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za vaš dom in vrt
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Vse kar ste vedno želeli vedeti o kakovostnih 
substratih

Florabella- kakovosten substrat za ljubiteljske vrtnarje

Veliko dejavnikov vpliva na zdravo in dolgotrajno rast rastlin na vrtu 
in v stanovanju. Gotovo je na prvem mestu sama kakovost sadik, ter 
nato pravilna nega, ki je specifična za vsako rastlinsko vrsto posebej. 
Ta zahteva primerno lego, svetlobo, ustrezno količino gnojil in seveda 
primerno zalivanje.

Florabella substrati so v pomoč pri negi vsem ljubiteljskim vrtnarjem, 
ne glede na to, katero vrsto rastlin boste sadili: cvetlice, okrasne 
listnate rastline, sadje, zelenjavo ali zelišča. Florabella substrati 
zagotavljajo dobro rast vseh rastlin v vašem vrtu in domu.

Stalna visoka kakovost Florabella substratov je rezultat uporabe 
najboljših surovin, izbranih dodatkov in zelo kakovostnih gnojil ter 
skrbne izdelave.
Vsak Florabella substrat vsebuje sestavine, ki so točno določene 
glede potreb ciljnih rastlin. Florabella substrati se prodajajo le pri 
kakovostnih prodajalcih in veletrgovcih.



Kateri so znaki kakovosti substratov Florabella?

Naši Florabella substrati:
·  idealno zadržujejo vlago in preprečujejo, da bi se vaše rastline 

presušile
·  so dobro odcedni, kar preprečuje prekomerno namočenost
·  omogočajo dobro zračnost korenin in s tem osnovo za zdravo rast 

rastlin
·  skladiščijo hranila in mikroelemente ter jih postopoma sproščajo
·  imajo sposobnost uravnavati nepravilnosti pri zalivanju in 

dognojevanju
·  ohranjajo strukturo substrata tudi kadar je ta prekomerno moker 

zaradi padavin ali zalivanja

Kaj je tako posebnega v Florabella substratih?

·  Računalniško vodena tehnologija mešanja sestavin po točno 
določeni recepturi

·  Uporaba obnovljivih virov surovin, kot sta zelen kompost in lesna 
vlakna

·  Uporaba profesionalnih gnojil z vsemi potrebnimi mikroelementi in 
železom

·  Optimalno narejeni posebni substrati za vse vrste uporab
·  Vsi interni postopki so v skladu s DIN EN ISO 9001 standardom
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Premrznjena črna šota
Glavna značilnost premrznjene črne šote je visoka vsebnost organske 
snovi, zemeljska struktura in visoka sposobnost zadrževanja vode

Bela šota
Bela šota ima zračno strukturo, kar je še posebej pomembno za 
rastline z občutljivim koreninskim sistemom.

Ostali dodatki
Različni substrati so rezultat posebnih dodatkov, kot so lesna vlakna 
in rastlinski kompost, mineralna hranila, mikroelementi in glina. 
Posamezni substrati se razlikujejo po sestavi, pH vrednosti, deležu 
hranil in gline ter so natančno prilagojeni potrebam posameznih rastlin.

Katere so sestavine kakovostnega Florabella substrata?
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Univerzalni substrat za cvetlice 

Večnamenski substrat z glinenimi delci z 
visoko sposobnostjo vpijanja in zadrževanja 
vode. Zagotovljeno dobro odtekanje vode in 
enostavno zalivanje.

Pakiranje: 5 l, 10 l, 20 l, 40 l, 70 l

Substrat za balkonske cvetlice z 
glino

Substrat z visoko vsebnostjo gline in 
maksimalnim zadrževanjem vlage, namenjen 
za sajenje pelargonij, fuksij ter drugih 
cvetočih in zunanjih rastlin v lonce in 
balkonska korita.

Pakiranje: 20 l, 40 l
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Substrat za rododendrone in azaleje

Poseben substrat za sajenje rododendronov, 
azalej in drugih rastlin, ki potrebujejo kisla 
tla.

Pakiranje: 40 l, 70 l

Substrat za zelene sobne rastline in 
palme

Za sajenje zelenih sobnih rastlin, palm in 
praproti. Dragoceni minerali glin in dobre 
lastnosti odcejanja zagotavljajo zdravo rast in 
razvoj rastlin.

Pakiranje: 20 l
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Substrat za setev zelenjave in cvetlic

Substrat z drobno teksturo in hranilno formulo, 
posebno izbrano za setev zelišč, zelenjave in 
okrasnih rastlin. Primeren tudi za pikiranje 
sejančkov.

Pakiranje: 20 l

Substrat za prekrivanje grobov

Drobna, črna zemlja, ki se enostavno potrese 
po površini, primerna za prekrivanje grobov.

Pakiranje: 20 l
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Okrasno borovo lubje

Zelo kakovostno okrasno borovo lubje. 
Vsestransko za široko uporabo v vrtu, kot je 
zastiranje in prekrivanje gredic in posod, za 
oblikovanje vrtnih poti.

Pakiranje: 60 l
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Substrat za kakteje in druge 
sukulente

Visok delež mineralov, kot so pesek in 
vulkanski kamni, omogočajo hitro odvajanje 
vode, zato je odličen in posebej primeren 
substrat za kakteje in druge sukulente.

Pakiranje: 5 l

Substrat za orhideje

Poseben substrat za presajanje orhidej in 
drugih epifitov. Zelo kakovostno borovo lubje 
omogoča rahlo, zračno strukturo in 
preprečuje zastajanje vode in gnitje korenin.

Pakiranje: 5 l
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Substrat za presajanje iz obnovljivih virov

Substrat vsebuje organska gnojila za vsemi potrebnimi hranili 
za zdravo rast rastlin. Počasno sproščanje hranil zagotavlja ,da 
imajo vaše rastline hranila na voljo takrat, ko jih potrebujejo. 
Florabella substrat za presajanje iz obnovljivih virov je pripravljen 
za neposredno sajenje sobnih in balkonskih rastlin, kakor tudi 
zelenjavnih sadik, kot so paradižnik , kumare in paprike, v lonce.

Pakiranje: 40 l

NOVO
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Organski substrat za presajanje

Substrat za presajanje z dodanim organskim 
gnojilom in visokim deležem rastlinskega 
komposta in kvalitetnih zelenih vlaken – 
obnovljiva surovina, ki se uporablja kot 
nadomestek šote. Idealen za sobne in 
balkonske rastline, kot tudi zelenjavo 
(paradižniki, kumarice in paprika) v loncih.

Pakiranje: 40 l

Substrat za cvetlice ‚Plus‘ z dodanim 
gnojilom s počasnim sproščanjem

Poseben substrat z vsemi dodanimi hranili, ki 
so potrebni za zdravo rast rastlin. Florabella 
substrat za presajanje ‚Plus‘ vsebuje 
tudi zelo kakovostno gnojilo s počasnim 
sproščanjem hranil, ki oskrbuje rastline s 
potrebnimi hranili 6 mesecev rasti. Substrat 
je idealen za vse vrste cvetočih, listnatih, 
balkonskih rastlin in cvetlic za gredice.

Pakiranje: 40 l
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Substrat za drevesa in grmovnice

Idealen substrat za žive meje (liguster, tisa) v 
kontejnerjih. Vsebuje dragocene minerale glin 
in uravnoteženo oskrbuje rastline s hranili za 
intenzivno zeleno barvo listov.

Pakiranje: 20 l

Izboljševalec tal

Bogat, posebej zasnovan substrat, ki vsebuje 
vsa potrebna hranila. Primeren za vsa 
presajanja v vrtu, za zunanje rastline in rastline 
v čebrih in loncih.

Pakiranje: 70 l





19

Substrat za vrtnice

Posebej sestavljen šotni substrat s katerim 
lahko izboljšamo zemljo za vrtnice, za 
zastiranje vrtnic ali za sajenje vrtnic v čebre. 
Vsebuje dragocene minerale glin in vsa 
potrebna hranila.

Pakiranje: 40 l

Substrat za zelenjavo

Poseben substrat za zelenjavo, kot je 
paradižnik, paprika, kumare v lončkih in 
kontejnerjih ter za izboljšanje zemlje na 
zelenjavni gredi. Vsebuje vsa potrebna 
hranila za optimalno rast in bogat pridelek.

Pakiranje: 20 l





Vrtna šota

Idealen splošen substrat za izboljšanje zemlje 
pri acidofilnih rastlinah, kot so rododendroni 
in azaleje, rese ter pri iglavcih. Visoka 
vsebnost humusa izboljša tvorbo zdravih 
korenin, kar se kaže v dobri rasti rastlin.

Pakiranje: 70 l
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Vrtni kompost

Zelo kakovosten vrtni kompost z dolgotrajnim 
delovanjem za izdelavo in zastiranje cvetočih 
gredic, sadnih, zelenjavnih rastlin, za sajenje 
okrasnih grmovnic, sadnih grmičev in dreves. 
Odlikuje ga visoka vsebnost organske snovi 
ter mikroorganizmov, ki ponovno oživijo tla.

Pakiranje: 40 l





Klasmann-Deilmann Group

Prodaja

Klasmann-Deilmann je najuspešnejše podjetje v mednarodni industriji 
substratov. S proizvodnjo in prodajo v Nemčiji ter drugod po svetu, 
kot tudi z zastopstvom v več kot 70 državah, smo med vodilnimi na 
svetovnem trgu. Naši substrati so osnova za uspešno vzgojo pri 
profesionalnih vrtnarjih po vsem svetu. Za ta uspeh smo uporabili vse 
naše bogato strokovno znanje, ki smo ga pridobili v 100 letih 
delovanja.

Tudi milijoni ljubiteljskih vrtnarjev koristijo prednosti našega znanja z 
uporabo Florabella substratov, ki zanesljivo zagotavljajo zdrave 
rastline in čudovite vrtove. 

Naša zavezanost k trajnostnemu razvoju, ki temelji na naših ISO 9001 
in ISO 14001 certifikatih, nas dnevno sooča s skrbjo za človeka, okolje 
in prihodnje generacije. Zaradi tega se podjetje Klasmann-Deilmann 
sooča z različnimi izzivi varovanja okolja v zelo zgodnji fazi. Kot 
rezultat tega, zdaj izvajamo obsežne raziskave v načinih ponovnega 
zamočvirjanja bivših šotnih polj. Dolgoročno bo to spremenilo približno 
4000 hektarjev nazaj v tipična mokrišča. Podjetje dodaja še en velik 
prispevek k trajnostnemu razvoju s tem, da proizvaja lasten kvaliteten 
kompost in zelena vlakna, ki so v čedalje večjem obsegu prisotni v 
organskih substratih, tako v profesionalnih, kot v substratih za 
ljubiteljske vrtnarje.
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Proizvaja:
Klasmann-Deilmann GmbH 
Georg-Klasmann-Str. 2 –10 · 49744 Geeste · Nemčija
Tel. + 49 (0)5937 31-  0 · Faks + 49 (0)5937 31- 279  
info@klasmann-deilmann.com · www.klasmann-deilmann.com

Veleprodaja in distribucija v Sloveniji:
Cvetlice Dornig d.o.o.
Črna vas 144 · 1000 Ljubljana · Slovenija
Tel.: 01 427 74 70; 041 655 366 · Faks: 01 427 74 75
dornig@c-dornig.si · www.c-dornig.si


