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Zdravý  
růst  

v nejtvrdších 
podmínkách

Naše pouliční stromky jsou vystaveny 
masivním vlivům, které brzdí jejich vitalitu. 
O to důležitější je výběr správného substrátu 
stromku. Vulkanické příměsi všech produktů 
Vulkatree® se svou strukturně stabilní mříž-

kou zrn s otevřenými póry podporují bilanci 
vzduchu a vody v místě výsadby a zajišťují 
stromku dlouhodobé přírůstky.



Výsadba stromků

Naše pouliční stromky jsou vystaveny masivním vlivům, které brzdí jejich vitalitu. 
Pokud se stanoviště nachází v parku nebo na prostorné zahradě, může postačit 
výsadba podle DIN 18916. Pokud se však po plochách jezdí, skladují se na nich 
stavební materiály, stávající půda se jeví jako zásyp neznámého původu nebo je 
stromek sázen na pěší zóně nebo obecně v oblasti provozu podél ulic, měli byste 
postupovat podle doporučení FLL pro výsadbu stromků. Pro zde uvedené způso-
by výsadby 1 a 2 pro Vás máme v našem programu vždy ten správný stromkový 
substrát z řady Vulkatree®.

Všechny mají společné přírodní vulkanické příměsi, které díky své stabilní mřížce 
zrna s otevřenými póry pozitivně ovlivňují růst kořenů, a tím také vitalitu Vašich 
stromků.

Pro speciální případy a speciální druhy stromků představujeme také substráty, 
které dokáží více, než vyžaduje FLL. Například produkty Vulkatree® humin, 
Vulkatree® N nebo Vulkatree® V/P.

Vulkatree® kyselý nás činí předním výrobcem, který je schopen dodávat funkční 
substrát pro Quercus palustris, Acer rubrum nebo Liquidambar.

Pro všechny zájemce o stromky nabízíme pravidelné semináře o stromcích 
po celém Německu. Aktuální termíny zveřejňujeme na www.vulkatec.de   
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Přehled produktů
Substráty pro stromky

Příslušenství

na straně 88

Systém LUWA
Větrací a zavlažovací systém 
pro stromky v městském 
prostředí.

na straně 89

Treelock®

Podzemní ukotvení balu 
pro stromky.

na straně 88

Zalévací obrubník
Zalévací obrubník pro op-
timální zavlažování kořenů 
stromků.

na straně 89

Plantasafe®

Manžeta na ochranu před po-
škozením při údržbě a sečení.

na straně 77

Vulkatree® L 
0–32
Substrát pro instalační metodu 
2 dle FLL, zvýšená únosnost 
a odolnost proti zhutnění.

na straně 78

Vulkatree® V/P

Stromkový substrát pro 
instalační metody 1 + 2 dle 
FLL;  neobsahuje Verticillium 
a Phytophthora.

na straně 79

Vulkatree® 

Plus
Stromkový substrát; substrát 
pro založení podrostu.

na stranách 75 a 76

Vulkatree® 

0–16 a 0–32
Stromkový substrát pro insta-
lační metody 1 + 2 dle směrnice 
FLL a klasifikační křivku A + B 
dle směrnice pro nosné vege-
tační vrstvy ZtV VegtraMü.

na straně 83

Vulkatree® 

humin
Stromkový substrát obohacený 
huminovými látkami pro insta-
lační metody 1 + 2 dle FLL.

na straně 83

Vulkatree® N

Substrát pro instalační metody 
1 + 2 dle FLL s huminovou lát-
kou a dlouhodobým dusíkem.

na straně 83

Vulkatree® 

kyselý
Stromkový substrát instalač-
ních metod 1 + 2 dle FLL se 
sníženou hodnotou pH.

na stranách 80 až 82

Arbortree®

Stromkový substrát pro insta-
lační metody 1 + 2 dle FLL. 
Z regionálních surovin.

na straně 87

Optistart®

Porcovaný startér pro stromky 
k přidání do výsadbové jamky.
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 %
Jemný / střední štěrk 30–45 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,15 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,80 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–20 mm/min

Hodnota PH 7,0–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

0–16

 Produkty   Stromky  

Vulkatree® 0–16

0–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1

Substrát pro instalační metodu 1 dle FLL a klasifikační křivku A 
ZtV VegtraMü.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Lze použít bez omezení tloušťky instalace
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění
• Externí monitorování v rámci zajištění kvality RAL

Oblasti použití:
• Nová výsadba stromků

• Zakládání podrostu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

• Substrát pro trvalou 
kontejnerovou výsad-
bu dřevin

• Výsadba stromků 
na podzemních 
garážích

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Vulkatree® 0–32

0–32

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1 + 2

Substrát pro instalační metody 1 + 2 dle FLL a klasifikační křivku 
B ZtV VegtraMü.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci, odolný vůči tlaku
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů
• Při 97% DPr. nosnost > 45 MPa/m2

• Max. nosnost Vulkatree® 0–32 při > 97% 
DPr.: 70–100 MPa/m2

• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Lze použít bez omezení tloušťky instalace
• Vyrobeno podle specifikací doporučení FLL a vyhlášky o hno-

jivech v aktuálním znění
• Externí monitorování v rámci zajištění kvality RAL

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků, zejména v instala-
cích ovlivněných pro-
vozem a zastavěných 
instalacích

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 %
Jemný / střední štěrk 30–40 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,15 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,60–1,90 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–18 mm/min

Hodnota PH 7,0–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

0–32
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 Produkty   Stromky  

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 10–20 %
Jemný / střední štěrk 30–40 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 1,05–1,20 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,65–1,95 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 20–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–18 mm/min

Hodnota PH 7,0–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

0–32

Vulkatree® L 0–32

0–32

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 

magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1 + 2

Substrát pro instalační metody 1 + 2 dle FLL, zvýšená únosnost 
a odolnost proti zhutnění.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci, odolný vůči tlaku
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů
• Při 97% DPr. nosnost> 45 MPa/m2

• Max. nosnost Vulkatree® L 0–32 při > 97% 
DPr.: 70–100 MPa/m2

• Obzvláště odolný proti zhutnění (odpouští chyby při instalaci)
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Vyrobeno podle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnoji-

vech v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků, zejména v instala-
cích ovlivněných pro-
vozem a zastavěných 
instalacích

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba

77



telefon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de

Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 5–15 %
Jemný / střední štěrk 30–40 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,90–1,00 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,40–1,60 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 1–60 mm/min

Hodnota PH 6,5–7,5
Obsah solí 10–50 mg/100 g

Vulkatree® V/P

0–12

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
Přírodní produkt; směs vyvřelých hornin se-

stávající z augitu, olivínu, magnetitu, limonitu, 

biotitu, jílů různých druhů

Instalační metoda dle FLL
Instalační metoda 1 + 2

Minerální substrát bez obsahu škodlivých výtrusů a mycel 
Verticilia a Phytophthora. Použití Vulkatree® V / P se doporučuje 
zejména u mnoha druhů citlivých na verticilium, jako jsou javor, 
katalpa, jeřáb ptačí, mandloň obecná, trnovník a ruj vlasatá. 
Ve vlhkých místech snižuje použití Vulkatree® V / P poškození 
způsobené touto houbou díky dobrému proudění vzduchu a bez 
výskytu škodlivých hub Phytophthora.

Podrobnosti:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Základní komponenty: Láva a pemza, na vyžádání s přídav-

kem hnojiv a obohacený huminovými látkami nebo rašelinou
• Otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, odolný 

proti tlaku
• Dobrá akumulace živin, podporující klíčení a růst
• Bez semenných a kořenových plevelů
• Při < 95% DPr. nosnost > 45 MPa/m2

• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Lze použít bez omezení tloušťky instalace
• Foukatelný = až 150 m hadicovým vedením ze silážního vozu

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků také v lokalitách 
ovlivněných dopravou

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Výsadba stromků na 
střechách podzem-
ních garáží

• Výsadba podrostu 
s prérijními trvalkami 
a malými dřevinami

• Trvalá kontejnerová 
výsadba s trvalkami 
a dřevinami

0–12
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Zrno
(ø in mm)

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 8–15 %
Jemný / střední štěrk 40–55 %

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3, volný 0,95–1,10 t/m3

Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,55–1,80 t/m3

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 35–50 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 5–20 mm/min

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

0–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

 Produkty   Stromky  

Vulkatree® Plus

Složení:
Přírodní produkt (směs vyvřelých hornin, ornice / 

podloží různých tříd) sestávající z augitu, olivínu, 
magnetitu, limonitu, biotitu, jílů různých druhů, 
obohacený kompostem

Instalační metoda dle FLL
Vrchní / krycí substrát pro stromky

Minerálně-organický vrchní / krycí substrát pro stromky:
• Nízký obsah solí, odolný proti segregaci
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný za vlhka a slabého mrazu
• Použitelná až do tloušťky instalace 45 cm
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba strom-

ků jako vrchní substrát

• Zakládání podrostu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

• Substrát pro trvalou 
kontejnerovou výsad-
bu dřevin

• Výsadba stromků 
na podzemních 
garážích

0–16

Trávník

Farma

Interiér

Rybník
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Stromky

Střecha

Stavba

79



telefon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de

Arbortree®

Z regionu pro region

Z regionálních surovin
Dnes všichni mluví o regionálnosti. Opět stále častěji nakupujeme ovoce, zeleninu a maso na trhu 
nebo od místního farmáře, protože cítíme odpovědnost za ekologickou rovnováhu. Také my jsme 
se zamýšleli nad regionalizací našich substrátů, abychom udrželi krátké dodací trasy a jejich 
čistou ekologickou bilanci.
Po rozsáhlém průzkumu lokální surovinové situace a analýze významu pro životní prostředí v la-
boratoři jsme vyvinuli naše nové substráty Arbortree®. Ty spojují ekologii, vegetační technologii 
a ekonomiku do jednoho uceleného produktu. 

Arbortree® je k dispozici ve variantách pro instalační metody 1 a 2. 
Dostupný mimo jiné na pobočkách Aken, Berlín, Hamburk, Porůří a Ütrecht.
Aktuální stav na www.vulkatec.de
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Arbortree® 0–16
Arbortree® 0–32
Pobočka Aken

0–320–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

Konstrukce:
Instalační metoda 1 + 2 dle FLL

Minerální substrát pro stromky na bázi regionálně dostupných 
surovin.

Podrobnosti:
• Odolný proti segregaci
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný nad hloubku jámy 2 m
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba  

stromků zejména  
v lokalitách ovlivně-
ných dopravou

• Jako náhrada za 
nevhodnou nebo příliš 
zhutněnou půdu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Zrno
(ø in mm)

Instalační 
metoda 1 FFL 

Instalační 
metoda 2 FFL 

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 3–15 3–15
Jemný / střední štěrk 45–65 30–55
Organická substance 1,0–2,0 1,0–2,0

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,20 1,20–1,35
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,45–1,65 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 25–40 obj.% 23–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–10 

mm/min
0,3–10 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,5–8,5
Obsah solí 50–125 

mg/100 g
50–100 

mg/100 g

0–16 0–32

 Produkty   Regiomix   Stromky  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Arbortree® 0–16
Arbortree® 0–32
Pobočka Volksdorf

0–320–16

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny pro instalaci

Další informace:

Složení:
suroviny z regionálních zdrojů

Konstrukce:
Instalační metoda 1 + 2 dle FLL

Minerální substrát pro stromky na bázi regionálně dostupných 
surovin.

Podrobnosti:
• Odolný proti segregaci
• Směs má otevřené póry, s vysokým celkovým objemem pórů, 

odolná proti tlaku
• Substrát má dobrou akumulaci živin a podporuje klíčení a růst
• Bez kořenových plevelů
• Použitelný nad hloubku jámy 2 m
• Vyrobeno dle specifikací směrnice FLL a vyhlášky o hnojivech 

v aktuálním znění

Oblasti použití:
• Nová výsadba  

stromků zejména  
v lokalitách ovlivně-
ných dopravou

• Jako náhrada za 
nevhodnou nebo příliš 
zhutněnou půdu

• Sanace místa výsadby 
stromku

• Kořenová opona

Zrno
(ø in mm)

Instalační 
metoda 1 FFL 

Instalační 
metoda 2 FFL 

Distribuce velikosti zrna
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Odplavitelné složky 3–15 3–15
Jemný / střední štěrk 60–75 30–55
Organická substance 1,0–2,0 1,0–2,0

Objemová hmotnost
(t/m3)
Dodávka dle DIN EN 1097-3 1,10–1,20 1,20–1,35
Při maximální vodní kapacitě, 
zhutněný

1,45–1,65 1,65–1,80

Bilance voda / vzduch, zhutněný
Maximální vodní kapacita 30–45 obj.% 23–35 obj.%
Propustnost vody mod. Kf 0,3–10 

mm/min
0,3–10 

mm/min

Hodnota PH 7,5–8,5 7,5–8,5
Obsah solí 70–125 

mg/100 g
50–100 

mg/100 g

0–16 0–32

 Produkty   Regiomix   Stromky  
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Vulkatree® humin
Všechny standardní substráty jsou k dispozici 
také jako huminová varianta. Humin znamená 
obohacení huminovými látkami.

Huminové látky jsou schopné akumulovat živiny 
před vymýváním a odstraňovat z půdního roztoku 
znečišťující látky. Navíc slouží k revitalizaci 
substrátu a zvýšení vitality stromku.

Všechny standardní substráty jsou navíc k dispozici 
také jako varianta N. K tomu je Vulkatree® obohacen 
o přídavek Novihum.

Novihum poskytuje vedle výhod obohacení 
o huminové látky (akumulace živin, možnost 
stanovení znečišťujících látek, všeobecné zlepšení 
vitality) také pomalu tekoucí zdroj dusíku jako 
růstové živiny.

Zajišťuje tak v prvních několika letech dodatečný 
přísun dusíku bez rizika ztrát vymýváním. 

Vulkatree® N

Všechny standardní substráty jsou navíc k dispozici 
také v kyselé variantě se sníženou hodnotou pH. 
Tyto substráty jsou vhodné pro stromky kyselých 
stanovišť, jako jsou dub bahenní, javor červený 
nebo ambroň.

Tímto způsobem se vyhnete chloróze a podpoříte 
vitalitu těchto stromků. 

0–16V/P
0–12 0–32 L 

0–32

Vulkatree® kyselý

0–16V/P
0–12 0–32 L 

0–32

Rostlinné fyziologické parametry produktů Vulkatree® humin 
a Vulkatree® N jsou chemicky a fyzikálně shodné se standardními 
substráty Vulkatree®. 
Výjimkou je Vulkatree® kyselý: hodnota pH < 7 je nižší než u stan-
dardního substrátu.

0–16V/P
0–12 0–32 L 

0–32

 Produkty   Stromky  
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Instalační metoda 2
v kombinaci 
s konstrukcí 1

1

22

3

5

6

4

0–320–32 0–16

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

Instalační metoda 2
lze překrývat, 
větrání přes 
dopravní plochu

1

2

5 0–32

0–32

3

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

2 2

7 7

4

1

5

6 6

1

22

3

5
4

0–32

0–16

nebo

0–32

0–16

nebo

Instalační metoda 1
nelze překrývat

Instalační metoda 2
lze překrývat, včetně 
ventilace a desek

1

8 8

3

5

0–32

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

6 6

4

77

Výsadba stromků
Pokyny pro instalaci a péči dle FLL

Substráty: 
Vulkatree® 0–16
na straně 73

Vulkatree® 0–32
na straně 74

1  Jamka pro rostlinu 
dle DIN 18916

2  Zalévací obrubník

3 Kořenové baly

4 Propojení

5 Navazující půda

6   Nástavba / plocha 
komunikace

7 Větrací potrubí

8  Spárovací / drenážní 
prvky

0–32

0–16

1

22

3

5
4

0–32

0–16

nebo

0–32

0–16

nebo

Instalační metoda 1
nelze překrývat

Instalační metoda 2
lze překrývat, včetně 
ventilace a desek

1

8 8

3

5

0–32

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

6 6

4

77

Instalační metoda 2
v kombinaci 
s konstrukcí 1

1

22

3

5

6

4

0–320–32 0–16

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

Instalační metoda 2
lze překrývat, 
větrání přes 
dopravní plochu

1

2

5 0–32

0–32

3

Úroveň stavebního základu 
EV2 45 MN/m2 
max. 97 % DPr.

2 2

7 7

4

1

5

6 6
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Je třeba zkypřit zhutněné a rozmazáné povrchy stěny a dna jámy k zajištění 
dobrého propojení mezi substrátem a půdou.

Aby nedocházelo k efektu vedení kořenů, musí být hnojivo namočeno ve vodě.

Substrát musí být instalován 
ve vrstvách 20–30 cm a sta-
ticky zhutněn na 85–87% DPr. 
To odpovídá přirozené hustotě 
a mělo by zabránit propadávání, 
aniž by se zbytečně ničil porézní 
prostor. Vyšší úrovně zhutnění 
nejsou nutné, resp. nejsou 
vůbec přípustné.
Substrátové vrstvy musí být 
během instalace vzájemně 
propojeny.

Případné přihnojení lze provádět 
kapalným hnojivem nebo ve 
formě minerálních hnojiv.

Substrát se pokládá ve vrstvách  
po 20–30 cm. V zastavěné části 
jámy je třeba zhutnit na hodnotu 
85–97% DPr. a hodnotu EV2 
45–65 MPa/m2. Je možné použít 
dynamické zhutňovače. Vyšší 
úrovně zhutnění nejsou nutné, resp. 
nejsou vůbec přípustné. Pokud 
se z logistických důvodů zhutňuje 
na 88–95% DPr. také v otevřené 
části, je třeba následně zkypřit 
na 85–87% DPr, aby se zajistilo 
hluboké zakořenění stromků. 
Substrátové vrstvy musí být během 
instalace vzájemně propojeny.

Případné přihnojení lze provádět 
kapalným hnojivem nebo ve formě 
minerálních hnojiv v otevřené části 
roštu stromku nebo v zakryté části 
skrz ventilační otvory.

Při výsadbě stromku je třeba vyhloubit výsadbovou jámu > 1,5x průměr balu. 
Vykopanou jámu pro výsadbu je třeba obohatit přibližně o 10% kompostu nebo 
smíchat s 50% produktu Vulkatree® Plus. Kromě toho výsadbovou jámu přihnojte 
a případně ji obohaťte o superabsorbenty (Stokosorb), Alginure a Mykorrhiza. 
Jako hnojivo se přednostně použije potažené depotní hnojivo s dlouhou dobou 
působení, které se umístí pod bal. Množství: 100–250 g/stromek. Pro optimální 
zavlažování v souladu s FLL je třeba vytvořit zavlažovací obrubník, jehož vnitřní 
průměr odpovídá maximálně vnějšímu průměru balu. Pokud je plánována 
výsadba podrostu, lze plošně aplikovat Vulkatree® Plus na podporu rozrůstání 
kořenů z rostlinného balu. Tloušťka instalace závisí na výšce nádob. Při použití 
podzemních kotev musí být zemní kotvy zatlučeny do stávající přírodní půdy. 
Proto bude možná nutné použít delší kotevní lana a zarážecí tyče. Alternativně 
je vhodné instalovat pod bal výztužnou síť Q335 a kotevní lana připevnit tam. 
Při použití trojnožky je třeba volit sloupky nejméně o 50 cm delší než obvykle. 
Protože substrát není nahnojený, aby byla zátěž životního prostředí vyluhováním 
co nejmenší, doporučuje se provést nejpozději po 3. roce analýzu živin ze 
substrátu nebo listů stromku.

Instalační  
metoda 1 

Instalační  
metoda 2 

Příprava
1.

Výsadba
3.

Hnojení
4.

Pokyny k výsadbě   Stromky

Instalace a 
zhutnění

2.

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Příslušenství
Silní pomocníci pro zdravý růst

Optimální start pro mladé stromky 
V prvních letech stání vyžadují mladé stromky zvláštní péči. Kromě dobrého provzdušňování 
a pravidelného zavlažování během vegetačního období doporučují FLL a DIN 18916 další 
preventivní opatření jako součást výsadby, například přidání hnojiva a superabsorbentů 
pro akumulaci vody.

Vulkatec Optistart je vyvážená směs hnojiva s pomalým uvolňováním, superabsorbentu a lávy. 
Balení se dodává v sáčcích porcovaných po 750 g. To zabraňuje předávkování bobtnajících 
superabsorbentů a předchází ucpání pórů půdy přivádějících vzduch. I nekvalifikovaní pracovníci 
tak mohou příměs sami aplikovat. 
Nepotřebné pytle lze skladovat a používat i po delší době, aniž by docházelo k tvorbě hrudek.

Systém LUWA
Účinné provzdušňování je životně důležité zejména u stromků v městském prostředí, zejména 
v případě konstrukce výsadbové jámy dle instalační metody 2. Systém LUWA umožňuje zajistit 
provzdušňování a zavlažování v zastavěných plochách.
na straně 84

Zalévací obrubník
Zavlažovací obrubník je dlouhotrvající a „se stromkem rostoucí“ varianta obvyklého zavlažovací-
ho obrubníku a slouží k zavlažování kořenového balu.
na straně 84

Treelock®

Treelock® podporuje strom v růstové fázi a umožňuje při ozeleňování objektů výsadbu velkých 
stromů na stanovištích, jako jsou kontejnery, střechy nebo podzemní garáže, v nasypaných pů-
dách a v blízkosti potrubí a kanálů.
na straně 85

Plantasafe®

Plantasafe® je předem vytvarovaná manžeta pro ochranu kmene, která chrání kůru stromu před 
mechanickým poškozením během údržby a sečení.
na straně 85
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 Produkty   Příslušenství   Stromky  

Tento přídavný materiál je k dispozici 
ke stažení na

www.vulkatec.de/vulkatree

• Certifikáty

• Produktové listy

• Pokyny k výsadbě

• Seznam rostlin

Další informace:

Oblasti použití:
• Nová výsadba stromků

Jednotka balení
4 500 g 

(6 porcovaných sáčků à 750 g)

Složení 
(podíl na celkové hmotnosti v%)
Hnojivo s pomalým uvolňováním 3–15
Superabsorbenty 45–70
Láva 1,0–2,0

Dávkování:
Obvod kmene 12–16 cm 1 sáček (750 g)
Obvod kmene 16–25 cm 1½ sáčku (1 125 g)
Obvod kmene 25–30 cm 2 sáčky (1 500 g)

Směs hnojiva s pomalým uvolňováním, superabsorbentu a lávy 
v sáčku 750 g.

Podrobnosti:
• Dávkovací vak: žádné předávkování superabsorbenty
• Dlouhá skladovatelnost bez tvorby hrudek

Optistart

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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Rozměry 
Průměr Ø 95 cm
Tloušťka 3 mm
Plnicí kapacita 140 l
Rozměr role 25x30 cm

Materiál LDF

Zalévací obrubník
Zavlažovací pomůcka

Systém LUWA
pro zavlažování a provzdušňování

Výhody:
• Ochrana před použí-

váním posypové soli

• Možnost přizpůsobení 
růstu kořenů

• Opakovaná použitel-
nost 

• Recyklovatelnost

• Odolnost proti UV a 
stárnutí

• Výsadba stromků na 
podzemních garážích

Výhody:
• Současné provzdušňo-

vání a zavlažování

• Vyměnitelný filtr 
pro zachycení nečistot

• Velmi malý až žádný 
komínový efekt

Zavlažovací obrubník je dlouhotrvající a „se stromkem rostoucí“ 
varianta obvyklého zavlažovacího obrubníku a slouží k zavlažo-
vání kořenového balu.

Instalace:
Zavlažovací obrubník se zahrabává kolem kmene v hloubce 
cca 10 cm. Výška zavlažovacího obrubníku by měla být 
na povrchu cca 20 cm viditelná. Překrytí vytvořte pomocí 
oboustranné lepicí pásky nebo suchého zipu (volitelně).

Účinné provzdušňování je životně důležité zejména u stromků 
v městském prostředí, zejména v případě konstrukce výsadbové 
jámy dle instalační metody 2. Systém LUWA umožňuje zajistit 
provzdušňování a zavlažování v zastavěných plochách.

Instalace:
Připojte postranní odbočku k zavlažování (DN 80) pomocí T-kusu 
(volitelně) z polypropylenu o rozměrech 80 x 80 x 80 mm pomocí 
zacvakávací spojky s kruhovým vedením (běžně dostupné 
drenážní potrubí) a instalujte jej pro zavlažování blízko povrchu 
do kruhu kolem balu. Spodní odtokový otvor pro provzdušňování 
(DN 100), buď pro připojení k prstencovému provzdušňování 
pod balem, nebo alternativně také k připojení k hlubokému 
provzdušňování. 

Materiál Polypropylen

Příslušenství
Předmontovaná objímka pro drenážní 
trubku DN80

•

Prodlužovací kus •
Filtr •

Sifon (volitelný)
Humberg HUNO uzávěr voda / vzduch (volitelný)
Humberg HUNO uzávěr voda / vzduch 
(výškově nastavitelný)

(volitelný)
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Treelock®

Systém kotvení balu

Plantasafe®

Ochrana proti sečení

Rozměry 
výška x šířka 24 cm x 25 cm
Obvod kmene 
(měřeno ve výšce 1 m)

až 20 cm

Rozsah dodávky 50 kusů.

Tahová síla na kotvu 
lehká, přírodní půda, hloubka 
zaražení 40 cm
 
Větší hloubky zaražení zvyšují 
pevnost kotev v tahu. Používejte 
pouze v přírodní půdě. 

277 kg

Materiál Kokosové vlákno, ocel, 
polyester

Příslušenství*:
Mulčovací disk 1 kus.
Ocelová kotva 
(neošetřená, 3 uzavřené kotvicí 
smyčky, šířka 50 mm) 

3 kusy.

Napínací pás 
(polyesterová tkanina s ráčnou) 1 kus.
Páka ráčny 
(odnímatelná)

1 kus.

*může se u jednotlivých modelů lišit 

Výhody:
• Odolnost proti UV záření

• Flexibilní

• Opakovaná použitelnost

• Snadná montáž

• Perforovaný pro opti-
mální provzdušňování 
kmene

Výhody:
• Šetrný k balu

• Bez nutnosti 
demontáže

• Lze použít i pro strom-
ky s obvodem kmene 
nad 90 cm

• Fyziologicky 
prospěšné pro 
kořenový systém

• Bezproblémové 
zarovnání

Plantasafe® je předem vytvarovaná manžeta pro ochranu kmene, 
která chrání kůru stromu před mechanickým poškozením během 
údržby a sečení.

Treelock® podporuje strom v růstové fázi a umožňuje výsadbu 
a ukotvení také velkých stromů na stanovištích, jako jsou kon-
tejnery, střechy nebo podzemní garáže, na nasypaných půdách 
a v blízkosti potrubí a kanálů.

Instalace:
Po uvázání je nutné odstranit napínací páku ze spodní části ráč-
ny pro snížení montážní výšky. Pro ochranu povrchu balu je pod 
ním umístěn disk z kokosových vláken, který pomalu hnije.

 Produkty   Příslušenství   Stromky  
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Kameha Grand Hotel, Bonn
Výsadba stromů, zelené trávníky a nasypané kopce pro zelené plochy v okolí Bonnského oblouku.

Referenční  
projekty

9090



Zvonařství, Heidelberg
Výsadba stromů a ozelenění trávníku na podzemní garáži.

PDE, Lucembursko
Zastavěné výsadbové jámy

Referenční  
projekty

Referenční projekty   Stromky  

Trávník

Farma

Interiér

Rybník

Kontejnery

Stromky

Střecha

Stavba
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