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Универсален БИО торфен субстрат 

 

Универсалният БИО торфен субстрат е 

органичен, с изцяло естествен произход, без 

добавени химични елементи и подобрители в 

него. За производството му са използвани 

естествени и органични материали, разрешени в 

биологичното земеделие, съгласно Регламент 

№ 889/2008 на ЕО. 

Универсалната почва Suliflor BIO има широко 

приложение – подложки и зеленчуци, саксийни и 

градински  цветя, тревни площи и храсти, 

луковични. Торфеният субстрат  е с пореста 

структура и е богат на хранителни вещества. 

 

Органичният дълготраен био тор доставя на 

растенията всички естествени хранителни 

вещества в продължение на 60-80 дни. 

Подобрява вкореняването, цъфтежа, 

образуването на плодове. 

 

Без плевели, болести и примеси. Естествен 

варовик. Регулира pH на почвата, доставя 

основни хранителни вещества Ca + Mg. 

 
20л - 7,50 лв. 

120х20л - 5,80 лв.палет(цена на брой) 

70л - 19,00 лв. 

42х70л - 17,85 лв. палет (цена на брой) 
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Suliflor Premium Propagation 

Торфен субстрат за разсади 

Най-добрият помощник в производството на разсади! 

 

Субстрат с фина структура, допълнително обогатен с 

микроелементи и NPK торове.  

Професионално подготвен и готов за употреба 

субстрат за сеитба на семена, разсад и резници. В 

производството на субстрата Suliflor Premium 

Propagation са използвани само чисти органични 

материали и натурални минерални добавки. Фината 

структура на сместа подпомага бързото покълване и 

лесната адаптация след пресаждане. 

 

Суровини: торф Н4-Н6. Прави почвата много пореста. 

Без плевели, болести и примеси. 

 

Торове: Разтворимият минерален тор осигурява на 

растението всички първични хранителни вещества, 

необходими за развитието. Подобрява вкореняването, 

цъфтежа, образуването на плодове, внася 

микробиологична активност в почвата. 

 

Естествен варовик. Регулира pH на почвата, доставя 

основни хранителни вещества Ca + Mg. 

 

Овлажняващ агент: FIBA ZORB. Бързото намокряне и 

повторното намокряне, подобрява дренажа, увеличава 

действието на прилаганите торове и хранителни вещества. 

 
20л - 7,50 лв. 

120брх20л-палет (цена за брой) 
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SULIFLOR SF1 

Професионален торфен субстрат за разсади 
 

Професионален торф за разсади с фина, много 

чиста структура.  

Суровини - тъмен торф, без плевели, болести и 

примеси, различни степени на хумификация H3 - 

H6. Структура - фин 

Основни добавки:  Калцитни и доломитни 

варовици. Регулира pH на субстрата, осигурява 

основни хранителни вещества на растенията и 

Ca + Mg. 

pH 5.5.- 6.5  

Торове: Количество на торовете - ниско. Тор, 

съдържащ N-P2O5-K2O 14:16:18, 

микроелементи  

Овлажняващ агент - FIBA-ZORB. Бързото 

намокряне и повторното намокряне, подобрява 

дренажа, увеличава действието на прилаганите 

торове и хранителни вещества. 

Информация за безопасност - Торфеният 

субстрат няма вредно въздействие върху хора, 

животни и околната среда, когато се спазват инструкциите за употреба. Време 

за съхранение - неограничено. 

SULIFLOR SF1 е подходящ за професионално отглеждане на зеленчукови 

разсади, покълване на семената, пикиране. 

 
Вид на продукта Търговско 

наименование 
Разфасовки Начин на 

прилагане 
Структура 

Торфен 
субстрат за 
разсади 

SULIFLOR SF1 70 л , 225 л Субстрат за 
разсади. 
Подходящ за 
употреба при 
сеитба, 
покълване и 
пикиране 

Фина 

 

Органична материя pH    (EN 13037) EC mS/cm  (1:1,5) Страна на 
произход 

> 80  % 5.5 – 6.5 0.5 – 0.8 Литва 
70л - 19,00 лв. 

42х70л - 17,85 лв. палет (цена за брой) 

225л - 35,00 лв. 

15х225л - 450,00 лв.  
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Торфен субстрат Универсал 

 
Универсален торфен субстрат, богат на 

хранителни вещества, подходящ за 

отглеждане на широка гама цветни и 

декоративни растения, както и зеленчукови 

култури.  

 

Торфеният субстрат е специално създаден, 

за да осигури както високо задържане на 

влага, така и добър дренаж. 

 

Торфът съдържа съставки, които 

подпомагат растежа и бързото развитие 

на корените. Спомага за лесната 

адаптация след пресаждане.  

 

Допълнителното торене се препоръчва 

след 4 седмици. 

 

Може да се използва и за подобряване 

структурата на почвата в градината. 

 
10 л - 4,50 лв. 

240Х10л - 3,00 лв. палет (цена за брой) 

45л - 12,80 лв. 
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Торф за декоративни растения 

 

Торфена почва за различни цветя, която се приготвя от 

екологично чисти органични материали и натурални 

минерални добавки.  

Характеризира се с добро задържане на вода, без 

болести. Съставките осигуряват отличен растеж на 

растението, бързо развитие на корените. 

Субстратът се препоръчва  за градински и стайни цветя, 

за саксийни растения и висящи кошници. 

10 л - 4,50 лв. 

20 л - 7,50 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


