Vsaka rastlina, ki raste na prostem, lahko raste tudi v loncu
ali koritu, dokler ima dovolj svetlobe, toplote in vode.
Pri zasaditvi je pomembnih le pet korakov:
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Dekorativno lubje
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Najprej izberemo pravo posodo, ki ima na dnu eno
ali več odprtin.
Najpomembnejša je dobra drenaža, zato na
dno posode nasujemo približno dva centimetra
drenažnega materiala, kot je: prod, kamenčki,
glinopor, hygromull kosmiči – kar bo prepuščalo
zrak in nemoten odtok vode, s čimer bomo preprečili
gnitje korenin.
Glede na izbrane rastline in njihove zahteve za sajenje
uporabimo enega izmed substratov
.
Po zasaditvi substrat rahlo potlačimo in vse skupaj
zalijemo. Ko se substrat usede, je njegov nivo pod
robom posode.
Na substrat dodamo le še
»dekorativno
borovo lubje«, ki prepreči površinsko izhlapevanje
vode, hkrati pa varuje zasaditev pred temperaturnimi
spremembami.
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HUMOVIT
UNIVERZALNI
Substrat za
presajanje in
nadaljnjo vzgojo
okrasnih sobnih in
balkonskih rastlin,
trajnic, kot tudi
enoletnic na
cvetličnih gredah.
Pakiranje:
10, 20 in 50 litrov.

HUMOVIT
TRATNI
Substrat za setev,
obnovo trate in
polaganje travnih
tepihov. Odličen za
zelenice, golfišča,
nogometna igrišča
ter za druge
površine.
Pakiranje:
50 litrov in rinfuza.

HUMOVIT KISLI
Substrat za
razmnoževanje
in nadaljnjo vzgojo
azalej, rododendronov,
resja, borovnic,
kamelij in drugih
rastlin, ki potrebujejo
kislo rastišče.
Pakiranje:
50 litrov.

KROVNA PRST
Razkužen
substrat za
prekrivanje
z micelijem
preraščenega
komposta pri
vzgoji
šampinjonov.
Pakiranje:
50 litrov.

DEKORATIVNA
MEŠANICA ŠOT

Substrat za sajenje
in nadaljnjo vzgojo
trsnih cepljenk in
sadnega drevja.
V zelenjadarstvu
za presajanje na
prosto in za drevnine
ter grmičevje, saj
izboljšuje strukturo
tal.

Substrat za
prekrivanje
zemlje na
grobovih.

HUMOVIT
BALKONSKI

ZELENA GALICA

Pakiranje:
10 in 20 litrov.

HUMOVIT
SETVENI
Razkužen substrat
za setev in potikanje
zelenjave in okrasnih
rastlin v multiplošče
ali setvene platoje.
Priporočljiv je tudi
za ukoreninjanje
potaknjencev.
Pakiranje:
20 in 50 litrov.

HUMOVIT VRTNI
Namensko
prilagojen substrat
za presajanje
plodovk in kapusnic
na stalno mesto.
Zagotavlja
zadrževanje vlage in
izboljšuje strukturo
tal ter jih obogati z
organsko snovjo.
Pakiranje: 50 litrov.

Pakiranje: 80 litrov in rinfuza.

Pakiranje:
50 litrov.

Kakovostno lubje
za prekrivanje
oziroma zastiranje
okrasnih gred, tal
pod grmičevjem,
sadnega in
okrasnega drevja,
grobov, parkovnih
poti.
Pakiranje: 80 litrov.

HUMOVIT
SADILNI

Substrat s
takojšnjim in
dolgotrajnim
delovanjem hranil.

DEKORATIVNO
BOROVO LUBJE

anorgansko mineralno gnojilo – železova
sol (železo iz sulfatne oblike) za odpravljanje
kloroze oziroma listne bledice rastlin ter za
odstranjevanje mahu. Vsebuje železo, ki je
pomembno mikro hranilo za rastline.
Pakiranje: 5 in 25 kg.
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