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Pc
Daar groei je verder mee!



Cultilene Plantcomfort (Pc) is een steenwol blok, dat gemaakt is op 
basis van een verticale vezelrichting. Pc is een stevig blok met de 
juiste eigenschappen voor een snelle inworteling van plug naar blok.  
Toepasbaar in zowel lage- als hoge matten en voor alle vruchtgewassen.

Karakteristieken Pc

Reactiviteit
Stuursnelheid, stuurbaarheid  
van het blok

Verversing
Verversingsgraad voor water,  
voeding en zuurstof

Herverzadiging
Gemak waarmee blok herverzadigd  
kan worden met water

Inworteling naar mat
Snelheid waarmee de plant vast  
staat op de substraatmat

Stevigheid
Mechanische verwerkbaarheid  
o.b.v. indrukkingsweerstand

Toepasbaar voor alle 
vruchtgewassen



Perfect blok voor de aanmaak van nieuwe wortels
Het standaardblok van Cultilene. Pc heeft dezelfde densiteit als Dry comfort, maar is afwijkend in de vezeldikte.  
De vezels zijn dunner en houden hierdoor iets makkelijker water vast. Dit geeft uiteindelijk een watergehalte van 
45-55-% in het blok op de mat. Afhankelijk van het type mat, de hoogte van de mat en de irrigatiestrategie die 
wordt gehanteerd. Een perfecte omgeving voor de aanmaak van nieuwe wortels. 

Verticale vezelrichting

Uitstekende verzadiging  
en herverzadiging

Gebruiksvriendelijk

Snelle inworteling van  
plug naar blok

Breed toepasbaar blok,  
voor alle vruchtgewassen

Waarom  
Cultilene Pc?

Metingen
De wortelzone van de plant is 
voor veel telers nog grijs gebied. 
De CARA MET-sensoren brengen hier 
verandering in: deze geven inzicht in 
de situatie in het wortelgestel door het 
meten van het watergehalte, de EC en 
de temperatuur. Dat biedt mogelijkheden 
om de irrigatie- en bemestingsstrategie 
te optimaliseren en te komen tot een 
controleerbare waterbuffer waarmee 
de teler de plant in balans kan houden. 
Daarmee is een optimale plantbalans 
gegarandeerd.
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Benieuwd wat het  
Pc blok voor u kan doen? 
Neem dan contact op!

   Saint-Gobain Cultilene B.V. 
 T: +31 (0)161 22 87 40
 info@cultilene.nl
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SMART ROOT
ZONE MANAGEMENT

HET FRAMEWORK

is een gedetailleerde richtlijn  
voor het optimaal gebruik van uw 

Cultilene substraat tijdens uw 
teelt. Hierin vindt u gedurende 
het gehele seizoen advies van 

dag tot dag.

ONZE MENSEN

zijn professionals die de kennis 
die we dagelijks wereldwijd 

opdoen graag met u delen om 
uw algehele productie naar 

een hoger niveau te brengen.

CULTIWATCH

is het sensorplatform  
waarmee u eerder in  

staat bent in te spelen op 
veranderde omstandigheden.

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

CONTROLEERBARE WATERBUFFER  
MET DE VOLGENDE KENMERKEN:

PARAMETER

Zinktijd Klasse 1 RHP 
(< 25 sec)

Nominaal watergehalte  – bij uitlek 90%

Nominaal watergehalte – pF1 65%

Stuurbereik* 45 - 55%

*Indicatie van gemiddelden uit de praktijk.

Voor de minimale waarden geldt de RHP norm.


