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to vlastně je s přesazováním do hyd-
roponických substrátů?
Všichni si myslí, a nejenom u nás, 
ale i v Německu, že rostliny se musí 
přesazovat vždy jen na jaře, i poko-
jové. Já se snažím všechny milovní-
ky a majitele interiérové zeleně pře-
svědčit, že to není pravda. Při použití 
hydroponických substrátů si může-
me květiny přesadit v jakémkoli roč-
ním období. Pokud někdo namítá, 
že na podzim či v zimě je ještě málo 
světla a rostlinu by tak vystavoval 

Zdravý a čistý způsob pěstování 
se substrátem Seramis

pokračování na straně 2 >

stresu, není to tak úplně pravda. Když 
použijete hydroponický substrát, nic 
se rostlině nestane, naopak je to pro 
ni vzpruha.

V minulých číslech jsme si povídali 
o Keramzitu, Zeolitu a dnes bychom 
se rádi dozvěděli něco o Seramisu. 
Byli jste na podzim na exkurzi v Ně-
mecku, v továrně, kde se Seramis 
vyrábí. Dozvěděli jste se něco zají-
mavého?

S panem Matoušem už spolupra-
cujeme delší dobu a tak mohu říci 
z vlastní zkušenosti, že rostliny, 
hlavně ty pokojové, miluje. Roz-
hodně by jim neudělal nic špatné-
ho. Vždy, když se potkáme, vypráví, 
jaké prostory jeho firma osázela 
rozmanitými rostlinami, kolik zele-
ně vysadili a to bez ohledu na roční 
období... 

Celý rok tedy sázíte, přesazujete. 
Teď na jaře je to aktuální téma, jak 

Když chcete udělat pro rostlinky něco dobrého, přesaďte je 
do Seramisu, je to možné kdykoliv po celý rok



za nás vyřeší naše nedostatky, kdy buď 
nemáme na zalévání čas, nebo naopak 
rostliny přeléváme. Vlhkost rostlin jed-
noduše kontrolujeme vlhkoznaky.  

Když bylinky vyhodíme, Seramis okle-
peme a klidně do něj můžeme zasadit 
zase jiné rostliny, čili můžeme jej po-
užít opakovaně několik let za sebou. 
Tak se nám vrátí vyšší cena. Sub-
strát je vhodný pro pokojové rostliny 
i na balkónovky. Zkoušel jsem zasá-
zet do Seramisu begonie hlíznaté, 
venkovní a rostou v tomto materiálu 
úžasně. Přes léto v Seramisu pěstuji 
begonie, na zimu je vyndám a zasadím 
čemeřice. Pak zase begonie, už to tak 
praktikuji čtvrtou sezónu. Na zákla-
dě našich zkušeností radíme, udělat 
si směs ze zeolitového substrátu a Se-

Dočetl jsem a pak jsem se ptal přímo 
v továrně, jak Seramis vlastně vznikl. 
Dozvěděl jsem se, že tato hmota byla 
původně vyráběna do kočičích zácho-
dů. Ale při testování přišli na to, že tento 
materiál je sice vysoce nasákavý, ale ne-
absorbuje pachy, zkrátka hezky česky 
smrdí. Zbytek nepoužité a nepotřebné 
hmoty někam vysypali a náhodou zjis-
tili, že v ní krásně rostou květiny. Znovu 
se tedy začalo laborovat, vylepšovat. 
Odborníci potvrdili, že je tento substrát 
ideální pro pěstování rostlin a tak se do-
stal na svět Seramis. Je to unikát, který 
nikde jinde ve světě neexistuje.

Uprostřed lesů v oblasti Westerveld je 
malá provozovna. Když jsme tam přije-
li na exkurzi, navlékli nás do takových 
bílých mundůrů, na hlavy nám nasadili 
helmy, no Němci… Celý výrobní pro-
ces nám předváděli. Nejprve umíchají 
jílovou hmotu, jako těsto. Poté všechen 
jíl projde dvěma čerpadly a speciálními 
tryskami směs obohatí vzduchem. Tak-
to „nadýchanou“ hmotu naporcují jed-
noduchým zařízením na malé kousky. 
Ty putují dál do pece, kde hmota ještě 
trochu nabobtná. Vypálený substrát se 
kontinuálně posunuje na chladícím pásu 
a dávkuje se do pytlů. Nic se neskladu-
je. Čerstvě vyrobený Seramis se ihned 
expeduje k zákazníkům. 

V čem se Seramis liší od Keramzitu?
Seramis je materiál, který je naprosto 
specifický velikou nasákavostí. Neob-
sahuje žádné živiny, je to jen nasáklivá 
a vzdušná hmota. Není tak tvrdá, jako 
zeolitové substráty, v podstatě se dá 
rozšlapat. Nemá příliš velkou odolnost 
proti tlaku, proto je materiál vhodný 
pro menší rostliny a do menších nádob. 
Cena je docela vysoká od 15 do 25 Kč 
za litr. Pro drobné akce se dá cena ak-

ceptovat, vyváží ji výhody, o kterých 
ještě budu mluvit. Při velkých realizacích 
bychom se však vyšplhali do vysokých 
cen, které by tyto projekty vlastně po-
hřbily, v tomto případě volíme zeolitové 
substráty.

Na co je tedy Seramis vhodný? 
Zajímavé použití je pro krátkodobé se-
zónní pěstování – vánoční květiny, vá-
noční hvězdy, bylinky, azalky… Napří-
klad, když máme jarní petrklíče nebo 
hyacinty zasazené v půdě a jsou již 
zvadlé, tak přesazením do Seramisu 
hned ožijí. I když zalévat je samozřejmě 
musíme také. 

Díky vysoké nasákavosti můžeme rost-
liny zalévat až třikrát méně často než při 
pěstování v běžné zemině. Seramis tak 

pokračování ze strany 1 > Zdravý a čistý způsob pěstování se substrátem Seramis
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Popiska

Máme s rostlinami mnoho společného. Tak jako člověk potřebuje mít nohy 
v suchu a trápí ho těsné neprodyšné boty, kořenům rostlin prospívá dostatečný 
přísun kyslíku v kvalitním substrátu a zhutněná půda je naopak dusí.

Takovou vzdušnou péči o rostliny nám zjednoduší unikátní substrát Seramis.



ramisu. Zákazník tedy ušetří, ale záro-
veň nedochází ke zhoršení materiálu, 
ale právě naopak. 

Zeolit sorbuje živiny, takže když rostliny 
přihnojíme, Zeolit živiny naváže a poté 
je postupně uvolňuje. Zeolitový substrát 
je těžší a truhlíky jsou tedy více zatížené, 
to je vhodné kvůli větru. 

Jak máme postupovat při výživě 
a hnojení rostlin v Seramisu? 
Rostliny hnojíme roztokem tekutého 
hnojiva při každé zálivce. Vzhledem 
k možnosti zasolení  je možné doporučit 
použití roztoku při každé druhé zálivce. 
Vždy dbejte na správnou koncentraci. 
Používáme hnojiva plná s prvky N, P, K 
a nejlépe i s obsahem stopových prvků.

Zdravý a čistý způsob pěstování se substrátem Seramis

Seramis: Jílový substrát s vysokou 
schopností nasáklivosti. Přes jemné 
póry si substrát nasává vlhkost, ucho-
vává ji a poskytuje dále rostlinám. 
Vhodný pro sázení rostlin se zemním 
balem.

Vlhkoznak Seramis: Plastová trubička 
zapíchnutá do kořenového balu rost-
liny funguje jako ukazatel vlhkosti. 
Červená barva ukazuje, že rostlina 
potřebuje vodu. Modrá barva naopak 
ukazuje, že je substrát dostatečně 
provlhčen.

Kořenový bal: Zemina prorostlá kořeny.
Zasolení: Zvýšená koncentrace solí 

v uzavřené nádobě.

Můžeme zalévat až jednou za měsíc
Rostliny zasazené v Seramisu můžeme 
díky jeho vysoké nasákavosti zalévat 
až třikrát méně často než při pěstování 
v běžné zemině. Seramis tak za nás vy-
řeší naše nedostatky, kdy buď nemáme 
na zalévání čas, nebo častým zaléváním 
narušujeme soukromí osob, které v pro-
storách osázených zelení tráví většinu 
času. 

Granulát je hygienický, nedrží se v něm 
plísně a hmyz. Substrát je vhodný pro 
pokojové rostliny i na balkóny a terasy.

Díky snadné údržbě se mohou takto 
pěstované rostliny použít jako stálé de-

korace v restauracích a hotelech, v kan-
celářích, ve zdravotnických zařízeních 
i v dalších veřejných prostorách.
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Často se stává, že si koupíte domů 
nebo do kanceláře krásnou rostlinu. Tě-
šíte se že, vám bude několik let zdobit 
vaše oblíbené místo a přesto, že květi-
na má dostatek světla, správné tepelné 
podmínky a zálivku, začne vaše zelená 
okrasa pomalu chřadnout, až nakonec 
uhyne. Důvodem může být zemina. Pro 
rozmnožování a zakořeňování pěstitelé 
rostlin často používají rašelinu. Rašeli-
na je lehká a kompaktní, což umožňuje 
prodejcům snadnou a levnou manipula-
ci. V domácích podmínkách pak stačí, 
že rašelina jednou seschne, tím se uza-
vře a při zalití květině nic nedá. Rostlina 
přesychá, my přelíváme. Kořeny nemají 
dostatečný přísun vzduchu a hynou.

Pokud si koupíte rostliny zasazené 
v půdě, vydrží déle. Ale časem v půdě 
nastává změna fyzikální struktury, půda 
sesedne, zhutní, kořeny přestanou mít 
přísun vzduchu. Na dně nádoby začne 
zůstávat přebytek zálivky, který způsobí 
uhnívání kořenů a postupný úhyn rostli-
ny. Pokud budete chtít rostlinu ozdravit, 
přesadíte ji. Protože kořeny neměly do-
statek vzduchu, více rostly, aby si zajisti-
ly dostatek vzduchu větší plochou koře-
nů. Při každém přesazování tak budete 
potřebovat stále větší a větší květináč.

ho substrátu zachovává svou vláčnou 
strukturu a nezhutňuje. Díky tornu jsou 
kořeny rostlin optimálně okysličeny, což 
umožňuje výjimečně silný a zdravý růst 
rostlin zcela přirozeným způsobem.

Pokud květiny, které si přinesete z ob-
chodu, přesadíte do Seramisu, pře-
dejdete těmto problémům. Čím dříve 
to uděláte, tím lepší bude efekt. Ušetříte 
tak na nádobě i na spotřebě substrátu. 
Pokud takto kořenům zajistíte dosta-
tečný přísun vzduchu, nebudou se ko-
řeny zbytečně rozrůstat, rostliny budou 
prospívat a vy budete užívat zelených 
společníků bez starostí s přesazováním 
několik let.

Orchideje kupujeme obvykle zasazené 
v kůře. Nezaléváme je klasickým způso-
bem, ale květináč musíme nechat pono-
řený ve vodě, kůra nasaje dostatečnou 
vláhu, přebytečnou vodu necháme vy-
téct. To je proces, který mnohé milov-
níky rostlin obtěžuje. Doporučujeme, 
i orchidej přesaďte do malého květináče 
se speciálním orchidejovým Seramisem 
a poroste vám mnoho let.

Celý princip spočívá v tom, že jílový sub-
strát SERAMIS se skládá z malých, leh-
kých a porézních zrn s vysokou schop-
ností nasáklivosti. Přes jemné póry 
si substrát nasává vlhkost, uchovává ji 
a poskytuje dále rostlinám. Tak si rost-
lina bere přesně to, co potřebuje. Jílový 
substrát SERAMIS si narozdíl od běžné-

Vzduch je pro kořeny základem přežití

Namíchejte si bylinky do truhlíku podle chuti

Chtěli byste mít na okně nebo na bal-
kóně pestrý truhlík s bylinkami? Možná 
jste to už zkoušeli, ale bylinkám se ne-
dařilo? Víme jak na to.

Problém, na který jste při pěstování růz-
ných bylinek v truhlíku narazili, spočíval 
v tom, že každá bylinka potřebuje jiné 
množství zálivky. Zatímco bazalka pije 
jako duha, saturejka nebo majoránka 
vydrží i s málem. Společné mají to, že 
milují světlo a teplo. Pokud při sesazo-

vání různých bylinek do truhlíku použi-
jete Seramis, máte vyhráno. Vydatně 
zalijete s přídavkem dobrého tekutého 
hnojiva přibližně jednou za čtrnáct dní. 
Seramis vláhu rovnoměrně vstřebá tak, 
že jednotlivé rostlinky si vezmou tolik 
vláhy, kolik potřebují.

Díky snadné údržbě vám ubydou sta-
rosti, půda nebude zahnívat a vy se bu-
dete v kuchyni těšit z malé voňavé a hy-
gienické zahrádky.

Seramis nejdřív vodu vsákne a potom podle potřeby rostlinám dodá
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Kombinace různobarevných odrůd baza-
lky se dá dobře využít při přípravě jídla.

Do nádob se Vám budou hodit trpasličí 
odrůdy s drobným listem jako Piccoli-
no, Palla Compatto, Compakt či Siam 
Queen. Zvláštní aroma lékořice má Thai 
Basilikum, silnou citronovou chuť Lime, 
sladkou chuť skořice a anýzu Cinamo-
nette a Blue Spice se hodí svou zvláštní 
sladkou chutí do ovocných salátů.

Ocimum ratissimum využijete při vaření 
i k přípravě čajových směsí, Ocium kili-
mandscharicum k přípravě čaje při žalu-
dečních potížích nebo nachlazení a hodí 
se i do směsí Potpourri. Ocimum selloi 
Green Pepper Vám bude svou chutí 
připomínat zelený pepř nebo feferonky.

Požadavky na pěstování
– Světlo: Bazalku pěstujte na sluneč-

ném místě.
– Teplota: Teplomilná bylinka, nemá ráda 

chlad ani vítr a je velmi citlivá na mráz.
– Zálivka: Nezapomeňte žíznivku ba-

zalku dobře zalévat. Nesmí vám vy-
schnout. Ovšem škodí jí i nadbytečná 
zálivka. Při zalévání si dávejte pozor, 
abyste nepokropili listy, jinak se na lis-
tech objeví černé skvrnky. Zalévání 
Vám usnadní přesazení do již zmiňo-
vaného substrátu Seramisu.

Zdroj: www.abecedazahrady.dama.cz/
clanek/bazalka-vam-poroste-i-v-kvetinaci

Německý geolog Dr. Martin se zabý-
vá především půdou, vegetačními sub-
stráty, filtračními materiály a zelenými 
střechami. Na tato témata napsal řadu 
publikací. 

Jeho zkušenosti jsou založeny na širo-
kém vědeckém bádání a rozsáhlé praxi. 
Mimo jiné pracuje ve funkci soudního 
znalce Komory zemědělství Porýní-Falc 
jako odborník na zahradnictví a kraji-
nářství, na půdy a substráty. 

Nejzajímavější je jeho činnost v oboru 
Zelených střech. Jejich základem jsou 

přírodní zeolitové substráty nazývné 
Zeobon. Jediná vrstva vysoce nasáka-
vého zeolitového substrátu na střeše 
zajišťuje vše potřebné pro fungování 
zelené střechy. Zadržuje vodu, funguje 
jako kanalizace a jako růstové médi-
um pro kořeny rostlin. Vysoce kvalitní 
substrát eliminuje potřebu nákladných 
drenážních rohoží, dělicích pásů a slo-
žitých vícevrstvých systémů.

Vegetační vrstva slouží jako tepelná 
a zvuková izolace. Díky odpařování 
vody zlepšuje mikroklimatické podmín-
ky a obsah znečišťujících látek v ovzdu-

ší. Výhody jsou proto nejen estetické 
povahy, ale celkově zlepšují kvalitu ži-
vota. Zelené střechy jsou přitom jedno-
duché, levné a vysoce kvalitní. 

Zdroje: www.sv-upmeier.de/hp433/
Ansprechpartner.htm

 www.zeobon.de/hp440/ 
Zeobon-im-Portraet.htm

Dr. Martin Upmeier, odborník na půdou 
a hydroponické substráty se též intenzivně 
se věnuje vývoji a realizaci zelených střech

Latinské jméno bazalky Ocimum pochá-
zí z řeckého slovesa voněti, Basileus je 
král. Královské koření je skvělé čerstvé, 
proto jej pěstují gurmáni celého světa. 
Bazalka má všestranné použití, což této 
bylince zajišťuje stále větší popularitu. 
Setkáte se s ní jako s okrasným dru-
hem, v kuchyni nebo v léčitelství. 

Kromě zahrádky se bazalce bude da-
řit i v truhlících na oknech a balkoně 
či v bytě. Z její chuti se tak můžete tě-
šit celoročně. Předpěstování zahajte 
v březnu či dubnu. Do Seramisu může-
me také vysévat. V takovém případě je 
nutné udržovat substrát stále vlhký. Ba-
zalka je náročná na živiny a na vláhu. 

Aby Vám rostlina vydržela co nejdéle, 
tak ji při postupném dorůstání zaštipuj-
te, aby nevykvetla. Odštipujte mladé 
lístky a vrcholky výhonů, tím začne ko-
šatit. V květináči na okně poslouží baza-
lka jako repelent proti hmyzu. 
 
Bazalkové odrůdy
Bazalka se pěstuje v několika odrů-
dách. Liší se od sebe vzrůstem, chutí 
i barvou. Nádhernou ozdobou vašich 
balkonů a oken mohou být například 
červenolisté Purple opaal, Dark opaal, 
Moulin Rouge, Chianti, Osmin s velký-
mi tmavě červenými listy, Purple Ruffles 
s tmavě červeným zubatým listem 
a s červenorůžovým květenstvím Magi-
cal Michael. 

Bazalka Vám poroste
i v květináči



Aby přesazování fungovalo správně, 
měli bychom dodržet některé základní 
zásady sázení. Měli bychom dodržet 
poměr 1/3 zemního valu a 2/3 objemu 
substrátu. Je pravda, že v tomto pří-
padě nesázíme, ale dá se říci, že za-
sypáváme. Všechno z truhlíku vysype-
me, nakypříme, položíme, podsypeme 
a znovu obsypeme. Je to jednoduché: 
podsypat, obsadit a posypat. 

Je důležité při přesazování dodržet 
správné poměry kořenového balu se ze-
minou 1/3 a Seramisu 2/3. Poměr jed-
na ku jedné je ještě uspokojivý stav, ale 
zlepšení nebude tak výrazné.

Celou výsadbu pořádně zalijte, aby 
se rostliny dobře usadily. Do zemní-
ho balu po přesazení zapíchněte vlh-
koznak, který Vám ukáže (když zčer-
vená), že máte znovu zalít. 

Rostliny přesazené do tohoto substrátu 
nemusíte víckrát přesazovat. Pěstování 
v Seramisu je čisté a hygienické. Přesa-
zovat můžete celoročně.

Klidně si odjeďte na dovolenou

Jednoduché a čisté přesazování rostlin ve

Pokud rostlinu, která má 1/3 kořeno-
vého balu se zeminou, zasypeme 2/3 
Seramisu, pak pravidelná zálivka může 
být až 1/4 celkového objemu. Uvedu 
příklad: Pokud mám rostlinu v třílitro-
vém květináči a přesadím ji do šesti 
litrů Seramisu, budu potřebovat zhru-
ba desetilitrovou nádobu. Do takové 
nádoby pak můžeme vylít 2,5 l vody 
najednou. 

Díky vysoké nasákavosti substrátu 
má květina dostatek vláhy, ale nestojí 
ve vodě. Pak nemusíme tři týdny zalé-
vat. V tom je velká výhoda pěstování 
v Seramisu. Květinu na měsíc zalijete 
a můžete v klidu odjet na dovolenou. 

1. Pokud se zbarví vlhkoměr červeně, rostlinu zalijte. Vodu na-
lijte rovnoměrně na celý povrch substrátu. Množství zálivky 
by mělo odpovídat 1/4 obsahu nádoby.

2. Voda se okamžitě absorbuje do granulí. Pokud jsou granule 
jěště vlhké, granulát se nasakuje rychleji.

3. Závlaha se stahuje na dně nádoby. Pokud má kořenový bal 
dostatek vody, vlhkoměr se zbarví modře. Po zalití se stojí-
cí voda postupně nasakuje do granulí.

4. Nezalévejte do doby, kdy se vlhkoměr zbarví červeně, což 
je minimálně za dva až tři týdny. Díky nasákavosti substrátu 
nestojí kořeny ve vodě a mají zajištěn přístup vzduchu. Vodu 
čerpají z vlhkého granulátu, který ji postupně nasakuje ze dna 
nádoby.
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1. Naplňte vodotěsnou nádobu 
do 1/3 substrátem SERA-
MIS? Nová nádoba by měla 
být větší než původní.

2. Usad‘te rostlinu s kořenovým 
balem do nové nádoby a ob-
sypte po povrchu SERAMlS 
substrátem. Dejte pozor, aby 
nad zemním balem bylo cca. 
1-2 cm substrátu. Optimální 
poměr je 1/3 zemní bal a 2/3 
SERAMIS.

Jak zalévat

Výhody pěstování v substrátu 
Seramis
– 3 x méně zaléváme
– přesazujeme celoročně
– zdravý a čistý 
způsob pěstování
– jednoduchá a jistá péče 



Nádoby Artstone

jednolitý celek, který upoutá. Jsou 
ideálními produkty pro řešení zeleně 
ve všech prostorách a podmínkách.

a pečlivé zpracování. Ideálně zaopat-
řují všechny interiérové rostliny. Spo-
lu s dobře zvolenou květinou vytvoří 

všech ročních obdobích se substrátem SERAMIS

Nádoby z plastu se dnes těší velké ob-
libě. Plastové květináče Artstone, jsou 
vyrobeny z recyklovaného materiálu, 
ze směsi pryskyřice a drceného kamene. 
Většina nádob má dvojité dno s unikát-
ním drenážním systémem, což je vhod-
né pro moderní hydroponické pěstová-
ní. Tyto nádoby dokáží vyzdobit každý 
prostor. V interiéru působí luxusním, ale 
přesto přirozeným a lehkým dojmem. 
Jejich předností je také moderní nadča-
sový design, který podtrhne jedinečnost 
a výjimečnost každého prostoru. 

Nádoby vás upoutají matným mramo-
rovým povrchem. Můžete kombinovat 
z kolekce různých barev, tvarů a roz-
měrů květináčů, což umožňuje v inte-
riérech vytvářet zajímavé a originální 
kompozice. Můžete si vybrat květi-
náče, truhlíky nebo nádoby, které lze 
připevnit přímo na stěnu. V našem e-
shopu www.hydroponie.cz  naleznete 
vždy dostatek inspirace. Květináče 
jsou stylové, kvalitní, elegantní a vy-
soce odolné proti prachu, slunečnímu 
záření i dešti. Proto jsou tyto nádoby 
vhodné nejen do interiérů, ale můžete 
je použít na balkónech a letních tera-
sách. Oceníte jejich výjimečný design 

3. Vlhkoznak SERAMlS zapích-
něte až po pole ukazatele 
do kořenového balu rostliny. 
Změna barvy z modré na čer-
venou nám ukáže včas, kdy 
máme zalít.
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4. Maximální množství vody při zá-
livce může být až 1/4 objemu 
nové nádoby. Při hnojení teku-
tým hnojivem používáme živný 
roztok při každé nebo každé 
druhé zálivce



XXX

Na podzim loňského roku jsme na-
vštívili továrnu v Německu  továrnu, 
kde se Seramis vyrábí. 

Uprostřed lesů v oblasti Westerveld je 
malá provozovna. Když jsme tam přije-
li na exkurzi, navlékli nás do takových 
bílých mundůrů, na hlavy nám nasadili 
helmy, no Němci… Celý výrobní pro-
ces nám předváděli. Nejprve umíchají 
jílovou hmotu, jako těsto. Poté všechen 
jíl projde dvěma čerpadly a speciálními 
tryskami směs obohatí vzduchem. Tak-
to „nadýchanou“ hmotu naporcují jed-
noduchým zařízením na malé kousky. 
Ty putují dál do pece, kde hmota ješ-
tě trochu nabobtná. Vypálený substrát 
se kontinuálně posunuje na chladícím 
pásu a dávkuje se do pytlů. Nic se ne-
skladuje. Čerstvě vyrobený Seramis 
se ihned expeduje k zákazníkům.

Návštěva v Německu

Realizace
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Substrát Seramis, vodoznaky 
a nádoby koupíte v našem
obchodě: www.hydroponie.cz


