
Pestovateľské rohože

2021



NAŠE SÍDLO A VÝDAJNÝ SKLAD 
SCHETELIG CE s.r.o. 
Dlhá nad Váhom 440 (smer Šoporňa) 
927 05  Šaľa – Dlhá nad Váhom
Slovensko
tel: +421 31 788 47 11

+421 31 788 47 12
+421 915 832 308

e-mail: info@schetelig.sk

www.schetelig.sk
www.schetelig.cz
www.schetelig.hu

www.skleniky.sk
www.foliovniky.sk
www.novenyhazak.hu

SCHETELIG Czech s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00  Brno - Štýřice
Česká Republika
tel: +420 774 251 776
e-mail: info@schetelig.cz

SCHETELIG Hungária Kft.
Pipacs u. 27/a
H-2040 Budaörs
Magyarország - Maďarsko
tel: +36 70 316 1026 
e-mail: info@schetelig.hu

www.schetelig.sk
www.schetelig.cz
www.schetelig.hu
www.skleniky.sk
www.foliovniky.sk
www.novenyhazak.hu


PESTOVATEľSKé rOHOžE

Cultilene ponúka širokú škálu substrátov (pestovateľských rohoží), ktoré sú vhodné pre rôzne plodiny a pestovateľské podmienky. 
Použitím špeciálnej výrobnej techniky sa vlákna namiesto normálneho vodorovného alebo zvislého smeru vlákien rozdeľujú 
do všetkých smerov. Rastlina získa to najlepšie možné prostredie na svoj rast: jednak rýchle počiatočné zakorenenie vertikálnych
koreňov a neskôr optimálne horizontálne rozloženie koreňov do celého substrátu. Výsledkom je lepšia absorpcia výživy a tým rýchlejší
rast rastlín! Niektoré z našich substrátových produktov majú jedinečnú štruktúru z X-vlákien.

Použitie:
Pestovateľské rohože Cultilene sú vynikajúce pre použitie vo vertikálnych pestovateľských systémoch, pretože majú optimálnu 
štruktúru vlákien, čo zabezpečuje rovnomernejšie rozvedenie živín a závlahovej vody. Pestovateľské rohože Cultilene sú v každom
ročnom období dobre prevzdušnené, pretože prebytočná voda cez ne efektívne preteká, pričom korene rastlín zostávajú plne aktívne
počas celého obdobia pestovania.

Pokyny pre používateľa:
Pestovateľské rohože Cultilene sa dodávajú v štandardnom balení na štandardných paletách (1 200 x 1 000 mm). Na požiadanie sú
k dispozícii rôzne veľkosti paliet.

Palety musia byť skladované suché.
Palety nesmú byť naukladané na viac ako 4 výšky a chceme zdôrazniť, že sa musia dodržiavať bezpečnostné pravidlá, ktoré platia
pre stohovanie paliet. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu obalového materiálu.

Pestovateľské rohože musia byť pred použitím úplne nasýtené vodou. Nechajte ich minimálne 24 hodín (najlepšie
48 hodín) vo vode, ktorá má predpísané EC a pH pre vašu plodinu.
Potom urobte drenážne štrbiny najneskôr 24 hodín pred výsadbou. Poloha odtokových štrbín v kombinácii s ich správnou veľkosťou
ovplyvní distribúciu a odtok vody a EC v rohoži. Je dôležité minimalizovať výkyvy obsahu vody a EC v celej rohoži, pretože tieto výkyvy
budú mať zásadný vplyv na rast koreňov.
Vyrezávanie drenážnych štrbín je potrebné robiť opatrne a presne, pretože to ovplyvní rast rastlín počas ich celého životného cyklu.

CuLTILENE - PESTOVATEľSKé rOHOžE
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Substráty (pestovateľské rohože) vždy prispôsobené vašim  potrebám.

Exact Air   
Výhody pestovateľských rohoží Exact Air:

-  Viac kyslíka najmä v spodnej časti vankúša (v 2,5 cm)
-  Korene rastú cez celý profil 
-  Menej „vodných koreňov“ a viac vlásočnicových koreňov
-  Gradientná technológia

Vďaka technológii Gradient sa hustota minerálnej vlny „mení“ zhora nadol. Takto je dosiahnuté rovnomernejšie rozdelenie obsahu
vody, EC, pH a kyslíka. Rastliny v Exact Air majú menej „vodných koreňov“ a dobrú distribúciu koreňov po celej pestovateľskej rohoži.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka, šírka a výška)

Exact Air šírka (mm) cena
Dĺžka (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
Pestovateľské rohože s * sa vyrábajú so špeciálnou fóliou značky Cultilene. 

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_Exact_Air_EN-1.pdf

MNOžSTVO VODY
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MaXXima - väčšie zadržiavanie vody
Výhody pestovateľskej rohože MaXXima:

-  Najvyššia nami vyrábaná hustota - pevná doska
-  Väčšia retencia vody
-  X-vlákitá štruktúra

MaXXima sú pestovateľskej rohože, pomocou ktorých môžete ľahko riadiť rovnovážny príjem vody rastlinami v každom ročnom
období; pretože majú skvelú schopnosť zadržiavať veľké množstvo vody. Vďaka tomu je tento produkt veľmi vhodný na použitie 
v teplejšom podnebí.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)

MaXXima šírka (mm) cena
Dĺžka (mm) 150 195
1000 75/100* 75/100*
1200 75/100* 75/100*
1330 75/100* 75*
Pestovateľské rohože s * sa vyrábajú so špeciálnou fóliou značky Cultilene.

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_MaXXima_EN.pdf

MNOžSTVO VODY

EXXellent – aj na nerovný povch 
Výhody pestovateľskej rohože EXXellent:

-  Pevná pestovateľská rohož
-  Dobrá regulácia vodného režimu
-  Dobre funguje aj na nerovnom povrchu
-  X-vlákinitá štruktúra

Je to silná pestovateľská rohož s vysokou hustotou, ktorá je vhodná pre lepší rast a pritom veľmi dobre funguje aj na nerovnom
povrchu. To všetko vám zaručíme, keď si vyberiete pestovateľskú rohož z minerálnej vlny EXXellent.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)

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

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/07/2021_PMDS_EXXellent_EN.pdf

MNOžSTVO VODY

Pestovateľské rohože s * sa vyrábajú so špeciálnou fóliou značky Cultilene.
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Výhody pestovateľskej rohože OptimaXX:
-  Dobrá distribúcia EC 
-  Dobrá regulácia vodného režimu
-  Veľmi dobre kontrolovateľné ES
-  X-vlákinitá štruktúra

Dokonalá kontrola a rovnomerné rozdelenie vody a EC cez celý profil pestovateľskej rohože; to je v skratke OptimaXX. Táto pestovateľská
rohož zaručuje skvelú schopnosť správneho riadenia vlahových procesov v médiu.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm))

MNOžSTVO VODY

Výhody pestovateľskej rohože ReaXXion:
-  Optimálna kontrola 
-  Dobrá ovládateľnosť vodného režimu
-  X-vlákinitá štruktúra

Chcete byť schopní rýchlo reagovať na zmeny v stabilite pestovania rastlín? Potom je ReaXXion základom pre váš úspech! Rovnováhu
pestovateľských podmienok je pomocou tejto pestovateľskej rohoži z minerálnej vlny ľahké dosiahnuť.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)

reaXXion šírka (mm) cena
Dĺžka (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*

MNOžSTVO VODY

Pestovateľské rohože s * sa vyrábajú so špeciálnou fóliou značky Cultilene.

OptimaXX

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_OptimaXX_EN.pdf

reaXXion

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_ReaXXion_EN.pdf

OptimaXX šírka (mm) cena
Dĺžka (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*
Pestovateľské rohože s * sa vyrábajú so špeciálnou fóliou značky Cultilene.
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Exact Flora – špeciálne pre kvety
Výhody pestovateľskej rohože Exact Flora: 

-  Viacročná pestovateľská rohož
-  Vysoká retencia vody
-  Horizontálna štruktúra vlákien

Exact Flora je pestovateľská rohož vyvinutá špeciálne pre kvetinárstvo. Môže sa používať niekoľko rokov bez straty pevnosti. 

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)

Exact Flora šírka (mm) cena
Dĺžka (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

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf

MNOžSTVO VODY

SADBOVACIE KOCKY

Veľkosť kocky 
(Dĺžka x Šírka x Výška mm) 100 x 100 x 65

Veľkosť otvoru Ø / hĺbka P1   30/35
Vodná komora (mm) W3   15/15
Typ kamennej vlny Pc
Drážky G2
Skupina Strip
Cena

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2020/09/2021_PMDS_Dry_comfort_ENG.pdf

MNOžSTVO VODY

Dry comfort - Pohodlie a sucho, plodina: paprika

Pestovateľské rohože s * sa vyrábajú so špeciálnou fóliou značky Cultilene.

Výhody sadbovacej kocky Dry comfort:
-  Suché a pohodlné pestovanie
-  Dokonalá rovnováha medzi vodou a kyslíkom
-  Optimálne zakorenenie cez celú kocku
-  Vertikálne štruktúra vlákien

Dokonalá rovnováha
Pestovanie papriky je „v suchu a pohode“ - toto predstavuje komfortná kocka Dry. Zabezpečuje dokonalú rovnováhu medzi pomerom
vody a kyslíka v rastovom médiu a tým zaručuje optimálny rast a dobrý vývoj koreňov.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)
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Výhody sadbovacej kocky RootmaXX: 
-  Viac koreňov v hornej časti kocky (o 5 viac %)
-  Počas manipulácie nedochádza k poškodeniu koreňov a to minimalizuje riziko nákazy koreňovými patogénmi 
-  Minimálne rozdiely v WC, EC a pH
-  Vyššia úroda 
-  X-vlákinitá štruktúra

Viac koreňov v hornej časti kocky! 
Vytvára sa viac koreňov v celej kocke, a to najmä v jej hornej časti. To je jedna z najdôležitejších a jedinečných charakteristík RootmaXX.
Táto kocka udržuje v minimálnom rozpätí zmeny WC, EC a pH. Minimalizuje poškodenie koreňov v dôsledku menšiemu počtu koreňov
pod kockou.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm))

MNOžSTVO VODY

Výhody sadbovacej kocky Pc:
-  Rýchle zakorenenie z sadbovača do kocky
-  Jednoduché použitie   
-  Vertikálna štruktúra vlákien
-  Vláknitá štruktúra s nižšou hustotou (bez straty pevnosti!) pre menší odpor pri zakoreňovaní.

Veľmi ľahké zakorenenie
Potrebujete ľahšie zakorenenie rastlín do kocky? Potom je sadbovacia kocka Pc pre vás ideálna. Má nižšiu hustotu, ale pritom je
pevná.

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)

MNOžSTVO VODY

rootmaXX – plodina: paradajka

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/07/2021_PMDS_RootmaXX_EN.pdf

Pc – plodina: uhorka

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/05/2021_PMDS_ReaXXion_EN.pdf

Veľkosť kocky 
(Dĺžka x Šírka x Výška mm) 100 x 100 x 65 150 x 100 x 65

Veľkosť otvoru Ø / hĺbka P1   22/27 P1   22/27
Vodná komora (mm) W1   70/10 W1   70/10
Typ kamennej vlny Rootmax Pc
Drážky G2 G2
Skupina Strip / Loose Strip / Loose
Cena

rootmaXX
Strip Loose

cenašírka (mm)
Dĺžka (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

Veľkosť kocky 
(Dĺžka x Šírka x Výška mm) 100 x 100 x 65

Veľkosť otvoru Ø / hĺbka P1   28/35
Vodná komora (mm) -
Typ kamennej vlny Rootmax
Drážky G2
Skupina Strip / Loose
Cena

Pc
Strip Loose

cenašírka (mm)
Dĺžka (mm) 100 100 100 100
100 65 75 65 75
150 65 75 65 75
200 65 REQ 65 REQ
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Qr
rýchla reakcia

Výhody sadbovacej kocky Qr
•  Je vyvinutá tak, aby veľmi rýchlo reagovalo na obsahom vody a EC
•  Rýchle zakorenenie do pestovateľskej rohože
•  Urýchľuje vývoj plodov a rastlín
•  Suchá vrchná časť kocky brzdí vývoj rias a tiež množstvo škodcov a chorôb koreňov
•  Ľahko dosiahnete správnu rovnováhu medzi hmotnosťou rastlín a generatívnou časťou rastlín  

Štandardné rozmery produktu.
Najčastejšie používané rozmery pestovateľských rohoží sú v tabuľke (dĺžka v mm, šírka v mm a výška v mm)

Originál dokument s parametrami, na stiahnutie:
https://cultilene.com/wp-content/uploads/2017/10/2021_PMDS_Exact_Flora_EN.pdf

MNOžSTVO VODY

Technické údaje.
Na kocky s rozmermi 100x100 (P4 nie je možné), 150x100 a 200x100 mm sa dajú použiť nasledujúce otvory, vodné komory 
a drážky. Vodné komory sú umiestnené 10 mm plus polomer otvoru od okraja kocky. Viac informácií o produkte nájdete v produktovom
liste materiálu na stránke výrobcu.

Qr
Strip Loose

cenašírka (mm)
Dĺžka (mm) 100 100 100 100
100 65 75 65 75
150 65 75 65 75
200 65 REQ 65 REQ

štandard voliteľné
Otvor pre rastlinu(y)  
Ø / hĺbka 22/27; 25/25; 25/27; 28/35; 30/35 22/25; 25/30; 30/30

Vodná komora*
Ø / hĺbka

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

* Ak by ste mali požiadavky na iné špecifikácie, obráťte sa na náš zákaznícky servis.
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Model inteligentného riadenia koreňovej zóny rastlín má tri piliere:

Inteligentné riadenie koreňovej zóny.

Cítime zodpovednosť za vaše výsledky. Práve tento záväzok nás viedol k vývoju nášho modelu inteligentného riadenia koreňovej
zóny, zameraného na optimalizáciu rastu vašej plodiny. V tejto súvislosti hlavnú pozornosť zameriavame na koreňovú zónu a činnosť
koreňov: jeden z najdôležitejších ukazovateľov rastu rastlín. Časté špecifické merania v zóne koreňov poskytujú základ pre „riadenie
plodiny“ smerom k optimálnemu rastu a dosahovaniu vysokej úrody.

INTELIGENTNé rIADENIE
rOzVOJA KOrEňOVEJ zóNY
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rASTLÍN A MErANIA

NAŠI ľuDIA
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