
Aeroponic SERAKULE® 

система за вертикално отглеждане на земеделски култури 

 

Системата Aeroponic SERAKULE®  е базирана на АЕРОПОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ  - най-

модерната земеделска техника за отглеждане на растения без почва.  

Aeroponic SERAKULE® ни позволява да постигнем максимална ефективност на 

единица площ благодарение на патентовани, специално проектирани аеропонни модули, 

добавени един към друг. Хранителния разтвор и вода, подадени от дъното, се издигат по 

средата на модула, влизат в горния разпределител-сепаратор и се изливат през сепаратора, 

преминавайки през всяка саксийка, подхранвайки растенията с хранителен разтвор и  вода. 

Неизползваната течност се връща обратно в основата . Така растенията имат непрекъснато 

достъп до циркулиращия хранителен разтвор и въздух . Растенията растат много бързо без 

стрес, защото имат постоянен достъп до хранителни вещества и вода. 

 

 



Например, можете да отглеждате 2000 салати, ягоди и други групи зеленчуци, като използвате 

50 кули на височина 2 метра в оранжерия от  50 m2. Тази система ви дава възможност да 

отглеждате същото количество растения по обичайния метод на земя с площ  500 m2 на само 

50 m2. Специално за ягоди можете да утроите капацитета си, като поставите 3 коренчета  във 

всяка саксия. Накратко, като поставите 3 коренчета във всяка от 2000 саксийки за засаждане, 

вие ще засадите 6000 коренчета от ягоди. Това ще ви спести 1000 м2 площ и разходи за 

климатизация, труд и др. 

 

Тъй като системата  Aeroponic SERAKULE® връща 100% от хранителния разтвор, тя 

използва до 95% по-малко вода в сравнение с традиционното биологично земеделие. Освен 

това разполага растенията вертикално, изисквайки до 90% по-малко земя и 10 пъти по-малко 

пространство в оранжерията. 

Системата  Aeroponic SERAKULE® използва  естествени йонни  минерали, което 

спомага за по-вкусни, питателни, бързо растящи растения, които не съдържат химикали. 

Продуктите, които се произвеждат чрез системата  са много търсени от ресторанти и фермери 

и предлагат отлично съотношение цена/качество. 

Системата  Aeroponic SERAKULE® позволява на нашите производители да започнат 

да отглеждат зеленчуци почти навсякъде, дори на покрива, като предлагат местни, пресни, 

питателни, здравословни продукти без химикали. 

Системата  Aeroponic SERAKULE®  е патентована вертикална аеропонна система за 

производство на храни, предназначена за градски оранжерии, покривни градини и търговски 

оранжерии. Благодарение на вертикалния си дизайн, системата е много компактна и 

енергийно ефективна. 

Устройството  Aeroponic SERAKULE® има модулна структура на площ от 45 x 45 и 

може да се подрежда и разширява. В идеална конфигурация от 12 етажа можете да отглеждате 

48 растения на една кула. 



УСТОЙЧИВОСТ на СИСТЕМАТА 

Aeroponic SERAKULE® 

Патентованата  технология за вертикална аеропоника SERAKULE® е направена от най-добрата 

пластмаса за хранителна  употреба. Пластмасите, които използваме, не съдържат вредните 

съставки, които обикновено се срещат в съвременните селскостопански пластмаси и са 

съвместими с FDA изискванията за храни. 

Освен това Системата  Aeroponic SERAKULE®  е с пластмаса няколко пъти по-дебела 

от почти всички хидропонни продукти на пазара днес. Пластмасата също е напълно 

непрозрачна и блокира слънчевата светлина (която естествено подпомага растежа на 

водораслите) и е устойчива на UV лъчи за външна защита. Повечето бели пластмаси са 

непрозрачни и се разграждат бързо с течение на времето; заради слънчевата UV радиация. Ние 

вярваме, че инвестирането предимно в качествени материали - като се разграничаваме  от 

продуктите  за еднократна употреба - е по-устойчив избор, който ще помогне за поддържането 

на планетата чиста за поколения напред. 

Семената за Системата  Aeroponic SERAKULE®  се поставят в кубчета за засаждане от 

каменна вата . След поникване ,  кубчетата се поставят на светлина за седмица-две, където 

могат да се развият в каменната вата, готови за пренасяне  в SERAKULE®. 

Системата  Aeroponic SERAKULE®  има 45 литров резервоар в основата. Този 

резервоар съдържа Aeroponic  йонен минерален хранителен разтвор. В резервоара има малка 

потопяема помпа с ниска мощност. Помпата изтегля хранителния разтвор от центъра на всеки 

модул до върха на SERAKULE® и го излива върху растенията. 

Оттук хранителният разтвор капе през специално устройство, което равномерно доставя 

хранителния разтвор към корените на растението. По пътя надолу по кулата,  хранителният 

разтвор подхранва корените на растенията и се обогатява силно с кислород, тъй като 

гравитацията го връща в резервоара. 

Този процес се повтаря непрекъснато, осигурявайки на корените на растенията свеж кислород, 

вода и хранителни вещества. Благодарение на дизайна на Системата  Aeroponic 

SERAKULE® растенията растат по-бързо, отколкото в почвата и трябва да се берат 

редовно! 

 

 

 

 



Кулите могат да бъдат подредени в двойни редове до няколкостотин метра, както е показано 

на снимката по-долу; това създава 40 000 до 60 000 засадени растения на декар. 

 

Хранителния разтвор съдържа широка гама от специално формулирани йонни минерали и 

фитонутриенти. Това е йонен минерален разтвор, специално създаден за всички видове 

зеленчуци и цъфтящи растения. PH-балансираната смес от естествени фитонутриенти помага за 

стимулиране на корените, цветовете , плодовете и листата на растенията. За разлика от 

традиционните хидропонни торове, той може да се използва за отглеждане на всичко - от 

гурме салата и ядливи цветя до красиво узрели домати. 

 

 

 

 

 

 



Как работи  Системата  Aeroponic SERAKULE®? 

 

 

Растенията растат в безпочвена среда, наречена каменна вата. Ако не решите да закупите готов 

разсад, ще започнете да отглеждате сами разсада , като използвате комплекта, който 

доставяме с всеки SERAKULE®. И когато вашите разсади са готови (обикновено около три 

седмици след поникването), можете да ги поставите в SERAKULE®.                                      

Напълвате 45-литров резервоар за вода в основата на SERAKULE® със смес от минерали и 

вода.Потопяема помпа с ниско напрежение вътре в резервоара за вода, изтласква хранителния 

разтвор през малка централна тръба до върха на SERAKULE®. Хранителният разтвор се спуска 

каскадно в корените на растенията, филтрирайки се във вътрешността на саксиите. Таймерът 

повтаря този процес непрекъснато (обикновено на стъпки от 15 минути), за да осигури на 

растенията идеалното количество кислород, вода и хранителни вещества за идеалния период 

от време.След няколко месеца растенията са готови за прибиране на реколтата!С изключение 

на няколко дребни задачи по поддръжката като проверка на нивото на водата и почистване на 

филтъра на помпата, SERAKULE® не изисква значителна поддръжка. И ще се насладите на 

повече домашни продукти, събрани за кратко време в сравнение с конвенционалното 

земеделие. 

 

 



Вредители, болести, плевели - Традиционното градинарство може да бъде предизвикателство 

и отнема много време. Въпреки това можете да отглеждате силни и здрави растения с 

минимални усилия, тъй като SERAKULE® автоматично доставя вода и хранителни вещества, 

когато са най-необходими. А здравите растения могат естествено да се предпазят от вредители 

и болести без използването на пестициди. Освен това не е нужно да се справяте с плевелите, 

поради липсата им . Можете да произвеждате с 90% по-малко вода и пространство 

Искате градина, но нямате място? Благодарение на вертикалния си компактен дизайн и 

технологията на затворена система, SERAKULE® използва по-малко от 10% от почвата и водата, 

използвани при традиционните методи на отглеждане. Идеален за малки слънчеви зони като 

балкони, тераси, покриви; расте дори с осветлението, което ви предоставя вашата 

кухня.Отглеждайте 30% повече, 3 пъти по-бързо, 98% по-малко вода. 

Усъвършенстваната  форма на хидропоника, аеропониката е процес на отглеждане на растения 

във въздух или мъгла, а не в почва. Системите за аеропоника използват вода, хранителни 

вещества и хидропонна среда за отглеждане, за да произвеждат по-цветни, вкусни, миришещи 

и невероятно хранителни култури.                                                                                                             

SERAKULE® може да увеличи добивите с до 30%. 

Университетът на Мисисипи сравнява добивите от култури, отглеждани в аеропонни системи 

за отглеждане и върху почви. Изследователите открили, че добивът от растения, отглеждани с 

помощта на аеропоника, е средно над 30%. 

Вижте увеличението на добива  по продукти: 

босилек - увеличение от 19% зеле - 8% Червен пипер - 65% магданоз - 21% Пипер - 53% Чери 

домати - 35% Краставица - 7% 

С други думи, проучването също така измерва общите феноли, флавоноиди и антиоксиданти в 

отглежданите храни. Аеропоничните и почвените методи дават реколта със сравнима 

хранителна стойност. Според НАСА растенията растат 3 пъти по-бързо в аеропонните системи, 

отколкото в почвата. Освен това добивът е по-стабилен, а с използването на LED светлина 

растежът е възможен през цялата година. 

SERAKULE® използва 98% по-малко вода. 

Традиционните земеделски методи използват около 80% от нашата вода. Това е сериозен 

проблем, особено в западните страни, където водата вече е оскъдна.Тъй като е вертикален 

дизайн, той изисква 90% по-малко пространство. 

Замърсяването и вредителите не са проблем. 

Какво знаете за историята на вашите земи?  

Урбанизираните земеделски почви често са замърсени с тежки метали, азбест, нефтопродукти 

и др.Със SERAKULE® този проблем е напълно елиминиран, тъй като вместо почва се използват 

само полезни минерали. 

 



Притеснявате се за пестицидите?  

Благодарение на циркулационна система, която използва повторно вода и хранителни 

вещества, растенията SERAKULE® изпитват по-малко стрес. Следователно те са достатъчно 

здрави, за да издържат на повечето вредители. 

 

 

 

 

 

 

Контакти :  


