
ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «ТОРФ ЛЕНД УКРАЇНА» – компанія, 
що спеціалізується на виробництві торф’я-
них субстратів під власною торговою маркою 
PEATFIELD.

Компанія заснована в 2008 році.

Діяльність компанії включає в себе повний 
цикл: від підготовки власних торф’яних полів 
і видобутку торфу до виробництва готових 
торф’яних субстратів.

Наш завод розташований в західній частині 
України, в Рівненській області, недалеко від 
міста Дубровиця. Завод має 6 виробничих ліній. 
Торф’яні субстрати виробляються на ультра-су-
часному обладнанні від провідних європейсь-
ких виробників (Slootweg, Bocedi, Newtec, Render 
Technology і т. д.) з екологічно чистої сировини.

Процес виробництва сертифікований згідно 
стандартам ISO 9001 та ISO 14001.

Ми прагнемо стати провідним виробником 
торф’яних субстратів в Україні і прикладаємо 
максимум зусиль для розширення своїх ринків 
збуту по Європі та світу.

СИРОВИННА БАЗА

Сировина для субстратів PEATFIELD поста-
чається виключно із визначених родовищ, що 
належать нашій компанії.

       Торф добувається на родовищах «Мороч-
но-1» і «Морочно-2», які знаходяться в ма-
льовничій лісовій місцевості Дубровицького
району Рівненської області й охоплюють за-
гальну площу понад 300 га. 



Готовий до використання торф’яний субстрат. Призначений 
для промислового й аматорського вирощування більшості кім-
натних, балконних, овочевих рослин, які вимагають середнього 
вмісту елементів живлення.

Субстрат виготовляється на основі високоякісного верхо-
вого торфу, розкисленого вапняним борошном, із додаванням 
мінеральних компонентів (перліт, річковий пісок). Під час приго-
тування субстрату додається органо-мінеральне добриво про-
лонгованої дії з мікроелементами.

Готовий до використання торф’яний субстрат. Призначений 
для вирощування різновидів орхідей, а також інших рослин, які 
потребують добре аерованого малопоживного субстрату. 

Субстрат виготовляється на основі високоякісного верхово-
го торфу, розкисленого вапняним борошном, з додаванням пер-
літу, кори сосни та органо-мінерального добрива пролонгованої 
дії з мікроелементами.

Готовий до використання торф’яний субстрат для вирощу-
вання кімнатних, балконних і терасових квітів і рослин.

Субстрат виготовляється на основі високоякісного верхо-
вого торфу, розкисленого вапняним борошном, із додаванням 
мінеральних компонентів (перліт, річковий пісок). Під час приго-
тування субстрату додається органо-мінеральне добриво про-
лонгованої дії з мікроелементами.

Готовий до використання торф’яний субстрат для вирощу-
вання кімнатних, балконних рослин, а також рослин у відкритому 
грунті.

Субстрат виготовляється на основі високоякісного верхо-
вого торфу, розкисленого вапняним борошном, із додаванням 
мінеральних компонентів (перліт, річковий пісок). Під час приго-
тування субстрату додається органо-мінеральне добриво про-
лонгованої дії з мікроелементами.

ТОРФ’ЯНИЙ СУБСТРАТ 
«ДЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ЛИСТЯНИХ РОСЛИН»

ТОРФ’ЯНИЙ СУБСТРАТ 
«ДЛЯ ОРХІДЕЙ»

ТОРФ’ЯНИЙ СУБСТРАТ 
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

ТОРФ’ЯНИЙ СУБСТРАТ 
«ДЛЯ КВІТУЧИХ РОСЛИН»

ТОРФ’ЯНИЙ СУБСТРАТ 
«ДЛЯ ПАЛЬМ»

Готовий до використання торф’яний субстрат для промис-
лового і аматорського вирощування в контейнерах пальм, юк та 
інших великих рослин, які вимагають важкого, водопроникного, 
слабо-кислого, довговічного і пухкого субстрату.

Субстрат виготовляється на основі високоякісного верхо-
вого торфу, розкисленого вапняним борошном, із додаванням 
мінеральних компонентів (перліт, річковий пісок). Під час приго-
тування субстрату додається органо-мінеральне добриво про-
лонгованої дії з мікроелементами.

ХОБІ-СЕРІЯ

Лінійка субстратів PEATFIELD хобі-серії охо-
плює всі важливі процеси росту від посіву до 
дозрівання.

Ми першими в Україні застосували новітні 
технології при видобутку торфу і виробництві 
на його основі якісних торф’яних субстратів 
для різних типів рослин. У процесі виробни-
цтва ми використовуємо тільки екологічно чи-
сту сировину, а також цілий ряд різноманітних 
добавок, високоякісних мінеральних добрив 
від визнаних у всьому світі виробників.

Структура 15-25 мм
pH 5,5-6,0
N (загальний) 100-120 мг/л
Р2О5 120-150 мг/л
К2О 140-180 мг/л
Доступна упаковка: 6 л, 10 л, 20 л

Суміш із верхового торфу (15-25 мм), перліту, вапняного 
борошна, річкового піску і органо-мінерального добрива

Структура 25-40 мм
pH 5,0-6,0
N (загальний) 50-80 мг/л
Р2О5 50-90 мг/л
К2О 80-100 мг/л
Доступна упаковка: 6 л

Суміш із верхового торфу (25-40 мм), перліту, вапняного 
борошна, кори сосни та органо-мінерального добрива

Структура 2-15 мм
pH 5,5-6,5
N (загальний) 80-140 мг/л
Р2О5 100-150 мг/л
К2О 140-180 мг/л
Доступна упаковка: 6 л, 10 л, 20 л, 40 л, 70 л 

Суміш із верхового торфу (5-15 мм), перліту, вапняного 
борошна, річкового піску і органо-мінерального добрива

Структура 15-25 мм
pH 5,5-6,0
N (загальний) 120-160 мг/л
Р2О5 120-180 мг/л
К2О 160-200 мг/л
Доступна упаковка: 6 л, 10 л

Суміш із верхового торфу (15-25 мм), перліту, вапняного 
борошна, річкового піску і органо-мінерального добрива

Структура 15-25 мм
pH 5,5-6,0
N (загальний) 140-180 мг/л
Р2О5 160-200 мг/л
К2О 200-240 мг/л
Доступна упаковка: 6 л, 10 л

Суміш із верхового торфу (15-25 мм), перліту, вапняного 
борошна, річкового піску і органо-мінерального добрива


