
Aeroponic SERAKULE®SKV2 

Хоби комплект за 80бр растения.  

 

        Описание на комплекта 

-1 бр.потопяема водна помпа 

-12 броя. Модули/етажи 

-1 бр. Сепаратор 

-1 бр. Горен капак 

-1 бр. Резервоар за вода 

1 бр. Капак на резервоара за вода 

80 бр. саксии 

2 бр. Хранителен разтвор A и B 

След като сглобите комплекта, напълнете резервоара  с чиста вода и добавете 
2 капачки от всеки от хранителните разтвори. Повтаряйте този процес веднъж 
на всеки 15 – 20 дни. Полезно е да имате EC метър и PH метър, за да имате по 
контролирано хранене. 
В комплекта има 2 бр. хранителни разтвори, специално за тези, които се 
интересуват от безпочвено земеделие.Бутилка А : 0,5 л  и Бутилка Б :0,5 л   
Пропорции за употреба : 1/250. 
Например; 
4 мл хранително вещество А и 4 мл хранително вещество В ще бъдат смесени 
в 1 литър вода. 
Стойността на ЕС на разтвора трябва да е 2,20 mS/cm. (За да намерите 
реалната стойност на ЕС, трябва да добавите стойността на EC на водата, 

която използвате, към тази стойност) 

 



Тъй като хидропонната кула Aeroponic SERAKULE®SKV2 връща 100% от 

хранителния разтвор, тя използва до 95% по -малко вода в сравнение с 
традиционното земеделие. Растенията са разположени вертикално, като 
изисква до 90% по -малко земя и 10 пъти по -малко площ в оранжерията. 

Aeroponic SERAKULE®SKV2 е система за безпочвена технология за отглеждане 

на растения и в тази връзка , средното време от разсад до прибиране на 
реколтата е 35-40 дни. В случай на пълна автоматизация на климатичната 

система на оранжерията се правят 8-10 реколти годишно . 
Вместо хранителните вещества в почвата, растенията се възползват от 

хранителния разтвор, съдържащ минералите, от които растението се нуждае. 

ПРЕДИМСТВА НА Aeroponic SERAKULE®SKV2 

 Възможно е отглеждане на места, където отглеждането в оранжерии не е възможно: 

места с лоша почва, скалисти площи, дори балкони. 

 С използването на изкуствена светлина е възможно да се създаде градина дори в 

стая или гараж, които не използвате. 

 Изисква се по-малко труд спрямо отглеждането в почвата, защото няма нужда от 

копаене или плевене. 

 По -големият контрол върху външните условия на отглеждане, осигурява най-

добрата среда за растенията и води до по-качествени култури и отличен добив. 

 Бързо растящите здрави растения, отглеждани по хидропонен  метод, са по -

устойчиви на вредители и болести. 

 Хидропонното  отглеждане е лесно, екологично чисто по отношение на 

отглеждането на здрави растения. Той осигурява многобройни ползи, 

включително: 

 Растенията растат с 50% по-бързо, сравнено с почвата, защото имат по -лесен 

достъп до хранителни вещества и вода. 

 Възможно е отглеждане на закрито през цялата година. 

Хранителните вещества са достъпни директно за растенията                                           

 Използват се малко или никакви пестициди. Растенията започват да растат в среда 

без болести. 

Чрез Aeroponic SERAKULE®SKV2 може да отглеждате марули, ягоди, домати, 

пипер, краставици, патладжан, тиквички, грах, боб, спанак, магданоз, босилек.Можете 

също така да отглеждате всякакви лечебни растения, цветя и стайни растения.  

 


