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Vulkafarm  

organic
Vulkafarm  

Plus
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Vulkafarm  

mineral

Substrat portant mineral pen-
tru grădinia de bucătărie.

Substrat universal mineral 
- organic pentru grădina de 
bucătărie.

Substrat universal mineral -or-
ganic cu cotă mare de materie 
organică.
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Granulație 
(ø in mm)

Distribuție granulație  
(Cotă din masa totală în %) 
Componente levigabile ≤10
Pietriș fin/ mediu 30–60

Greutate volumetrică 

(t/m3)
Stare de livrare  DIN EN 1097-3 0,95–1,00 
La capacitate max. de retenție a 
apei, compactată

1,40–1,60

Circuitul apă /aer, compactat  
Capacitate maximă de retenție 
a apei 

20–30 Vol.%

Permeabilitate la apă mod. K
f

0,60–150 mm/min

Valoare pH 6,8–7,5
Conținut de sare 0,1–1 g/l

Vulkafarm®  

mineral

Substrat portant mineral pentru grădina de bucătărie.

Detalii:

•  Componentele de bază sunt lavă și  piatră ponce
•  Fără limitare de grosime
•  Ideal pentru plantare pe termen lung
•   Vulkafarm mineral nu este un produs fertilizat, dar poate fi 

amestecat cu îngrășăminte la cerere
•  Livrare în saci, big bags, în vrac sau în silozz

0–12

0–12

Compoziție:
Produs natural (amestec de roci magmatice) 

constând din augită, olivină, magnetit, limonit, 

biotit

Domenii de utilizare:

•   Ecologizarea 
acoperișurilor

•   Jardiniere și ghivece

•   Răsadnițe

•   Jardiniere de balcon

•   urban farming 

•   Înlocuitor pentru sol 
inadecvat

•   Componentă de 
amestecare pentru sol 
inadecvat

Acest material suplimentar este  
disponibil pentru descărcare  
la adresa: 

www.vulkatec.de

• Certificate

• Fișe de date pentru produse

Alte informații:
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Granulație 
(ø in mm)

Distribuție granulație  
(Cotă din masa totală în %) 
Componente levigabile 10–20 10–20
Pietriș fin/ mediu 20–40 20–40

Greutate volumetrică 

(t/m3)
Stare de livrare  DIN EN 1097-3 0,80–0,90 1,00–1,10
La capacitate max. de retenție a 
apei, compactată

1,25–1,40 1,60–1,85

Circuitul apă /aer, compactat  
Capacitate maximă de retenție 
a apei 

45–55 Vol.% 40–50 Vol.%

Permeabilitate la apă mod. K
f

0,3–20  
mm/min

0,6–20  
mm/min

Valoare pH 6,5–7,2 6,8–7,5
Conținut de sare 0,5–1,5 g/l 0,5–1,5 g/l

0–6/80–4

Vulkafarm®  

organic
Substrat universal mineral - organic pentru grădina de bucătărie.

Detalii: 

•  Componente de bază: Lavă, piatră ponce, nisip și compost, la 
cerere și cu turbă

• Adecvat pentru plantarea pe termen lung
•  Vulkafarm 0–4 poate fi aplicat în strat de max. 45 cm grosime 

Vulkafarm 0–6/8 poate fi aplicat în strat de max. 35 cm 
grosime   În cazul unor grosimi mai mari, se va utiliza în plus 
produsul Vulkafarm mineral, ca substrat portant

•   Produsele Vulkafarm 0–4 și 0–8 nu sunt fertilizate, dar pot fi 

amestecat cu îngrășăminte la cerere
•  Livrare în saci, big bags sau în vrac
• Vulkafarm 0–4 se poate livra în transport cu siloz

Acest material suplimentar este  
disponibil pentru descărcare  
la adresa: 

www.vulkatec.de

• Certificate

• Fișe de date pentru produse

Alte informații:

Compoziție:
Produs natural; amestec de roci magmatice) 

constând din augită, olivină, magnetit, limonit, 

biotit, argile de diferite tipuri, îmbogățit cu 

compost

0–4 0–6/8

Domenii de utilizare:

•  Ecologizarea 

acoperișurilor

• Jardiniere și ghivece

• Răsadnițe

• Jardiniere de balcon

• Fermă 

•  Înlocuitor pentru sol 
inadecvat

• urban farming
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Granulație 
(ø in mm)

Distribuție granulație  
(Cotă din masa totală în %) 
Componente levigabile 10–20
Pietriș fin/ mediu 20–40

Greutate volumetrică 

(t/m3)
Stare de livrare  DIN EN 1097-3 0,95–1,10
La capacitate max. de retenție a 
apei, compactată

1,60–1,85

Circuitul apă /aer, compactat  
Capacitate maximă de retenție 
a apei 
Permeabilitate la apă mod. K

f
45–60 Vol.%

0,3–15 mm/min
Valoare pH 

Conținut de sare 6,0–7,5
0,5–1,5 g/l

Vulkafarm®  

Plus

Substrat portant mineral - organic pentru grădina de bucătărie, 
cu proporție mare de materie organică

Detalii:

•   Componentele de bază sunt lava, piatra ponce, nisipul și 
compostul. La cerere se poate adăuga și turbă

•  Se poate monta în strat de max. 35 cm grosime. În cazul unor 
grosimi mai mari, se va utiliza în plus produsul  Vulkafarm 
mineral ca substrat portant

• Nu este adecvat pentru plantarea pe termen lung
•  Față de Vulkafarm 0-6/8 cu capacitate mai mare de retenție 

a apei și funcție mai bună de tampon nutrițional 
= efort redus de întreținere + creștere mai rapidă pentru multe 
plante de cultură

•  Vulkafarm 0-8 Plus nu este fertilizat, dar poate fi 

amestecat cu îngrășăminte la cerere
•  Livrare în saci, big bags sau în vrac

0–8

0–6/8

Compoziție:
Produs natural; amestec de roci magmatice, 

constând din augită, olivină, magnetit, limonit, 

biotit, argile de diferite tipuri, îmbogățit cu com-

post și/sau turbă

Acest material suplimentar este  
disponibil pentru descărcare  
la adresa: 

www.vulkatec.de

• Certificate

• Fișe de date pentru produse

Alte informații:

Domenii de utilizare:

•   Ecologizarea 
acoperișurilor

• Jardiniere și ghivece

• Răsadnițe 

• Jardiniere de balcon

•  Înlocuitor pentru sol 
de proastă calitate
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