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Ekologiczne doniczki  
i krążki Vilmorin

Ekologiczne doniczki stanowią alternatywę dla trady-
cyjnych pojemników do uprawy roślin. Wykonane są 
z  prasowanego torfu, co powoduje, że są całkowicie  
biodegradowalne – ulegając rozkładowi wzbogacają 
glebę w  materię organiczną. Doskonale nadają się do 
wysiewu nasion i  uprawy roślin. Dzięki ekologicznym   
doniczkom Vilmorin zapewniamy roślinom lepsze wa-
runki rozwoju, mniejszy stres związany z przesadzaniem 
do gruntu, a my zyskujemy wygodę i łatwość użycia.

Zalety ekologicznych doniczek Vilmorin:
• swobodny wzrost korzeni (brak uszkodzeń mogących zahamować 

rozwój i ułatwić porażenie przez choroby i szkodniki),
• eliminacja konieczności przerywania,
• mniejsza potrzeba odchwaszczania,
• prostsza ochrona przed chorobami i szkodnikami, 
• możliwość użycia nasion lepszej jakości, zbyt drogich dla siewu 

bezpośrednio do gruntu,
• łatwość sadzenia i  przesadzania (unikanie negatywnych skutków 

wyciągania roślin z dotychczasowych pojemników), 
• brak problemów z  zagospodarowaniem zużytych doniczek (ich 

myciem, dezynfekcją, przechowywaniem itp. – czynnościami, które 
mogą być równie kosztowne jak zakup nowych pojemników).

• oszczędność czasu.

Zalety pęczniejących krążków torfowych Vilmorin: 
• brak konieczności zakupu dodatkowego podłoża,
• czyste warunki pracy,
• proste przechowywanie,
• łatwość przemieszczania posadzonych roślin,
• brak szoku poprzesadzeniowego dla roślin (sadzi się je na miejsce 

stałe wraz z napęczniałym krążkiem). 
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Nasiona BIO pochodzą z  gospo-
darstw ekologicznych, w  których 
produkcja odbywa się zgodnie z  wy-
mogami unijnymi. W  czasie wzrostu 
roślin matecznych nie stosuje się 
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. 
O zgodności z normami rolnictwa ekologicznego świadczy 
umieszczone na opakowaniu logo, przedstawiające listek 
ułożony z gwiazdek. Jest ono gwarancją tego, że gospodar-
stwa produkujące nasiona ekologiczne stosują się do suro-
wych, wspólnotowych zasad. 

Jako rośliny mateczne nasion BIO stosowane są odmiany 
biologicznie odporne lub tolerancyjne na choroby i  szkod-
niki. Dzięki nim uzyskujemy naturalne warzywa – wolne od 
sztucznych związków wywołujących choroby i alergie.

Nasiona BIO są idealnym rozwiązaniem dla zwolenników 
zdrowego trybu życia, którzy w  swoim ogrodzie chcą upra-
wiać rośliny bez stosowania zbędnych środków chemicz-
nych i uzyskać smaczne, nieskażone substancjami chemicz-
nymi jarzyny. 

Nad zgodnością produkcji z  zasadami rolnictwa ekologicz-
nego czuwa jednostka certyfikująca BIOEKSPERT Sp. z o.o.
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