Diffuus glas van Saint-Gobain Cultilene

Exact Air

Voor effectief water
management en een
optimale wortelverdeling

Wortelverdeling
door de hele mat
Exact Air is een steenwol mat die gemaakt is met Gradient Technologie.
Dankzij de Gradient Technologie verloopt de toename van de densiteit van
de steenwol ‘vloeiend’ van boven naar onder. Dat resulteert in minimale
verschillen in watergehalte, EC, pH en zuurstof. Ook kenmerkt Exact Air
zich door minder waterwortels en door een goede wortelverdeling door
de gehele mat.

Verschil tussen watergehalte in Exact Air
en een standaard mat
40% - 50%

Watergehalte in
Exact Air

50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%

Watergehalte in
standaard
mat

80% - 90%
90% - 100%

Waarom
Cultilene
Exact Air?
Superieure zuurstof niveaus
Minder waterwortels en meer luchtwortels
Een fantastische wortelverdeling
Goede herverzadiging
Een brede range van beurtgroottes
Vegetatieve en generatieve sturing mogelijk
Een goede controle in alle condities

Optimale beurtgrootte
Een effectieve, gelijkmatige irrigatie is een van de meest belangrijke factoren voor een succesvolle teelt. De beurtgrootte
speelt hierin een hoofdrol. Een optimale beurtgrootte resulteert in een brede kegel, waarbij zoveel mogelijk van het
substraat wordt ververst. In dat geval is er sprake van een ‘stapeleffect’: de teler geeft water, wat vervolgens de tijd
krijgt om zich te verspreiden door de mat, waarna hij opnieuw water geeft. In de begeleidende illustratie wordt het
effect van een optimale beurtgrootte versus een kleine of grote beurtgrootte getoond.

Het effect van een optimale beurtgrootte

SMART ROOT
ZONE MANAGEMENT
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Smart Root Zone
Management
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Vanuit de “Cultilene Cares” gedachte hebben wij ons Smart Root
Zone Management model ontwikkeld. Het model bestaat uit drie
pijlers, gericht op het continu optimaliseren van uw teelt en met
name gefocust op het wortelmilieu. Tegelijkertijd sluit dit ook aan

ONZE MENSEN

bij “Plant Empowerment” waarin met zo min mogelijk middelen
een optimale productie gerealiseerd wordt. De drie pijlers:

HET FRAMEWORK

ONZE MENSEN

CULTIWATCH

is een gedetailleerde richtlijn

zijn professionals die de kennis

is het sensorplatform

voor het optimaal gebruik van uw

die we dagelijks wereldwijd

waarmee u eerder in

Cultilene substraat tijdens uw

opdoen graag met u delen om

staat bent in te spelen op

teelt. Hierin vindt u gedurende

uw algehele productie naar

veranderde omstandigheden.

het gehele seizoen advies van

een hoger niveau te brengen.

dag tot dag.

CONTROLEERBARE WATERBUFFER
MET DE VOLGENDE KENMERKEN:
PARAMETER

Zinktijd

Klasse 1 RHP
(< 25 sec)

Nominaal watergehalte – bij uitlek

90%

Nominaal watergehalte – pF1

65%

Stuurbereik*

50 - 80%

*Indicatie van gemiddelden uit de praktijk.

Voor de minimale waarden geldt de RHP norm.

Benieuwd wat de
Exact Air mat voor u kan
doen? Neem dan contact op!
 Saint-Gobain Cultilene B.V.

T: +31 (0)161 22 87 40
info@cultilene.com
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