Η Εταιρεία
Η Plants Βase είναι μια εταιρεία νεοσύστατη που εμπορεύεται φυτοχώματα και
κομπόστ - εδαφοβελτιωτικά.
Διαθέτει ευρεία και πάμπληθη γκάμα προϊόντων δικών της, ενώ παράλληλα με
την άγαστη συνεργασία της με επιχειρήσεις του κλάδου του εσωτερικού και του
εξωτερικού διαθέτει χρηστικά και άλκιμα προϊόντα.
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•

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ‘‘Advance mix 1’’
To “Advance mix1” είναι άριστο εδαφικό υπόστρωμα με
βάση την ξανθιά τύρφη.Προέρχεται από την χουμοποίηση
φυτικών ινών, περλίτης, ελαφρόπετρα και ποταμίσια άμμο.
Είναι κατάλληλο για την φύτευση ανθοφόρων δέντρων,
θάμνων και γλαστρικών φυτών εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου. Αναπτύσσει ομοιόμορφα τις ρίζες και εξασφαλίζει
τον σωστό αερισμό των φυτών.

Συνίσταται για:
Άνθη (γκαζάνιες, διμορφοθήκες κ.τ.λ.), ανθοφόρους
θάμνους, καλλωπιστικά και κωνοφόρα δέντρα,
αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά κ.ά.

•

pH

7,0-7,5

Οργανική ουσία

30-40%

Υγρασία

30-35%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων.
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
20lt παλέτα τών 150 τμχ
40lt παλέτα τών 80 τμχ
60lt παλέτα των 50 τμχ

ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ‘‘Advance mix 2’’
Οργανικό προϊόν από αποσυντιθέμενα προϊόντα φυτικής
προέλευσης, κατάλληλο για τη φύτευση ανθοφόρων
φυτών, θάμνων και δέντρων. Συγκρατεί σημαντικά
ποσοστά υγρασίας και εξασφαλίζει το σωστό αερισμό της
ρίζας. Χρησιμοποιείται και ως εδαφοβελτιωτικό.

pH

7,1-7,6

Οργανική ουσία

45-55%

Υγρασία

20-35%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων.

Συνίσταται για:
Θαμνώδεις και αναρριχώμενες τριανταφυλλιές, ανθοφόρους
θάμνους (νυχτολούλουδο, λαντάνα, πολύγαλα,
καλλιστήμονα, αρτεμισία, πικροδάφνη κ.τ.λ.) αναρριχώμενα
(γιασεμί, αγιόκλημα, Βουκαμβίλια κ.λπ.) αρωματικάφαρμακευτικά, κωνοφόρα, οπωροφόρα κ.ά.
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Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
12lt παλέτα των των 170 τμχ
20lt παλέτα τών 140 τμχ
40lt παλέτα τών 60 τμχ
50lt παλέτα των 51τμχ

•

ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ‘‘Advance mix 3’’
Το “Αdvanced mix3” είναι ειδικό εμπλουτισμένο μείγμα τύρφης,
κατάλληλο για την σωστή ανάπτυξη των φυτών (εσωτερικού
χώρου). Χρησιμοποιείται και ως εδαφοβελτιωτικό αναμιγνύοντάς
το με χώμα κήπου.
Το “Αdvanced mix3” περιέχει :
•Ξανθιά τύρφη
•Μαύρη τύρφη
•Χουμοποιημένες ύλες φυτικής προέλευσης
•Περλίτη

pH

5,8-6,5

Οργανική ουσία

45-55%

Υγρασία

25-35%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων.
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
12lt παλέτα τών 170 τμχ
20lt παλέτα τών 150 τμχ

Συνίσταται για:
Kέντια, δράκαινα, καλαγχόη και άλλα τροπικά
φυτά, βολβώδη άνθη, βίγκα, ρυγχόσπερμα, ίλεξ,
μοσχεύματα τριανταφυλλιάς και άλλων φυτών.

•

ΓΙΑ ΟΞΥΦΙΛΑ ΦΥΤΑ
Το Φυτόχωμα για οξύφιλα φυτά είναι ένα εξαιρετικό μείγμα από
pH
5,2-6,0
φυσικά υλικά, ειδικά μελετημένο για φυτά όπως η γαρδένια, η
Οργανική ουσία
37-45%
καμέλια, η αζαλέα κ.ά.
25-30%
Εξασφαλίζει την καλή στράγγιση και το σωστό αερισμό της Υγρασία
ρίζας.Επίσης, περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
που απαιτούνται για τη σωστή ανάπτυξη του φυτού, το υγιές
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.
φύλλωμα και την πλούσια ανθοφορία του με έντονα χρώματα
και αρώματα.
Συσκευασία:
20lt παλέτα τών 140 τμχ
Συνίσταται για:
Γαρδένια, μανόλια, καμέλια, αζαλέα, ορτανσία,
αμπέλια, ροδόδεντρο, κληματίδα, πασιφλόρα κ.ά.
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•

ΦΥΛΛΟΧΩΜΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΜΑ
Είναι φυσικό προϊόν κατάλληλο για ανθοφόρα και γενικά
οξύφιλα φυτά (δέντρα και θάμνους).
Εξασφαλίζει στα φυτά ομοιογενή ανάπτυξη, καλό αερισμό
της ρίζας, καθώς και επαρκή επίπεδα υγρασίας.
Συνίσταται για:
Έρικα, γλυτσίνια, ίλεξ, ιπποκαστανιά, κουμαριά,
αμπέλια,τσιτόνια, χαμαικυπάρισσο, ρυγχόσπερμα,
στεφανωτή κ.ά.

•

pH

5,5-6,2

Οργανική ουσία

37-45%

Υγρασία

25-35%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
12lt παλέτα τών 170 τμχ

ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ
Έτοιμο μείγμα για λαχανόκηπο. Προϊόν οικολογικό, πλούσιο
σε οργανική ουσία και απολύτως κατάλληλο για την
καλλιέργεια όλων των κηπευτικών και των αρωματικών
φαρμακευτικών φυτών. Παρασκευάζεται από χώμα κήπου
και υλικά φυσικής προέλευσης τα οποία εξασφαλίζουν
θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φώσφορο, κάλιο κ.ά.).
Συστατικά: Χώμα κήπου (μαύρο), τύρφη, ποταμίσια άμμο,
κομποστοποιημένα φυτικά υπολείμματα, χωνεμένη ζωική
κοπριά.
Προσφέρει ιδανικό εδαφικό περιβάλλον, άριστες συνθήκες
αερισμού της ρίζας και άριστες συνθήκες στράγγισης.

Συνίσταται για:
Φυλλώδη λαχανικά, βολβώδη λαχανικά, αρωματικάφαρμακευτικά φυτά κ.ά.
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pH

7,2-7,6

Οργανική ουσία

30-35%

Υγρασία

25-30%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
20lt παλέτα τών 130 τμχ

•

NUTRI-COMPOST
Το Nutri-compost είναι ένα εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο
σε
μακροθρεπτικά
και
μικροθρεπτικά
συστατικά
(συμπεριλαμβανομένου του αζώτου, του φωσφόρου και του
καλίου), οπότε η ανάμειξη του με φυτόχωμα εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου εγγυάται την άριστη ανάπτυξη των φυτών.

pH

7,0–7,8

Οργανική ουσία

40–50%

Αγωγιμότητα

2,5–4,3
dS/m

Υγρασία

25-35%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.

Συνίσταται για:
Κάθε είδος φυτό (δέντρα, θάμνοι, άνθη, κηπευτικά κ.τ.λ.)
καθώς και για χλοοτάπητες.Ενδείκνυται για οποιαδήποτε
κηποτεχνική εργασία.

•

Απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων
& παθογόνα
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
20lt παλέτα τών 150 τμχ

ΚΑΛΑ ΧΩΝΕΜΕΝΗ KOΠΡΙΑ
Κοπριά ζωικής προέλευσης.Πλήρως χωνεμένη, κατάλληλη
για τη λίπανση κηπευτικών, λαχανικών και οπωροφόρων
δέντρων.

pH

7,3-7,8

Οργανική ουσία

35-43%

Υγρασία

25-35%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
12lt παλέτα τών 170 τμχ
40lt παλέτα τών 80 τμχ
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•

ΜΕΙΓΜΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΗΣ ΚΑΙ COMPOST
Το έτοιμο μείγμα χώματος γης και κόμποστ αποτελείται από
επιφανειακό έδαφος και κομποστοποιημένα υλικά φυτικής
προέλευσης.Είναι ιδανικό για κηποτεχνικά έργα (φύτευση
δέντρων και θάμνων, επαναφύτευση γκαζόν και γέμισμα
παρτεριών).

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία.
Απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων.
Χωρίς προσθήκη χημικών ουσιών.

Συσκευασία:
12lt παλέτα τών 130 τμχ

Συνίσταται για :
Oπωροφόρα δέντρα, κωνοφόρα δέντρα, αναρριχώμενα φυτά,
χλοοτάπητες κ.ά.

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το Υπόστρωμα τύρφης για φυτά εσωτερικού χώρου
προορίζεται για τη φύτευση και τη καλλιέργεια λουλουδιών.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού :
Αερίζετε πριν από την χρήση και υγραίνεται πριν την σπορά και
την φύτευση.Η πρώτη γονιμοποίηση των φυτών με σύνθετη
κοπριά πρέπει να γίνεται μόνη της μετά από τρεις εβδομάδες
από την ημερομηνία φύτευσης, αργότερα να επαναλαμβάνεται
η ίδια διαδικασία ανά διαστήματα 1 έως 2 εβδομάδων.
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pH

5,8-6,5

Ηλεκτρική
αγωγιμότητα

0,8-1,2
ms/cm

Οργανική ουσία

92-96%

Συσκευασία:
20lt παλέτα τών 150 τμχ

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΕΙΑ
Το υπόστρωμα τύρφης για σπορεία προορίζεται για
την φύτευση σπόρων και την καλλιέργεια και ανάπτυξη
λαχανικών και βλαστών.

pH
Ηλεκτρική
αγωγιμότητα

5,5-6,5
0,6-1 ms/
cm

Οργανική ουσία

92-96%

Περιέχει Σκόνη ασβεστόλιθου

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού :
Αερίζετε πριν από την χρήση και υγραίνεται πριν την σπορά και
την φύτευση.Τα φυτά μετά από δύο τρείς
εβδομάδες απαιτούν επιπλέον λίπανση με σύνθετη κοπριά.

•

Συσκευασία:
20lt παλέτα τών 150 τμχ

ΤΥΡΦΗ
Η τύρφη αυτή είναι ιδανική για την βελτίωση του
εδάφους καλλωπιστικών δέντρων, θάμνων και
οπωροφόρων.

pH
Ηλεκτρική
αγωγιμότητα

5,5-6,5
<0.6ms/cm

Οργανική ουσία

92-96%

Απαλλαγμένη από σπόρους ζιζανίων
και παθογόνους μικροοργανισμούς

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού :
Αερίζετε πριν από την χρήση και υγραίνεται πριν την σπορά
και την φύτευση.
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Ισοροπημένη οξύτητα.

Συσκευασία:
50lt παλέτα τών 54 τμχ

•

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ
Η ελαφρόπετρα είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό που εξασφαλίζει την
καλή στράγγιση και αερισμό του ριζικού
συστήματος και βελτιώνει την δομή του εδάφους.
Χρήσεις της ελαφρόπετρας: Σε φυτεμένα
δώματα, σε φυτοχώματα είτε για καλλωπιστικά φυτά
είτε για καλλιέργειες.

•

Συσκευασία:
12lt παλέτα των 120 τμχ

ΠΕΡΛΙΤΗΣ
Ο περλίτης χρησιμοποιείται σε μείγματα χώματος (στις κηπευτικές εφαρμογές) κυρίως με τύρφη για τη δημιουργία του κατάλληλου υποστρώματος ανάπτυξης των φυλλωδών και ανθοφόρων
καλλωπιστικών φυτών σε γλάστρες. Παρουσιάζει
τις ιδανικότερες συνθήκες στράγγισης.
Άλλα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο περλίτης
στις κηπευτικές εφαρμογές είναι το ουδέτερο pH
του, η στειρότητά του και το γεγονός ότι δεν
επιτρέπει την ανάπτυξη αγριόχορτων.
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Συσκευασία:
12lt παλέτα τών 120 τμχ
100lt παλέτα τών 20 τμχ

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ 70 LT
Είναι ένα προιόν με ξανθιά τύρφη, μαύρη τύρφη και
ιχνοστοιχεία. Έτοιμο για τήν φύτευση και καλλιέργεια
βλαστών και σπόρων.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμου :
Aερίζετε πριν από την χρήση.
Περίοδος ισχύος:
Χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία
παρασκευής

•

Tύρφη όξινη
Ph Acidity (H2O)

5,5–6,5

Σύνολο οργανικής
ουσίας

92-96%

Ηλεκτρική
αγωγιμότητα

0,8–1,4
mS/cm

Συσκευασία:
70lt παλέτα τών 45 τμχ

ΦΥΤΟΧΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΕΙΑ 70 LT
Τα εδαφικά μείγματα της “Kekkila” δημιουργούνται από πρώτης
ποιότητας επιλεγμένη ανθοκομική τύρφη από τους τυρφώνες
της “Kekkila”.
Η “Kekkila” κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή μειγμάτων
τύρφης αναπτύσει, παράγει και προμηθεύει με βάση την τύρφη,
μία μεγάλη γκάμα μειγμάτων για όλους τους τύπους φυτών
αλλά και συνθηκών καλλιέργειας.
Παραγωγή εντός Ε.Ε.

Σφαγνική τύρφη

H2-4 Von Post

Ασβέστιο
Λίπασμα
Ενυδατικός
παράγοντας

N-P2O5-K2O
14-16-18

Συσκευασία:
70lt παλέτα τών 51 τμχ
Αποθήκευση:
Aποθηκεύσατε σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από την
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
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•

ΑΠΛΗ ΤΥΡΦΗ
Το θαυμάσιο βελτιωτικό εδάφους τύρφη αποτελείται από
ελώδη φυτά σε αποσύνθεση τα οποία όταν έρχονται σε επαφή
με το χώμα διασφαλίζουν τον σωστό αερισμό και στράγγιση
του ριζικού συστήματος.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμου :
Aερίζετε πριν από την χρήση.
Περίοδος ισχύος: Χρήση εντός 24 μηνών από την
ημερομηνία παρασκευής

•

Tύρφη όξινη
Ph Acidity (H2O):

3,2-4,5

Σύνολο Οργανικής
ουσίας:

92-96%

Ηλεκτρική
αγωγιμότητα

<0.6.ms/
cm

Ξανθιά τύρφη

100%

Συσκευασία:
250lt παλέτα τών 18 τμχ

ΤΥΡΦΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ
Είναι ένα προιόν με ξανθιά τύρφη, μαύρη τύρφη και
ιχνοστοιχεία. Έτοιμο για την φύτευση και καλλιέργεια
βλαστών και σπόρων.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμου :
Aερίζετε πριν από την χρήση.
Περίοδος ισχύος: Χρήση εντός 24 μηνών από την
ημερομηνία παρασκευής
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Tύρφη όξινη
Ph Acidity (H2O)

5.5-6.5

Σύνολο Οργανικής
ουσίας

92-96%

Ηλεκτρική
αγωγιμότητα

0,5-0.9
mS/cm

Συσκευασία:
250lt παλέτα τών 18 τμχ

•

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ BIG BAG
Η ελαφρόπετρα είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες
ηφαιστειογενές ορυκτό που εξασφαλίζει την καλή στράγγιση
και αερισμό του ριζικού συστήματος και βελτιώνει την δομή του
εδάφους.
Χρήσεις της ελαφρόπετρας: Σε φυτεμένα δώματα, σε
φυτοχώματα είτε για καλλωπιστικά φυτά είτε για καλλιέργειες.
Συσκευασία:
~1m3

•

ΦΛΟΙΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ BIG BAG

Η συγκεκριμένη συσκευασία καλύπτει τις ανάγκες για μεγάλη
ποσότητα φλοιού πεύκου που θα χρησιμοποιηθεί σε κηποτεχνικά
έργα. Είναι ένα υλικό εδαφοκάλυψης προέρχεται από φυσικό
ξύλο πεύκου είναι πολύ ανθεκτικό, προστατεύει το έδαφος από
την ξηρασία διότι διατηρεί την υγρασία και επιτρέπει τον καλό
αερισμό του εδάφους.
Συσκευασία:
~1m3
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•

ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΑΜΜΟΣ BIG BAG
H ποταμίσια άμμος βοηθάει στόν καλό αερισμό και την
αποστράγγιση του εδάφους.

Συσκευασία:
~1m3

•

COMPOST BIG BAG

Η συγκεκριμένη συσκευασία καλύπτει τις ανάγκες για μεγάλη
ποσότητα χώματος σε κηποτεχνικά έργα. Είναι κατάλληλη για την
λίπανση κηπευτικών, λαχανικών και οπωροφόρων δέντρων.
Το compost είναι ένα εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε μακροθρεπτικά
και μικροθρεπτικά συστατικά (συμπεριλαμβανομένου του αζώτου,
του φωσφόρου και του καλίου), οπότε η ανάμειξη του με φυτόχωμα
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εγγυάται την άριστη ανάπτυξη
των φυτών.

Συσκευασία:
~1m3
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•

ΧΩΜΑ BIG BAG

Η συσκευασία του “Big Bag” καλύπτει τις ανάγκες για μεγάλη
ποσότητα χώματος σε κηποτεχνικά έργα. Στο “Βig Βag”
συσκευάζεται το μείγμα ή η ποιότητα χώματος που θα μας
ζητηθεί και μεταφέρεται στο χώρο σας από την εταιρεία
μας.
Σε συσκευασία “Βig Βag” παρέχουμε τα εξής προϊόντα:
• Μείγμα χώματος γης (65%) και compost (35%) κατάλληλο για
παρτέρια.
• Μείγμα φυτοχώματος για λαχανόκηπους
• Μείγμα για ταρατσόκηπους
• Μείγμα φυτοχώματος κατά παραγγελία του πελάτη (γεωπόνοι,
κηποτέχνες, κατασκευαστές)
• Μείγμα χώματος γης και άμμου, κατάλληλο για υπόστρωμα
• Χώμα γης
Συσκευασία:
~1m3
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PLANTS BASE
ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΘΕΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΤΗΛ 6984603222
EMAIL: dimitra.anagnwstou@gmail.com
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