


O podjetju Cvetlice Dornig

Osnovna dejavnost podjetja Cvetlice 
Dornig d.o.o. je veleprodaja in 
distribucija vrtnarskega blaga in 
opreme za profesionalne vrtnarje in 
vrtne centre. 

Zastopamo nekaj najbolj cenjenih 
proizvajalcev v kmetijstvu in 
vrtnarstvu. Svojim strankam 

podporo ter hitro dobavo. 

Podjetje Cvetlice Dornig d.o.o. je 
bilo ustanovljeno v letu 1990.
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Šotni substrati
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Kvaliteta šotnega  substrata je samo tako dobra, 
kot je dobra vsota vseh njegovih sestavin. 
Klasmann-Deilmann uporablja samo optimalne 
surovine, dodatke in hranila. Podjetje je  
prejemnik certifikata  DIN EN ISO 9001:2000 
za celotno kvalitetno verigo od  surovin do 

 
proizvodnja redno kontrolirana s strani 

 
recepture so odraz najnovejših spoznanj v 
tehnologiji pridelovanja posameznih rastlin. 
Klasmann-Deilmann  je med najuspešnejšimi 
podjetji v mednarodni industriji substratov. S 

Gojenje Gojenje 

Substrati za ljubiteljske vrtnarjeProfesionalni substrati

Gojenje 
zelenjave

 
substrati

Gojenje grmovnic
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Substrat za setev okrasnih rastlin
Substrat zelo drobne strukture, namenjen za setev vseh okrasnih rastlin. Zaradi zelo nizke 

na hranila, kot so Begonia semperflorens, Impatiens itd. Idealen je za strojno  polnjenje 

Pakiranje: 70 L 
 
 
Substrat za potikanje
Mešanica posebej izbranih vrst kisle bele šote z visoko kapaciteto za zrak. Substrat je drobne 

Pakiranje: 70 L

Substrat 
 

 

na hranila.
Pakiranje: 70 L

Substrat 2

Profesionalni substrati

Naši substrati so osnova za uspešno vzgojo pri  profesionalnih vrtnarjih po vsem svetu – in za to 
uporabimo vse naše bogato strokovno znanje, ki smo ga pridobili v skoraj 100 letih delovanja.

Substrat za vlončevanje rastlin, odpornih na hranila, kot so fuksije, pelargonije in nekatere 
enoletnice. Srednja struktura, z optimalnim razmerjem med zrakom in vodo, idealen za 
strojno ali ročno polnjenje malih do srednjih lončkov. Vsebnost hranil je visoka (2 g/l), z 
vsemi potrebnimi mikrohranili. 
Pakiranje: 70 L

Substrat za pikiranje in presajanje rastlin v setvene plošče in lončke do 9 cm premera. 
Enakomerna fina struktura je idealna za strojno ali ročno polnjenje manjših lončkov. Vsebnost 
hranil je nizka do srednja (1 g/l), zato je substrat primeren za rastline, ki so občutljive na 
hranila.
Pakiranje: 70 L

Mešanica posebej izbranih vrst kisle bele šote z visoko kapaciteto za zrak. Substrat je drobne 
strukture z dodanim perlitom, ki omogoča večjo poroznost in s tem večjo zračnost, kar 
olajša hitro odtekanje odvečne vode. Vsebuje močilo za hitro in enakomerno vsrkavanje 
vode. Uporablja se  za ukoreninjenje potaknjencev v multiploščah, zabojčkih, lončkih ali na 
mizah. Primeren tudi za utrjevanje rastlin, razmnoženih s tkivnimi kulturami.
Pakiranje: 70 L

Substrat zelo drobne strukture, namenjen za setev vseh okrasnih rastlin. Zaradi zelo nizke 
vsebnosti hranil, z vsemi potrebnimi mikrohranili, je primeren tudi za rastline, občutljive 
na hranila, kot so Begonia semperflorens, Impatiens itd. Idealen je za strojno polnjenje 
multiplošč ter omogoča optimalno kalitev in ukoreninjanje mladih rastlin.
Pakiranje: 70 L
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Tonsubstrat
Univerzalni substrat za presajanje z visoko pufersko kapaciteto. Mešanica kisle bele šote s 

3 gline ter vodotopnih gnojil. Primeren 

vlakni.
Pakiranje: 70 L

Surfinia substrat

Pakiranje: 70 L 

 
TS 3 standard - rec. 425

 
 

Pakiranje: 200 L 

 
TS 3 standard + glina rec. 404
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Pakiranje: 200 L

Gojenje zelenjave
Setev

Traysubstrat

 
vodotopnimi gnojili in mikroelementi.
Pakiranje: 70 L 
 
 
TS 3 droben - rec. 416

enakomerno vsrkavanje vode.
Pakiranje: 200 L

Univerzalni substrat za presajanje z visoko pufersko kapaciteto. Mešanica kisle bele šote s 
srednjo strukturo in premrznjene črne šote, 40 kg/m3 gline ter vodotopnih gnojil. Primeren 
za širok spekter lončnic in rastlin za presajanje, še posebno za ciklame, fuksije, pelargonije, 
primule ter vse rastline, ki jih presajamo v obešanke in trajnice. Za matične rastline, ki jih 
presajamo jeseni v večje lonce in obešanke uporabite vlaknati tonsubstrat z dodanimi šotnimi 
vlakni.
Pakiranje: 70 L

Posebni substrat za presajanje surfinij, milijon zvončkov in petunij. Hranila z dodanim železom 
in nižja pH vrednost so posebej prilagojene potrebam teh cvetlic.
Pakiranje: 70 L 

Substrat iz Litovske bele šote za presajanje balkonskih in vrtnih cvetlic v lončkih do 11 cm. 
TS 3 je proizveden na osnovi bolj razgrajene površinsko mlete bele šote (H3 do H6). Vsebuje 
močilo za hitro in enakomerno vsrkavanje vode.
Pakiranje: 200 L

Substrat iz Litovske bele šote za presajanje balkonskih in vrtnih cvetlic v lončkih do 11 cm. TS 3 
– rec. 404 je proizveden na osnovi bolj razgrajene površinsko mlete bele šote (H3 do H6) z 
dodano glino (20 kg/m3). Vsebuje močilo za hitro in enakomerno vsrkavanje vode.
Pakiranje: 200 L

Substrat za setev zelenjave v multiplošče ali setvene platoje. Idealen je za delo na samodejnih 
linijah. Mešanica posebej izbrane vrste premrznjene črne šote in kisle bele šote z vodotopnimi 
gnojili in mikroelementi.
Pakiranje: 70 L 

Substrat iz bolj razgrajene Litovske bele šote za vzgojo zelenjavnih sadik v multiploščah. Drobna 
struktura zagotavlja enakomerno polnjenje multiplošč. Vsebuje močilo za hitro in enakomerno 
vsrkavanje vode.
Pakiranje: 200 L
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Potgrond H

Pakiranje: 70 L 
 
 
Potgrond P

 

Pakiranje: 70 L

BIO-potgrond

 
komposta.
Pakiranje: 70 L

Container substrat

 
Kompostirano lubje uravnava pH in izboljšuje pufersko sposobnost substrata.
Pakiranje: 70 L

Kisla bela šota
Kisla bela šota za pripravo vrtnarskih substratov in za izboljšanje zemlje. Idealen substrat za 

Pakiranje: 200 L

Substrat za vzgojo plodovk v multiploščah, velikost posameznih gnezd nad 5,5 cm. Mešanica 
posebej izbrane vrste bele kisle šote in severnonemške premrznjene črne šote.
Pakiranje: 70 L

Posebej izbrana vrsta severnonemške premrznjene črne šote. Priporočen za presajanje solate, 
zelene, križnic in večino listne zelenjave v multiploščah, velikost posameznih gnezd do 5,5 cm.
Pakiranje: 70 L

Substrat za vzgojo sadik zelenjave in zelišč v skladu z ekološkimi zahtevami. Mešanica  bele kisle 
šote, severnonemške premrznjene črne šote in 20 % RHP potrjenega zelenega komposta.
Pakiranje: 70 L

Substrat za vlončenje listavcev in iglavcev v lonce do velikosti 2 litrov. Mešanica kisle bele šote, 
premrznjene črne šote in kompostiranega lubja z dodanim gnojilom z mikroelementi. Groba 
vlaknata struktura omogoča visoko zračno poroznost in odlično drenažo. Kompostirano lubje 
uravnava pH in izboljšuje pufersko sposobnost substrata.
Pakiranje: 70 L

Kisla bela šota za pripravo vrtnarskih substratov in za izboljšanje zemlje. Idealen substrat za 
vlončenje rese (Erica gracilis).
Pakiranje: 200 L
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Substrati za ljubiteljske vrtnarje

Univerzalni substrat za cvetlice 

optimalno razmerje hranil, ki so bistvena za zdravo rast rastlin. Naj bo vaša prva izbira za 

 

 
Substrat za balkonske cvetlice z glino
Substrat z  balkonske cvetlice z glino je namenjen za sajenje pelargonij, fuksij ter drugih 

Pakiranje: 20 L, 40 L 

 
Substrat za rododendrone in azaleje
Poseben substrat za sajenje rododendronov, azalej in drugih rastlin, ki ljubijo kisla tla.
Pakiranje: 20 L, 70 L 

 
 
Substrat za zelene sobne rastline in palme
Za sajenje zelenih sobnih rastlin, palm in praproti. Dragoceni minerali glin in dobre lastnosti 
odcejanja zagotavljajo zdravo rast in razvoj rastlin.
Pakiranje: 20 L, 40 L 

 
Substrat za setev zelenjave in cvetlic

 
potaknjencev.
Pakiranje: 20 L

 

Florabella substratov je rezultat uporabe najboljših surovin, izbranih dodatkov in zelo kakovostnih gnojil 

rastlin. 
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Substrat za kakteje in druge sukulente

 
 
 
 
Substrat za orhideje
Poseben substrat za presajanje orhidej in drugih epifitov. Zelo kakovostno borovo lubje 

 
 
 
 
Okrasno borovo lubje

 
zastiranje in prekrivanje gredic in posod, za oblikovanje vrtnih poti.
Pakiranje: 60 L 
 
 
 
Vrtna šota
Idealen substrat za izboljšanje zemlje pri vresovkah, kot so rododendroni  in azaleje, ter 

rastlin.
Pakiranje: 70 L 
 
 
 
Substrat za prekrivanje grobov

Pakiranje: 40 L



vrtnarstvo
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standard panoge, ne samo zaradi tega  ker so 

strokovnega znanja o vrtnarski pridelavi. 
Odkrijte podrobnosti ponudbe dodatne 
vrednosti TEKU – za najboljše rastline, 

naravnih virov.

Kontejnerji

Lonci za 

Transportni in 
gojitveni platoji

Gojitveni 
platoji

Ograjice
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TEKU. Hitro namakanje in odcejanje ter optimalno delovanje na sadilnih strojih - majhni 

Kontejnerji 

strojnem sajenju, maksimalna stabilnost, zmanjšani transportni stroški in varen transport so 
 

 
 

 

 
Obešanke za zunanjo ali notranjo uporabo. Z ali brez podstavka. Izkoristite prednost, ki vam 
jih nudi ponudba TEKU dodatne vrednosti. 

 
 

šestbarvni tisk ali za posebne zahteve tudi fototisk.
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Transportni in gojitveni platoji

Gojitveni platoji
Gojitveni platoji so namenjeni za neposredno vzgojo rastlin. Primerni so za vzgojo, prevoz in 

poletne cvetlice in zelenjavne sadike.

zarezo za etiketo.

Ograjice

Namestitev ograjic je zelo enostavna. 

 

 
 
 

korita z ali brez e.
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Grelni agregati in 
ventilatorji

Ogrevanje je nepogrešljivo  za uspešno gojenje 

 
modelov grelnih agregatov in ventilatorjev 
priznanega podjetja Munters. 

Grelni agregati 
 

 

GPn grelni agregat
 

vrste goriv: kurilno olje ali plin. Dobavljeni agregati so popolnoma opremljeni in pripravljeni 

Ventilatorji
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Rastlinjaki in 
gojitvene mize

izkušnje z izdelavo rastlinjakov.  Profesionalna 
konstrukcija rastlinjakov je lahko prilagojena vašim 
prostorskim zahtevam. S preprosto zamenjavo 

vrat  prekritih s polikarbonatom  ali eno  in dvokril-

konstrukcije za proizvodnjo listnate zelenjave in 

 
 

 

Gojitvene mize
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Stroji za vrtnarstvo
vse prednosti, ki jih nudijo vrtnarski stroji podjetja 
Mayer. Danes njihov proizvodnji program pokriva 
celotni proizvodni proces od priprave substratov 

doba so odlike, ki predstavljajo visoko kvaliteto 
strojev za vrtnarstvo Mayer. Pionirska odkritja, 

sadilnega stroja, so pripomogl  k utrditvi slovesa 
kvalitete znamke Mayer.

Priprava substratov  
 
Stroji za mešanje zemlje ali drobilci big bal vam pomagajo pri pripravi substrata. 

prostor, toda še vedno nudi visoko produktivnost, prilagodljivost in koristi za uporabnika za 

Ko dve roki nista dovolj, vam lahko pomagajo transportni trakovi, etiketirke, roboti za 
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Dozirne enote
Mehanske dozirne enote Dosatron odlikuje 

namakalnega sistema.
 

vodovodno linijo, deluje brez elektrike, ker 
uporablja pritisk vode za pogon mehanizma. 

odstotek koncentrata neposredno iz posode. 
Znotraj enote se koncentrat zmeša z vodo, vodni 

predoziranje in s tem varuje vaš pridelek in 
okolje. Nudimo vam tudi servis in rezervne dele.
Izbira ustrezne dozirne enote je odvisna od 

MODEL
PRETOK

ODMEREK
min

D3GL2 3,0 m3

3

3

D20S 20 m3
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Semena
Kvalitetno seme je osnova za vaš uspeh. 
Nudimo vam širok izbor zelenjavnih semen  S&G 
in Daehnfeldt ter semen okrasnih rastlin Benary. 
Naši dobavitelji se zavedajo, da se le s stalnim 

vsakogar v poslovni verigi, od pridelovalca do 

kakovosti, saj se veliko investira v razvoj in 
selekcijo novih sort in hibridov. 

Semena zelenjave 
 

Pridelovalcem svetujemo pri izbiri posameznih sort, ki so najbolj primerne za lokalne pogoje pridelave. 

pestrosti ponudbe semen vrtnin.  

Kumar
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Lubenica Melon Zelje

Solata Por

Korenje

Blitva
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Meglilniki
sredstev v zaprtih prostorih. Švedsko podjetje 
Wanjet je specializirano za meglilne naprave za 
zaprte prostore, škropilne naprave in škropilno 
robotiko. Prednosti megljenja v primerjavi z 
drugimi tehnikami nanašanja so: boljša pokrivnost 
zaradi majhnih kapljic, ni izgub zaradi kapljanja 

zmanjšana osebna izpostavljenost kemikalijam.

Meglilniki F20-F23
Meglilniki Wanjet F20 – F23 so namenjeni za zamegljevanje velikih površin. Konstrukcija 

-
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Gnojila
Ustrezna prehrana rastlin je izjemnega pomena 
za zdravo rast rastlin. Odvisno od  tehnologije 
pridelovanja lahko uporabimo vodotopna, dol-
gotrajna ali foliarna gnojila. Nemški proizvajalec 

za foliarno gnojenje, gnojenje s kontroliranim 

kako sta 
popeljala v sam svetovni vrh proizvajalcev specialnih 
gnojil.

Dolgotrajna 
gnojila

Foliarna Gnojilne tablete Organska

Ustrezna prehrana rastlin je izjemnega pomena 
za zdravo rast rastlin. Odvisno od  tehnologije 
pridelovanja lahko uporabimo vodotopna, 
dolgotrajna ali foliarna gnojila. Nemški proizvajalec 
Aglukon že od  leta 1928 razvija, proizvaja in 
trži celotno paleto specialnih gnojil, predvsem 
za foliarno gnojenje, gnojenje s kontroliranim 
sproščanjem in klasično gnojenje. Odlična 
kakovost in zaščiteno ime njihovih gnojil sta jih  
popeljala v sam svetovni vrh proizvajalcev specialnih 
gnojil. Novost v naši ponudbi so organska gnojila 
vodilnega evropskega proizvajalca Memon.
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-

razmerje glede na potrebo rastline.  Gnojila uporabljamo preko namakalnih sistemov v ras-
tlinjakih in na prostem, za dognojevanje okrasnih rastlin, vrtnin in sadnega drevja.

Dolgotrajna 

temperaturo zemlje.

Foliarna 
-

 

 
Gnojilne tablete 

 

Organska
Nudimo vam širok izbor organskih gnojil, izboljševalcev tal in obogatenih organskih gnojil za 
uporabo v vrtnarstvu, drevesničarstvu, vinogradništvu, sadjarstvu in poljedelstvu. Orgevit je 
organsko gnojilo z visoko vsebnostjo organske snovi in bogato z mikroelementi, namenjeno 
osnovnemu gnojenju.



19

in agrotekstil
Nudimo vam folije za  prekrivanje rastlinjakov 

neposredno prekrivanje  rastlin.

Talna prekrivka je namenjena za prekrivanje tal v rastlinjakih ali na prostem. Standardne širine: 

Koprene 
-

mikro klimo za hitrejšo rast rastlin. 

 
Folije 



Ste našli, kar ste iskali?

pišete na dornig@c-dornig.si ali nas 

Našo ponudbo vsakodnevno 
dopolnjujemo in potrudili se bomo 
najti pravi izdelek za vas in rešiti vašo 



Cvetlice Dornig d.o.o. 

1000 Ljubljana

T: 01 427 74 70   

E: dornig@c-dornig.si
W: www.c-dornig.si


