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B. PĚSTEBní roHožE

Cultilene nabízí širokou škálu substrátů (pěstebních rohoží), které jsou vhodné pro různé plodiny a pěstitelské podmínky. Použitím
speciální výrobní techniky se vlákna namísto normálního vodorovného nebo svislého směru vláken rozdělují do všech směrů. Rostlina
získá to nejlepší možné prostředí na svůj růst: jednak rychlé počáteční zakořenění vertikálních kořenů a později optimální horizontální
rozložení kořenů do celého substrátu. Výsledkem je lepší absorpce výživy a tím rychlejší růst rostlin! Některé z našich substrátových
produktů mají jedinečnou strukturu z X-vláken.

Použití:
Pěstební rohože Cultilene jsou vynikající pro použití ve vertikálních pěstitelských systémech, protože mají optimální strukturu vláken,
což zajišťuje rovnoměrnější rozvedení živin a závlahové vody. Pěstební rohože Cultilene jsou v každém ročním období dobře
provzdušněné, protože přebytečná voda přes ně efektivně protéká, přičemž kořeny rostlin zůstávají plně aktivní po celou dobu
pěstování.

Pokyny pro uživatele:
Pěstební rohože Cultilene se dodávají ve standardním balení na standardních paletách (1 200 x 1 000 mm). Na požádání jsou 
k dispozici různé velikosti palet.

Palety musí být skladovány suché.
Palety nesmějí být naskládány na více než 4 výšky a chceme zdůraznit, že se musí dodržovat bezpečnostní pravidla, která platí 
pro stohování palet. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození obalového materiálu.

Pěstební rohože musí být před použitím zcela nasycené vodou. nechte je minimálně 24 hodin (nejlépe 48 hodin) 
ve vodě, která má předepsané EC a pH pro vaši plodinu.
Potom proveďte drenážní štěrbiny nejpozději 24 hodin před výsadbou. Poloha odtokových štěrbin v kombinaci s jejich správnou 
velikostí ovlivní distribuci a odtok vody a EC v rohoži. Je důležité minimalizovat výkyvy obsahu vody a EC v celé rohoži, protože tyto
výkyvy budou mít zásadní vliv na růst kořenů.
Vyřezávání drenážních štěrbin je třeba dělat opatrně a přesně, protože to ovlivní růst rostlin během jejich celého životního cyklu.

CuLTILEnE - PĚSTEBní roHožE
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Substráty (pěstební rohože) vždy přizpůsobené vašim potřebám.

Exact air   
Výhody pěstitelských rohoží Exact Air:

- Více kyslíku zejména ve spodní části polštáře (v 2,5 cm)
- Kořeny rostou přes celý profil
- Méně "vodních kořenů" a více vlásečnicových kořenů
- gradientní technologie

Díky technologii Gradient se hustota minerální vlny "mění" shora dolů. Takto je dosaženo rovnoměrnější rozdělení obsahu vody, EC,
pH a kyslíku. Rostliny v Exact Air mají méně "vodních kořenů" a dobrou distribuci kořenů po celé pěstební rohoži.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka, šířka a výška)

Exact air šířka (mm) cena
délka (mm) 120 150 200 240
500 rEQ rEQ rEQ 100
1000 75/100* 75/100* 75/100* REQ
1200 75/100* 75/100* 75/100* REQ
1330 75/100* 75/100* 75 REQ
2000 75/100* 75/100* 75/100* REQ
Pěstební rohože s * se vyrábějí se speciální fólií značky Cultilene.

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_Exact_Air_EN-1.pdf

MnožSTví vody
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B-P 13. Na objednávku Novinka Speciální přeprava

Maxxima - větší zadržování vody
Výhody pěstební rohože MAXXIMA:

- Nejvyšší námi vyráběná hustota 
- pevná deska- Větší retence vody
- X-vláknitá struktura

Maxxima jsou pěstební rohože, pomocí kterých můžete snadno řídit rovnovážný příjem vody rostlinami v každém ročním období,
protože mají skvělou schopnost zadržovat velké množství vody. Díky tomu je tento produkt velmi vhodný pro použití v teplejším
podnebí.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

MaXXima šířka (mm) cena
délka (mm) 150 195
1000 75/100* 75/100*
1200 75/100* 75/100*
1330 75/100* 75*
Pěstební rohože s * se vyrábějí se speciální fólií značky Cultilene.

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_MaXXima_EN.pdf

MnožSTví vody

EXXellent - i na nerovný povch
Výhody pěstební rohože EXXellent:

- Pevná pěstební rohož
- Dobrá regulace vodního režimu
- Dobře funguje i na nerovném povrchu
- X-vláknitá struktura

Je to silná pěstební rohož s vysokou hustotou, která je vhodná pro lepší růst a přitom velmi dobře funguje i na nerovném povrchu.
To vše vám zaručíme, když si vyberete pěstební rohož z minerální vlny EXXellent.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

EXXellent šírka (mm) cena
délka (mm) 150 195
1000 75/100* 75/100*
1200 75/100* 75/100*
1330 REQ 75
2000 75* 75

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/07/2021_PMDS_EXXellent_EN.pdf

MnožSTví vody

Pěstební rohože s * se vyrábějí se speciální fólií značky Cultilene.
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Výhody pěstební rohože OptimaXX:
- Dobrá distribuce EC
- Dobrá regulace vodního režimu
- Velmi dobře kontrolovatelné ES
- X-vláknitá struktura

Dokonalá kontrola a rovnoměrné rozdělení vody a EC přes celý profil pěstební rohože; to je ve zkratce OptimaXX. Tato pěstební rohož
zaručuje skvělou schopnost správného řízení vláhových procesů v médiu.

Standardní rozměry produktu.
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

MnožSTví vody

Výhody pěstební  rohože ReaXXion:
- Optimální kontrola
- Dobrá ovladatelnost vodního režimu
- X-vláknitá struktura

Chcete být schopni rychle reagovat na změny ve stabilitě pěstování rostlin? Pak je ReaXXion základem pro váš úspěch! Rovnováhu
pěstitelských podmínek je pomocí této pěstební rohoži z minerální vlny snadné dosáhnout.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

reaXXion šířka (mm) cena
délka (mm) 120 150 195
1000 75/100* 75/100* 75/100*
1200 75/100* 75/100* 75/100*
1330 75 75* 75*
2000 REQ 75* 75/100*

MnožSTví vody

Pěstební rohože s * se vyrábějí se speciální fólií značky Cultilene.

optimaXX

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_OptimaXX_EN.pdf

reaXXion

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_ReaXXion_EN.pdf

optimaXX šířka (mm) cena
délka (mm) 120 150 195
500 REQ REQ 100
900 75 75 75
1000 75 75/100 75/100*
1200 75 75/100 75/100*
1330 75 75/100 75*
2000 75 75/100 75/100*
Pěstební rohože s * se vyrábějí se speciální fólií značky Cultilene.
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Exact Flora - speciálně pro květiny
Výhody pěstební  rohože Exact Flora:

- Víceletá pěstební rohož
- Vysoká retence vody
- Horizontální struktura vláken

Exact Flora je pěstební rohož vyvinutá speciálně pro květinářství. Může se používat několik let bez ztráty pevnosti.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

Exact Flora šířka (mm) cena
délka (mm) 120 150 200 240
1000 75* 75* 75* REQ
1200 75* 75** 75** REQ
1330 REQ REQ REQ 75*
2000 75/100* 75* 75* REQ

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf

MnožSTví vody

SadBovaCí KoSTKy

velikost kostky
(Délka x Šířka x Výška mm) 100 x 100 x 65

velikost otvoru Ø / hloubka P1   30/35
vodní komora (mm) W3   15/15
Typ kamenné vlny Pc
drážky G2
Skupina Strip
Cena

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2020/09/2021_PMDS_Dry_comfort_ENG.pdf

MnožSTví vody

dry comfort - Pohodlí a sucho, plodina: paprika

Pěstební rohože s * se vyrábějí se speciální fólií značky Cultilene.

Výhody sadbovací kostky Dry comfort:
- Suché a pohodlné pěstování
- Dokonalá rovnováha mezi vodou a kyslíkem
- Optimální zakořenění přes celou kostku
- Vertikální struktura vláken

dokonalá rovnováha
Pěstování papriky "v suchu a pohodě" - toto představuje komfortní kostka Dry. Zajišťuje dokonalou rovnováhu mezi poměrem vody
a kyslíku v růstovém médiu, a tím zaručuje optimální růst a dobrý vývoj kořenů.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstitelských rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

B-P. PĚSTEBní roHožE

https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2020/09/2021_PMDS_Dry_comfort_ENG.pdf
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2020/09/2021_PMDS_Dry_comfort_ENG.pdf
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2020/09/2021_PMDS_Dry_comfort_ENG.pdf
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf


B. PĚSTEBní roHožE

B-P 16.www.schetelig.sk

Výhody sadbovací kostky RootmaXX:
- Více kořenů v horní části kostky (o 5% více)
- Během manipulace nedochází k poškození kořenů, a to minimalizuje riziko nákazy kořenovými patogeny
- Minimální rozdíly v WC, EC a pH
- Vyšší úroda
- X-vláknitá struktura

více kořenů v horní části kostky!
Vytváří se více kořenů v celé kostce, a to zejména v její horní části. To je jedna z nejdůležitějších a jedinečných charakteristik RootmaXX.
Tato kostka udržuje v minimálním rozpětí změny WC, EC a pH. Minimalizuje poškození kořenů v důsledku menšího počtu kořenů pod
kostkou.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

MnožSTví vody

Výhody sadbovací kostky Pc:
- Rychlé zakořenění ze sadbovače do kostky
- Snadné použití
- Vertikální struktura vláken
- Vláknitá struktura s nižší hustotou (bez ztráty pevnosti!) Pro menší odpor při zakořeňování.

velmi lehké zakořenění
Potřebujete snadnější zakořenění rostlin do kostky? Pak je sadbovací kostka Pc pro vás ideální. Má nižší hustotu, ale přitom je pevná.

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstitelských rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

MnožSTví vody

rootmaXX - plodina: rajče

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/07/2021_PMDS_RootmaXX_EN.pdf

Pc - plodina: okurka

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_ReaXXion_EN.pdf

velikost kostky
(Délka x Šířka x Výška mm) 100 x 100 x 65 150 x 100 x 65

velikost otvoru Ø / hloubka P1   22/27 P1   22/27
vodní komora (mm) W1   70/10 W1   70/10
Typ kamenné vlny Rootmax Pc
drážky G2 G2
Skupina Strip / Loose Strip / Loose
Cena

rootmaXX
Strip Loose

cenašířka (mm)
délka (mm) 100 100 100 100
1000 65 75 65 75
1200 65 75 65 75
1330 65 75 65 75
2000 65 75 65 75

velikost kostky
(Délka x Šířka x Výška mm) 100 x 100 x 65

velikost otvoru Ø / P1   28/35
vodní komora (mm) -
Typ kamenné vlny Rootmax
drážky G2
Skupina Strip / Loose
Cena

Pc
Strip Loose

cenašířka (mm)
délka (mm) 100 100 100 100
100 65 75 65 75
150 65 75 65 75
200 65 REQ 65 REQ
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B-P 17. Na objednávku Novinka Speciální přeprava

Qr
rychlá reakce

Výhody sadbovací kostky Qr
- Je vyvinuta tak, aby velmi rychle reagovala na obsah vody a EC
- Rychlé zakořenění do pěstební rohože
- Urychluje vývoj plodů a rostlin
- Suchá vrchní část kostky brzdí vývoj řas a také množství škůdců a chorob kořenů
- Snadno dosáhnete správné rovnováhy mezi hmotností rostlin a generativní částí rostlin

Standardní rozměry produktu:
Nejčastěji používané rozměry pěstebních rohoží jsou v tabulce (délka v mm, šířka v mm a výška v mm)

originální dokument s parametry ke stažení:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf

MnožSTví vody

Technické údaje
Na kostky o rozměrech 100x100 (P4 není možné), 150x100 a 200x100 mm se dají použít následující otvory, vodní komory 
a drážky. Vodní komory jsou umístěny 10 mm plus poloměr otvoru od okraje kostky. Více informací o produktu naleznete 
v produktovém listu materiálu na stránce výrobce.

Qr
Strip Loose

cenašířka (mm)
délka (mm) 100 100 100 100
100 65 75 65 75
150 65 75 65 75
200 65 REQ 65 REQ

standard volitelné
otvor pro rostlinu (y)
Ø / hloubka 22/27; 25/25; 25/27; 28/35; 30/35 22/25; 25/30; 30/30

vodní komora*
Ø / hloubka

W1 70/10 60/10; 80/10
W2 60/7 40/10
W3 / W4 15/15 15/20

* Pokud byste měli požadavky na jiné specifikace, obraťte se na náš zákaznický servis.

vrchní výřez /

otvor pro rostlinu (y)*

drážky*

délka Šířka optiplus
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Inteligentní řízení kořenové zóny.

Cítíme zodpovědnost za vaše výsledky. Právě tento závazek nás vedl k vývoji našeho modelu inteligentního
řízení kořenové zóny zaměřeného na optimalizaci růstu vaší plodiny. V této souvislosti hlavní pozornost
zaměřujeme na kořenovou zónu a činnost kořenů -  jeden z nejdůležitějších ukazatelů růstu rostlin. Častá
specifická měření v zóně kořenů poskytují základ pro "řízení plodiny" směrem k optimálnímu růstu 
a dosahování vysoké úrody.

InTELIGEnTní říZEní 
roZvojE KořEnové Zóny
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SLEdování vývojE 

roSTLIn a MĚřEní

naŠI LIdé
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