
SULIFLOR 



Universalus profesionaliai paruoštas substratas, 

kurio gamybai naudojamos ekologiškai švarios 

organinės medžiagos, natūralūs mineraliniai 

priedai. Substratas gali būti naudojamas 

kambarinių bei lauko augalų, daržovių 

auginimui, daržo žemės pagerinimui. 

Universalus substratas puikiai sugeria vandenį, 

neturi ligų užkratų, poringas. Šio universalaus 

substrato komponentai užtikrina gerą augalų 

augimą, greitą šaknų vystymąsi bei lengvą 

persodinimą. Augalus persodinti reikia esant 

vėsiam orui, norint sumažinti neigiamą poveikį 

augalui.  

Panaudotas substratas tinka sodo ar daržo 

žemės pagerinimui. 

 

 5l,10l, 20l,45l,70l,150l pakuotės. 

Universalus substratas  SULIFLOR  



Substratas pomidorams  
 Palaiko dirvos paviršiaus 

purumą ir poringumą. 

 

 Sugeria saulės spindulius. 

 

 Saugo šaknis nuo ligų. 

 

 Augalai gerai auga, šaknų 

sistema formuojasi 

tinkamai. 

 

 Pakuotė 20 l maišas. 



Substratas agurkams 

 Skirtas sėklų išsėjimui, 
daigų auginimui.  

 

 Garantuoja optimalų augalų 
vystymąsi. 

 

 Vandens sugeria keletą 
kartų daugiau už daržo 
žemę. 

 

  Pakuotė 20 l 



Substratas gėlėms 
 Profesionaliai paruoštas  

 

 Ekologiškai švarus su 
natūraliais mineraliniais 
priedais.  

 

 Geras augalų augimas ir greitas 
šaknų vystymąsis. 

 

 Skirtas  tiek  žydinčių, tiek 
dekoratyvinių augalų auginimui 
vazonuose, loveliuose, 
kabančiuose krepšeliuose.] 

 

 Pakuotė 10l, 20 l 



Substratas rododendrams 

Specialus substratas skirtas rododendrams, 

azalijoms, erikoms, kamelijoms, šilauogėms, 

spanguolėms ir kitiems rūgščią terpę 

mėgstantiems augalams. Substratas pasižymi 

stabilia struktūra ir geru poringumu. Samaninės 

durpės užtikrina rūgščią substrato reakciją 

(rūgštingumas), gerą vandens įgeriamumą. 

Laidus orui ir vandeniui.  Substratas 

rododendrams yra praturtintas visomis augalų 

augimui reikalingomis maisto medžiagomis ir 

mikroelementais.  

20 l pakuotė 

 



Substratas kapams  

 Kokybiškos susmulkintos 
juodos durpės, trąšos bei 
specialūs priedai užtikrina 
tinkamą dirvožemio 
rūgštingumą bei optimalų 
augalų maitinimą. 

 

 Pamulčiuotas kapo  
paviršius atrodys lyg ką tik 
supurentas.  

 

 20 ir 45 l pakuotės.  



Žemė sodui ir daržui 

Žemė sodui ir daržui - sodo, daržo augalams - daržovėms šiltnamiuose ir lauke -  

balkoninėms ir lauko  gėlėms - medžių, krūmų sodinimui ir persodinimui - dirvožemio 

pagerinimui.  

Žemė sodui ir daržui  

• Puiki auginimo terpė (substratas) - augalus  galima sodinti vien tik  į  SODO DARŽO 

ŽEMĘ. 

Galima 40 – 60 dienų auginti agurkus, pomidorus, paprikas  1–3 litrų vazonuose ( 

„puoduose“) - iki persodinimo  į šiltnamį ar daržą. Gerai tinka pelargonijų, petunijų, 

surfinijų, sprigių, serenčių auginimui pakabinamuose krepšeliuose, loveliuose ar kitokios 

formos induose.  

• Maistmedžiagių šaltinis -azoto, fosfor , kalio, kalcio, magnio, mikroelementų sodo  

žemėje yra gerokai daugiau kaip universaliuose durpių substratuose.  

• Natūralių  organinių, biologiškai aktyvių medžiagų šaltinis. Organinės medžiagos yra 

pagrindinis humuso šaltinis.  Jūs užauginsite natūralesnius, sveikesnius, skanesnius 

vaisius, uogas ir daržoves.  

• Dirvožemio gerinimo medžiaga ruošiant žemę šiltnamyje, sodinant  dekoratyvinius 

krūmus bei medelius, vaismedžius, vaiskrūmius, braškių daigus, gėles. Mūsų namų 

valdose, šiltnamiuose  dirvožemis dažnai būna per sunkus, nelaidus vandeniui arba per 

lengvas, kuriame augalams trūksta vandens, sodų augalams trūksta maistmedžiagių, arba 

dirvožemis yra pertręštas, trūksta humuso.   

Pastaba: netinka rūgštų dirvožemį mėgstantiems augalams t.y. azalijoms, rododendrams, 

šilauogėms  

 

50 l pakuotė 



Durpės sodui ir daržui  

SULIFLOR PM   

Natūrali organinė medžiaga, geras vandens sugeriamumas,  didelis 

poringumas. 

SULIFLOR PM natūralios durpės puikiai  tinka įvairiam panaudojimui sode bei 

darže: 

mažai humuso turinčių smėlingų dirvožemių pagerinimui; 

sunkių molingų dirvų poringumo padidinimui;  

naujų vejų  įsėjimui; 

maišymui su kompostu ir sodo žeme, 

rožių, krūmų, kitų dekoratyvinių augalų  šaknų apsaugai nuo šalčio. 

Sodinant medžius ir krūmus rekomenduojame įmaišyti į natūralų gruntą . 

Saugos reikalavimai. Naudojamos pagal paskirtį durpės  neturi neigiamo 

poveikio žmonėms, gyvūnams, aplinkai. Saugojimo laikas neribotas.  
 

Produktas Augimo terpė 

Produkto grupė Aukštapelkių durpės (mišinys) 

Produkto pavadinimas SULIFLOR PM 

Paskirtis Dirvožemio pagerinimui 

Kiekis (EN 12580)įpylimo metu 225 L, 70 L 

Pagrindinė žaliava Durpių mišinys ( H2-H6) 

Struktūra Vidutinė (kitokios frakcijos galimos pagal 

specialų užsakymą) 

Organinės medžiagos kiekis >95% 

pH (EN 13037) 3,5–4,5   

Elektrinis laidis EC mS / cm ( 1:1.5 ) < 0,3 

Gamintojas  www.sulinkiai.lt 



Nurūgštintos durpės  

 SULIFLOR  SF0  pH 5.5-6.5 
(“Nulinis substratas”)  

Žaliava - aukštapelkių durpės, susiskaidymo laipsnis H3-H6, iš kurių sudėtingo 

technologinio proceso metu  pagaminami  reikiamų parametrų   durpių mišiniai.  

Struktūra vidutinė  (kitokios frakcijos galimos pagal specialų užsakymą).  

Priedai: Klintmilčiai ir dolomitmilčiai - nurūgština durpes iki pH 5.5-6.5, 

aprūpina augalą Ca, Mg. (Kiti pH lygiai  nuo 4,5 iki 7,0 galimi pagal specialų 

užsakymą.)  

Trąšos.  Be trąšų !!!  

Paskirtis. Nurūgštintos durpės naudojamos substratų gamybai, pridedant  N P 

K  trąšų, mikroelementų. Taip pat šiltnamių, daržo, sodo žemės pagerinimui. 

Pastaba: Netinka rododendrams, azalijoms.  

Saugos reikalavimai. Naudojamas pagal paskirtį  nurūgštintos durpės  neturi 

neigiamo poveikio žmonėms, gyvūnams, aplinkai. Saugojimo laikas neribotas.  
 

Produktas Augimo terpė 

Produkto grupė Aukštapelkių durpės (mišinys) 

Produkto pavadinimas SULIFLOR SF0 

Kiekis (EN 12580)įpylimo metu 225 L, 70 L 

Paskirtis Substratų gamybai, dirvožemio 

pagerinimui 

Pagrindinė žaliava Durpių mišinys 

Struktūra Vidutinė 

Organinės medžiagos kiekis >80% 

pH (EN 13037) 5,5–6,5 

Elektrinis laidis EC mS / cm ( 1:1.5 ) < 0,3 

Gamintojas  www.sulinkiai.lt 



Durpių substratas  daigams   

SULIFLOR  SF1   
Žaliava - aukštapelkių durpės, susiskaidymo laipsnis H3-H6, iš kurių sudėtingo 

technologinio proceso metu  pagaminami  reikiamų parametrų   durpių mišiniai.  

Struktūra - SMULKI  (kitokios frakcijos galimos pagal specialų užsakymą).  

Priedai: Klintmilčiai ir dolomitmilčiai - nurūgština durpes iki pH5.5-6.5, aprūpina 

augalą Ca, Mg. (Kiti pH lygiai nuo 4,5 iki 7,0 galimi pagal specialų užsakymą.). 

Trąšos. Trąšų lygis – ŽEMAS.  Kompleksas   N-P2O5-K2O, mikroelementai,  kiti 

priedai, turintys visas augalo augimui reikalingas makro ir mikro maistmedžiages. 

(Kitas trąšų tipas galimas pagal specialų užsakymą.). 

Vandens įgeriamumą gerinančios  medžiagos  FIBA ZORB– užtikrina 

momentinį  vandens įgeriamumą, maksimalų maistmedžiagių įsisavinimą.  

Paskirtis.  

Substratas gali būti naudojamas kaip auginimo terpė šiltnamių, dekoratyvinių augalų, 

daržininkystės  ūkiuose. Skirtas daržovių, dekoratyvinių augalų  sėjai, pikiavimui.  

Saugos reikalavimai. Naudojamas pagal paskirtį substratas neturi neigiamo 

poveikio žmonėms, gyvūnams, aplinkai.  

Saugojimo laikas – neribotas.  

 Produktas Augimo terpė 

Produkto grupė Aukštapelkių durpės (mišinys) 

Produkto pavadinimas  SULIFLOR  SF1 

Kiekis (EN 12580) įpylimo metu 225 L, 70 L 

Paskirtis Daržovių, dekoratyvinių augalų sėjai, 

pikiavimui 

Pagrindinė žaliava Durpių mišinys 

Struktūra Smulki 

Organinės medžiagos kiekis >80% 

pH (EN 13037) 5.5–6.5 

Elektrinis laidis EC mS/cm (1:1,5) 0.5 -0.8 

Gamintojas  www.sulinkiai.lt 



Durpės sodui ir daržui  

SULIFLOR PM   

Žaliava: aukštapelkių durpės, susiskaidymo laipsnis H3-H6, iš kurių sudėtingo 

technologinio proceso metu pagaminami reikiamų parametrų durpių mišiniai. 

Struktūra vidutinė (kitokios frakcijos galimos pagal specialų užsakymą). 

Priedai: klintmilčiai ir dolomitmilčiai - nurūgština durpes iki pH 5.5 - 6.5, aprūpina 

augalą Ca, Mg. (Kiti pH lygiai nuo 4,5 iki 7,0 galimi pagal specialų užsakymą.) 

Trąšos: naudojamos specialios kompleksinės trąšos N - P2O5 - K2O, 1.5 kg/m3, kiti 

priedai, turintys visas augalo augimui reikalingas makro ir mikro maistmedžiages 

(kitas trąšų tipas galimas pagal specialų užsakymą).  

Vandens įgeriamumą gerinančios medžiagos FIBA ZORB – užtikrina 

momentinį vandens įgeriamumą, maksimalų maistmedžiagių įsisavinimą. 

Paskirtis: substratas gali būti naudojamas kaip auginimo terpė šiltnamių, 

dekoratyvinių augalų, daržininkystės ūkiuose.  

Saugos reikalavimai: naudojamas pagal paskirtį substratas neturi neigiamo poveikio 

žmonėms, gyvūnams, aplinkai. Saugojimo laikas neribotas. 

Produktas 

Produkto grupė 

Produkto pavadinimas 

Kiekis (EN 12580)įpylimo metu 

Paskirtis 

Pagrindinė žaliava 

Organinės medžiagos kiekis 

pH (EN 13037) 

Elektrinis laidis EC mS / cm ( 1:1,5 ) 

Gamintojas  

Augimo terpė 

Aukštapelkių durpės ( mišinys ) 

SULIFLOR SF2 

225 L, 70 L 

Substratas  gėlėms ir daržovėms, sodui 

ir daržui 

Tamsių ir šviesių  durpių mišinys 

>90% 

5,5 – 6,5 

1.0-1.5 

www.sulinkiai.lt 



Durpių mišinys  

RODODENDRAMS 

Rododendrai gerai auga  tik  aukštapelkinėse  rūgščiose durpėse.   Suliflor 

Rhododendron  durpių mišinys labai poringas,  gerai sugeria vandenį. Augalo šaknys 

niekada neužmirksta, nes apie 60 % mišinio  tūrio sudaro stambi durpių frakcija – 

švylis.    

Tręšti reikia specialiomis trąšomis arba labai saikingai paprastomis kompleksinėmis, 

svarbu, kad nebūtų chloro ir kalcio.  Labai gerai tinka ir organinės trąšos -  suteikia 

maisto medžiagų, bei pagerina dirvos struktūrą - ji tampa puresnė, laidesnė 

vandeniui ir orui.  

SAUGOS INFORMACIJA. Durpių mišinio sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų arba 

mikroorganizmų, kurie darytų žalingą poveikį žmonėms, gyvūnams, aplinkai ar 

pablogintų  auginimo terpės savybes, jei naudojama  pagal rekomendacijas.   

 
Produkto grupė  Aukštapelkių durpės  (2.1.) 

Produkto aprašymas Durpių mišinys (auginimo terpė)  

Prekės pavadinimas SULIFLOR   Rhododendron X Grov 

Organinės medžiagos kiekis sausoje 

medžiagoje   
> 90% 

Elektrinis laidis / EC ( 1:2 ) < 0,3 mS/cm 

pH (EN 13037) 4,0 – 5,0 

Tūris (EN 12580) 250L  

Struktūra Stambi 

Naudojimas Acidofilinių augalų auginimui 

Kilmės šalis Lietuva 

Gamintojas UAB Sulinkiai 



SULIFLOR 

PREMIUM 



Sudaiginimo substratas  

Suliflor Premium 

Profesionaliai paruoštas substratas, skirtas sėklų sėjimui, sėjinukų ir 

daigų auginimui. Substratui naudojamos ekologiškai švarios organinės 

medžiagos ir natūralūs mineraliniai priedai. Ypatinga substrato struktūra 

ir priedai garantuoja aukštą sudygimo  procentą, užtikrina lengvą 

persodinimą.     

Suliflor Premium substratas daigams smulkios struktūros  puikiai 

tinka jaunų augalų auginimui, sėjai, pikiavimui, prieskoninių augalų ir 

vaistažolių: baziliko, petražolių, laiškinio česnako, rozmarino, šalavijo, 

prancūziško peletrūno, čiobrelio, daržovių daigų auginimui kambaryje bei 

šiltnamiuose.  

Žaliava: aukštapelkių durpės, susiskaidymo laipsnis H4-H6.  

Durpės – suteikia dirvožemiui poringumo. Be piktžolių, ligų ir priemaišų. 

Trąšos: Greitai tirpstančios mineralinės trąšos suteikia augalui pirmines 

reikalingas vystimuisi maistmedžiages.   

Natūralūs klintmilčiai. Sureguliuoja substrato pH ir teikia augalui 

būtiniausias maistmedžiages Ca + Mg.  

Vandens įgeriamumą gerinančios medžiagos FIBA ZORB – užtikrina 

momentinį vandens įgeriamumą, maksimalų maistmedžiagių įsisavinimą. 

Saugos informacija. Pagal paskirtį naudojamas produktas neturi jokio 

neigiamo poveikio žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Sandėliavimo 

laikotarpis neribojamas.  

20 l pakuotė 

 



Universalus substratas  

Suliflor Premium 

Puikiai tinka kambarinių bei lauko 

augalų, daržovių auginimui, sodo, 

daržo žemės pagerinimui.  

Gerai sugeria vandenį, neturi ligų 

užkratų, poringas.  

Užtikrina gerą augalų augimą, 

greitą šaknų vystymąsi bei lengvą 

persodinimą.  

Panaudotas substratas tinka sodo 

ar daržo žemės pagerinimui. 

20, 45, 70 l pakuotės. 

 



Substratas šilauogėms  

Suliflor Premium 

Šilauogės yra rūgščių dirvų augalas, mėgsta saulėtą, apsaugotą nuo vėjų vietą. 

Svarbiausia – rūgštus substratas.  SULIFLOR Premium  tikrai geras rūgštaus 

substrato variantas –  rūgštingumas          pH  4,0 – 5,0, labai poringas,  geras 

vandens imlumas,  visos reikalingos  augalo augimui maistmedžiagės.  

SULIFLOR Premium  substratas labai  tinka ir rododendrų, azalijų bei spygliuočių  

auginimui: 

Substrato pH yra  4.0 – 5.0 

90 %  substrato sudaro labai poringos, rūgščios durpės 

Optimalus azoto , fosforo, kalio trąšų kiekis  (Šilauogių negalima 

pertręšti), dolomito priedai 

Lėto veikimo mikroelementinės trąšos – užtenka visam vegetacijos 

periodui 

80 l pakuotė. 

 

 



Substratas rododendrams ir 

azalijoms Suliflor Premium 

SULIFLOR Premium substratas labai  tinka ir 

rododendrų, azalijų bei spygliuočių  auginimui: 

Substrato pH yra  4.0 – 5.0 

90 %  substrato sudaro labai poringos, rūgščios 

durpės 

Optimalus azoto , fosforo, kalio trąšų kiekis  (Šilauogių 

negalima pertręšti), dolomito priedai 

Lėto veikimo mikroelementinės trąšos – užtenka 

visam vegetacijos periodui 

80l pakuotė. 

45, 70 l pakuotės 



BIO ŽEMĖ 



BIO ŽEMĖ daigams  

SuliFlor BIO Žemė daigų ir prieskoninių augalų sėjai.  

Vienintelis maistmedžiagių šaltinis BIO Žemėje daigams yra natūralios ir organinės 

sertifikuotos medžiagos, leidžiamos naudoti ekologinėje sodininkystėje 

(daržininkystėje, gėlininkystėje, miškininkystėje, medelynuose) pagal EB reglamentą 

Nr. 889/2008.  

 

Suliflor BIO Žemė daigams ir prieskoniniams augalams puikiai tinka jaunų augalų 

auginimui. Smulki struktūra labai gera sėjai, pikiavimui, prieskoninių augalų ir 

vaistažolių: baziliko, petražolių, laiškinio česnako, rozmarino, šalavijo, prancūziško 

peletrūno, čiobrelio, daržovių daigų auginimui  dežutėse, vazonuose - kambaryje bei 

šiltnamiuose .  

 

Organinės ilgo veikimo biologinės trąšos iki 75-100 dienų suteikia  augalams visas 

reikalingas maistmedžiages. Mikrobiologinis Bio žemės aktyvumas pagerina 

įsišaknijimą, žydėjimą, vaisiaus formavimąsį.  

 

Durpės – suteikia dirvožemiui poringumo. Be piktžolių, ligų ir priemaišų.  

 

Natūralūs klintmilčiai. Sureguliuoja substrato pH ir teikia augalui būtiniausias 

maistmedžiages Ca + Mg.  

 

Saugos informacija. Pagal paskirtį naudojamas produktas neturi jokio neigiamo 

poveikio žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Sandėliavimo laikotarpis neribojamas 

20 l pakuotė 



BIO ŽEMĖ daržovėms  

Vienintelis maistmedžiagių šaltinis BIO Žemėje yra natūralios ir organinės 

sertifikuotos medžiagos, leidžiamos naudoti ekologinėje sodininkystėje 

(daržininkystėje, gėlininkystėje, miškininkystėje, medelynuose) pagal EB 

reglamentą Nr. 889/2008.  

  

BIO Žemė  daržovėms puikiai tinka agurkų, pomidorų, paprikų ir kitų daržovių 

auginimui atvirame grunte, šiltnamiuose, gyvenamosiose patalpose, balkonuose. 

Rekomenduojamas tiek  konteinerinis auginimas - vazonuose, dėžutėse, kituose 

induose naudojant vien tik Bio Žemę, tiek sodo, gėlyno, šiltnamio grunto 

pagerinimui.   

 

Organinės ilgo veikimo biologinės trąšos iki 60-80 dienų suteikia  augalams 

visas reikalingas maistmedžiages. Mikrobiologinis Bio žemės aktyvumas 

pagerina įsišaknijimą, žydėjimą, vaisiaus formavimąsį.  

 

Durpės – suteikia dirvožemiui poringumo. Be piktžolių, ligų ir priemaišų.  

Natūralūs klintmilčiai. Sureguliuoja substrato pH ir teikia augalui būtiniausias 

maistmedžiages Ca + Mg.  

 

Saugos informacija. Pagal paskirtį naudojamas produktas neturi jokio neigiamo 

poveikio žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Sandėliavimo laikotarpis neribojamas. 

 

20 l pakuotė  

 



BIO ŽEMĖ universali 

Vienintelis maistmedžiagių šaltinis Biožemėje yra natūralios ir organinės 

sertifikuotos medžiagos, leidžiamos naudoti ekologinėje sodininkystėje 

(daržininkystėje, gėlininkystėje, miškininkystėje, medelynuose) pagal EB 

reglamentą Nr. 889/2008.  

 

Universali biožemė puikiai tinka dekoratyvinių augalų bei daržovių 

auginimui atvirame grunte, šiltnamiuose, gyvenamosiose patalpose, 

balkonuose, gėlėms. Rekomenduojamas tiek  konteinerinis auginimas - 

vazonuose, dėžutėse, kituose induose naudojant vien tik biožemę, tiek sodo, 

gėlyno, šiltnamio grunto pagerinimui.   

 

Organinės ilgo veikimo biologinės trąšos iki 60-80 dienų suteikia  

augalams visas reikalingas maistmedžiages. Mikrobiologinis biožemės 

aktyvumas pagerina įsišaknijimą, žydėjimą, vaisiaus formavimąsį.  

 

Durpės – suteikia dirvožemiui poringumo. Be piktžolių, ligų ir priemaišų.  

 

Natūralūs klintmilčiai. Sureguliuoja substrato pH ir teikia augalui 

būtiniausias maistmedžiages Ca + Mg.  

 

Saugos informacija. Pagal paskirtį naudojamas produktas neturi jokio 

neigiamo poveikio žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Sandėliavimo laikotarpis 

neribojamas.  

20, 45, 70 l pakuotės 

 


