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Sklizeň  
ve městě

Jahody ze střešní terasy nebo salát  
ze dvorku. Pěstování potravin na místě, 
přesně tam, kde je jich potřeba – přesně  
to slibuje městské farmaření.
Ráno ještě v zemi a odpoledne na stole?  
I to je možné.

Rostlinné substráty Vulkafarm® umožňují 
i ve městě pěstovat zdravé potraviny, které 
splňují přísné požadavky vyhlášky o hnoji-
vech, o ochraně půdy a o pitné vodě. Díky 

svému složení z lávy, pemzy, tufu a organic-
kých přísad substráty navíc zabraňují zamo-
kření a udržují velké množství vody dostupné 
pro rostlinu. Výsledkem je rychlé zakořenění 
a efektivní růst.



Přehled produktů

na straně 97 na straně 98

Vulkafarm 
organický

Vulkafarm 
Plus

na straně 96

Vulkafarm 
minerální
Minerální spodní substrát 
pro užitnou zahradu.

Minerálně-organický univer-
zální substrát pro užitnou 
zahradu.

Minerálně-organický univer-
zální substrát se zvýšeným 
obsahem organických látek.

 Úvod   Farma
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky ≤10
Jemný / střední štěrk 30–60

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,00 
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,60

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–30 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,60–150 mm/min

Hodnota PH 6,8–7,5
Obsah solí 0,1–1 g/l

Vulkafarm 

minerální
Minerální spodní substrát pro užitnou zahradu.

Podrobnosti:
• Základní komponenty láva a pemza
• Žádné omezení tloušťky instalace
• Velmi vhodné pro trvalou výsadbu
• Vulkafarm minerální není hnojený, lze jej však na přání namí-

chat s hnojivem
• K dispozici jako pytlované zboží, Big Bag, sypké zboží nebo 

jako přeprava silážním vozem

0–12

0–12

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin) sestávající 

z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, biotitu

Oblasti použití:
• Zelené střechy

• Kontejnery

• Vyvýšené záhony

• Balkónové truhlíky

• Urban farming

• Náhrada půdy v pří-
padě nevhodných 
půdních podmínek

• Složka pro přimíchání 
v případě nevhodných 
půdních podmínek

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,80–0,90 1,00–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,25–1,40 1,60–1,85

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–55 obj.% 40–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 

mm/min
0,6–20 

mm/min

Hodnota PH 6,5–7,2 6,8–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l 0,5–1,5 g/l

0–6/80–4

 Produkty   Farma

Vulkafarm® 

organický
Minerálně-organický univerzální substrát pro užitnou zahradu.

Podrobnosti:
• Základní komponenty: Láva, pemza, písek a kompost,  

na přání také s rašelinou
• Vhodný pro trvalé výsadby
• Vulkafarm 0–4 lze instalovat v tloušťce max. 45 cm 

Vulkafarm 0–6/8 lze instalovat v tloušťce max. 35 cm 
Při větších tloušťkách instalace je nutné použít navíc také 
Vulkafarm minerální jako spodní substrát.

• Produkty Vulkafarm 0–4 a 0–8 nejsou hnojené, lze je však 
na přání namíchat s hnojivem

• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag nebo sypké zboží
• Vulkafarm 0–4 je k dispozici také přepravou silážním vozem

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin, 

sestávající z pyroxenu, olivínu, magnetitu, 

limonitu, biotitu, jílů různých druhů, obohacený 

kompostem

0–4 0–6/8

Oblasti použití:
• Zelené střechy

• Kontejnery

• Vyvýšené záhony

• Balkónové truhlíky

• Náhrada půdy v pří-
padě nevhodných 
půdních podmínek

• Urban farming
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20
Jemný / střední štěrk 20–40

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 0,95–1,10
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,85

Koeficient odtoku C

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 45–60 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–15 mm/min

Hodnota PH 6,0–7,5
Obsah solí 0,5–1,5 g/l

Vulkafarm® 

Plus
Minerálně-organický univerzální substrát pro užitnou zahradu 
se zvýšeným obsahem organických podílů.

Podrobnosti:
• Základní komponenty láva, pemza, písek a kompost. 

Na přání také s rašelinou
• Lze instalovat max. do tloušťky 35 cm. Při větších tloušťkách 

instalace je nutné použít navíc také minerální Vulkafarm jako 
spodní substrát.

• Není vhodný pro trvalou výsadbu
• Ve srovnání s produktem Vulkafarm 0-6/8 s vyšší retenční 

schopností vody a vylepšenou akumulací živin = menší ná-
ročnost údržby + rychlejší růst mnoha plodin

• Produkt Vulkafarm 0-8 Plus není hnojený, lze jej však na přání 
namíchat s hnojivem

• K dispozici jako zboží v pytlích, Big Bag nebo sypké zboží

0–8

0–6/8

Složení:
Přírodní produkt, směs vyvřelých hornin, sestá-

vající z pyroxenu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, jílů různých druhů, obohacený kompos-

tem a/nebo rašelinou

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de

• Certifikáty

• Produktové listy

Další informace:

Oblasti použití:
• Zelené střechy

• Kontejnery

• Vyvýšené záhony

• Balkónové truhlíky

• Náhrada půdy v pří-
padě nevhodných 
půdních podmínek
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Experimentální ovocná a zeleninová farma na střeše.

Farma

Zdroj: Optigrün international AG
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