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Substral Kasviravinneneste
Substral Kasviravinne on kasteluveteen sekoitettava yleiskasviravinneliuos, joka sopii kaikille
multaan ja vesiviljelynä istutettaville viher- ja kukkakasveille.
Substral Kasviravinnenesteen Vita+Plus ravinneyhdistelmä edistää runsasta kasvua, antaa lehdille
täyteläisen vihreän värin ja tuottaa kauniita kukkia.
Substral Vita-Plus on yhdeksän eri pää- ja hivenravinteen ainutlaatuinen yhdistelmä. Kasvit
pystyvät ottamaan liukoisessa muodossa olevat ravinteet heti käyttöönsä, jonka vuoksi ravinne vahvistaa
kasveja ja saa ne kukoistamaan.
Pakkauskoko: 250ml, 500ml, 1000ml
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/kasviravinne/

Substral Naturen Kasviravinne
Sisältää 100 %:sti luonnon omia ainesosia, eikä siinä ole käytetty kemiallisia lisäaineita.
Soveltuu erinomaisesti luomuviljelyyn!
Substral Naturen Kasviravinne on kasvi- ja kivennäisraaka-aineista koostuva ravinne kaikille
huone-, parveke ja sitruskasveille.
Tuote sisältää yhdistelmän erilaisia kasvun kannalta tärkeitä ravinteita, jotka takaavat kasvien
terveen kasvun. Terve kasvi on elinvoimaisempi ja vahvempi erilaisia tauteja vastaan. Lisäksi
kasvit pystyvät ottamaan liukoisessa muodossa olevat ravinteet heti käyttöönsä, jonka vuoksi ravinne
vahvistaa kasveja ja saa ne kukoistamaan.
Lisätietoja:
http://www.substral.fi/tuotteet/naturen_luonnonlannoitteet/naturen_kasviravinne/

Substral Kasviravinnepuikko viherkasveille
Kasviravinnepuikoilla ravitset helposti ja vaivattomasti kasvisi. Puikot ravitsevat ja antavat
elinvoimaa kasveille tasaisesti kahden kuukauden ajan.
Substral Kasviravinnepuikot viherkasveille sisältävät yhdistelmän arvokkaita pääravinteita ja
hivenravinteita, jotka lannoittavat kasveja tasaisesti kahden kuukauden ajan. Terve kasvi on
puolustuskykyisempi tuholaisia ja tauteja vastaan. Vihreiden puikkojen ravinnekoostumus on
suunniteltu erityisesti viherkasvien tarpeisiin. Hivenravinteet ja rauta takaa lehtien syvän vihreän
värin ja ehkäisee lehtien kelastumista.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/kasviravinnepuikko_viherkasveille

Substral Kasviravinnepuikko kukkiville kasveille
Kasviravinnepuikoilla ravitset helposti ja vaivattomasti kasvisi. Puikot ravitsevat ja antavat
elinvoimaa kasveille tasaisesti kahden kuukauden ajan.
Substral Kasviravinnepuikot kukkiville kasveille sisältävät yhdistelmän arvokkaita pääravinteita ja
hivenravinteita, jotka lannoittavat kasveja tasaisesti kahden kuukauden ajan. Terve kasvi on
puolustuskykyisempi tuholaisia ja tauteja vastaan.
Kukkivien kasvien ravinnepuikoissa fosfori- ja kaliumtaso ovat korkeampia kuin viherkasvien
ravinnepuikoissa. Tämä varmistaa nuppujen avautumisen täyteen kukkaan ja vahvistaa kukintojen
väriloistoa.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/kasviravinnepuikko_kukkiville_kasveille

Substral Orkidearavinne
Substral Orkidearavinne on kasteluveteen sekoitettava erikoislannoiteneste kaikille
orkidealajikkeille.
Substral Orkidearavinne tehostaa kukintojen kehitystä ja pidentää kukkien väriloistaa.
Nestemäisen ravinteen etu on se, että orkideat saavat liukoisessa muodossa olevat ravinteet
heti käyttöönsä.
Substral Vita-Plus ainutlaatuisessa koostumuksessa on kaikki orkidean kannalta tärkeät pää- ja
hivenravinteet.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/orkidearavinne

Substral Orkidé Kasviravinnepuikko
Substral Orkidé Kasviravinnepuikko on pitkävaikutteinen ravinne kaikille orkidealajikkeille.
Substral Orkidé Kasviravinnepuikot tehostavat kukintojen kehitystä ja pidentävät kukkien
väriloistaa. Ravinteen sisältämä rauta takaa vihreät ja runsaat lehdet.
Kiinteässä muodossa olevat puikot sisältävät kaikki orkidean kasvun kannalta tärkeät
ravinteet. Puikot ravitsevat tasaisesti kahden kuukauden ajan.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/orkideapuikot

Substral Lehtikiilto
Substral Lehtikiilto antaa kovalehtisten viherkasvien lehdille kauniin ja luonnollisen kiillon. Samalla
Lehtikiilto muodostaa lehdelle pölyä hylkivän pinnan ja poistaa vesi- ja kallkkitahrat. Substral
Lehtikiilto ei tuki lehtien huokosia.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/lehtikiilto_spray

Substral Saippuapohjainen torjunta-aine
Substral Saippuapohjainen luontoystävällinen torjunta-aine soveltuu imevien tuhohyönteisten ja
punkkien, kuten lehtikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien, torjuntaan
kasveista sisätiloissa ja ulkona.
Valmistetta voi käyttää myös vihanneksiin, mutta ne tulee pestä hyvin ennen käyttöä
mahdollisen saippuaisen sivumaun vuoksi.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/huonekasveille/saippuapohjainen_torjunta-aine

Substral Osmocote Ruusulannoite
Pitkävaikutteinen ja laadukas lannoite kaikille ruusulajikkeille.

Ominaisuudet
Substral Osmocote ruusulannoitteella saat upeat ja pitkäkestoiset kukinnot. Hivenravinne- ja magnesiumlisä
vahvistavat kasvua ja saavat kukintojen värit hehkumaan. Suuri kaliumpitoisuus vahvistaa ja lisää
vastustuskykyä tauteja vastaan ja edistää kasvin kehitystä ja talvenkestävyyttä. Tuote sopii myös perennoille
ja kukkiville pensaille, kuten kirsikkapuille, mantelipuille, syreeneille, onnenpensaaille, jasmiineille ja
paatsamille.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/osmocote_lannoitteet/ruusulannoite/

Substral Osmocote Alppiruusulannoite
Pitkävaikutteinen laatulannoite kaikille happaman maan kasveille, kuten alppiruusuille, atsaleiolle,
kanerville ja hortensiaoille. Sopii myös pensasmustikoille- ja puolukoille.

Ominaisuudet
Substral Osmocote Alppiruusulannoitteella saat upeat kukinnot ja terveen kasvun. Rauta- ja
magnesiumlisä takaavat syvänvihreät lehdet. Suuri kaliumpitoisuus vahvistaa ja lisää vastustuskykyä
tauteja vastaan ja edistää kasvin kehitystä ja talvenkestävyyttä.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/osmocote_lannoitteet/alppiruusulannoite

Substral Osmocote marjapensas- ja
hedelmäpuulannoite
Pitkävaikutteinen laatulannoite kaikille marjalajikkeille, esimerkiksi mansikoilla, vadelmille,
karhunvatukoille, viinimarjoille ja karviaisille. Sopii myös hedelmäpuille kuten omena-, päärynä-,
kirsikka-, ja luumupuille.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/osmocote_lannoitteet/marjapensas-_ja_hedelmapuulannoite

Substral Osmocote lannoite havupuille ja ikivihreille kasveille
Korkealaatuinen, pitkävaikutteinen lannoite havupuille ja ikivihreille kasveille, kuten kuusille,
jalokuusille, katajille, tuijille ja puksipuille. Sopii myös ikivihreille lehtipuille.

Ominaisuudet
Substral Osmocote lannoite havupuille ja ikivihreille kasveille takaa terveen ja tiheän kasvun.
Magnesiumsulfaatti- ja rautalisä tekevät lehdistä ja neulasista syvänvihreät ja ehkäisevät ravinteiden
puutteesta johtuvaa lehtien ja neulasten kellastumista. Suuri kaliumpitoisuus vahvistaa ja lisää
vastustuskykyä tauteja vastaan ja edistää kasvin kehitystä ja talvenkestävyyttä.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/osmocote_lannoitteet/lannoite_havupuille_ja_ikivihreille

Substral Kesäkukkaravinne
Substral Kesäkukkaravinne on erinomainen ravinne kaikille parveke- ja ruukkukasveille.
Ravinne edistää kesäkukkien kukintojen muodostumista ja kasvit kukkimaan aiempaa
pidempään ja rehevämmin.
Substral Vita-Plus on yhdeksän eri pää- ja hivenravinteen ainutlaatuinen yhdistelmä. Kasvit
pystyvät ottamaan liukoisessa muodossa olevat ravinteet heti käyttöönsä, jonka vuoksi ravinne
vahvistaa kasveja ja saa ne kukoistamaan.
Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/kesakukille/kesakukkaravinne

Substral Naturen Tomaatti- ja yrttiravinne
Sisältää 100 %:sti luonnon omia ainesosia, eikä siinä ole käytetty kemiallisia lisäaineita.
Soveltuu erinomaisesti luomuviljelyyn!
Substral Naturen Tomaatti- ja yrttiravinne soveltuu erityisen hyvin ruukuissa ja kasvimaalla
kasvatettaville yrttilajeille sekä muille vihanneksille ja hedelmille. Tuote koostuu pelkästään
kasviraaka-aienista ja luonnon kivennäisraaka-aineista, eikä siinä ole käytetty kemiallisia
lisäaineita.
Tuote sisältää yhdistelmän erilaisia kasvun kannalta tärkeitä ravinteita, jotka takaavat kasvien terveen
kasvun ja runsaan sadonmuodostuksen. Terve kasvi on elinvoimaisempi ja vahvempi erilaisia tauteja
vastaan. Lisäksi kasvit pystyvät ottamaan liukoisessa muodossa olevat ravinteet heti käyttöönsä, jonka
vuoksi ravinne vahvistaa kasveja ja saa ne kukoistamaan.

Lisätietoja: http://www.substral.fi/tuotteet/naturen_luonnonlannoitteet/naturen_tomaatti-_ja_yrttiravinne

