímo ke koncovému zákazníkovi – prodejní dny v         

průběhu sezóny
• část prodeje – zásilkový prodej ucelených „záhonů“ formou spolupráce s 

architektonickým studiem
• projektování a spolupráce při realizaci trvalkových výsadeb (veřejná zeleň)
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Trvalkové zahradnictví

• vlastní sadba cca 60% produkce
(vegetativní i generativní množení)

• cca 25% produkce od dodavatelů biosadby (Německo)
• zbytek od konvenčních dodavatelů



Herba Grata

Pěstování trvalek 
bez rašeliny, bez chemických postřiků – od založení



Herba Grata – ukázková přírodní zahrada









Herba Grata

Zkušenosti s bezrašelinovým substrátem

Spolupráce s německou firmou Gramoflor – vlastní receptura
Postupně ji upravujeme a vylepšujeme

Složení substrátu:
• Lignofibre
• Cocopeat
• Kokosová vlákna
• Kompostovaná kůra
• Kompost (RAL certifikovaný)
• písek, jíl
• mikroprvky, mikroorganismy (Trichoderma,…)
• rohovina
• Osmocote, ledek vápenatý



Herba Grata

Výhody bezrašelinového substrátu:

• vzdušný, strukturní, nespéká se, po vyschnutí snadno jímá vodu
• rychlé osychání povrchu – plní i funkci mulče
• výrazně nižší zaplevelení – hlavně mechy a játrovky
• rostliny po přesazení do volné půdy velmi rychle zakoření a rostou
• kompaktní vzrůst kontejnerovaných rostlin – snadná přeprava

Dobré zkušenosti s těmito kulturami:
Aster, Nepeta, Ajuga, Hemerocallis, Iris, Persicaria, Lavandula, Carex, ……



Herba Grata

Nevýhody bezrašelinového substrátu:

• vyšší hmotnost
• vyšší cena
• výrazně delší doba pěstování
• některé taxony – horší kvalita a vzhled výpěstků

(vyšší zasolení, vyšší pH, zvýšený obsah draslíku)
• Cocopeat – zatím nenahraditelný lokální surovinou, dovoz přes půl planety

Špatné zkušenosti s těmito kulturami:
Anemone, Echinacea, Geranium, trávy (Poaceae),  ……



Herba Grata

I přes všechna úskalí bezrašelinových substrátů u nich zůstáváme a budeme 
hledat nové cesty
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