


NFT znamená „Nutrient Film Technique“ (Technika 
ivinového filmu). Tenk  film ivinového roztoku 

proudí ko ínky va ich rostlin a poskytuje jim v echny 
prvky, které pot ebují. Jedin  pou ívan  substrát je 
ten, kter  pomáhá r stu rostlin, jde o techniku 
„obna en ch ko ínk “. 

V systému Nutriculture NFT se ivinov  roztok 
udr uje v nádr i. Va e rostliny spo ívají na misce 
nebo „kanálu“ nad nádr í a ivinov  roztok je erpán 
nahoru do „kanálu“ a proudí p es ko ínky va ich 
rostlin. Nevyu it ivinov  roztok se vrátí zp t do 
nádr e, odkud je znovu erpán ke ko ínk m. 

Neustál  p ívod vody a ivin ke ko ínk m spole n  s 
neomezen m p ísunem kyslíku znamená, e m ete 
o ekávat a  4x v t í v nos oproti tradi nímu 
p stování v p d .

Co Je NFT? 

Technika „obna en ch ko ínk “ znamená 
neomezen  p ísun kyslíku. 

Vy í nabírání vody a ivin. 

Proc NFT Má 
Vynikající Vysledky 

Jednoduché a Úzasne Úcinné Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

Multi-ducts Se Dodávají V 10 Velikostech

Gro-tanks Se Dodávají V 6 Velikostech 



Proc Volit Systémy 
Nutriculture NFT?



Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

Nejlepsí Vysledky z Kvetináce 

Systém Wilma je aktivní verze hydro zavla ovacího 
systému. Va e rostliny vyu ívají p esn  p ísun 
aktivních hydroponních prvk  spole n  s pru ností 
p stování v kv tiná ích. 

Kv tiná e se umístí na misku nad nádr í s ivinov m
roztokem. Rostliny a kapkova e se umístí do 
kv tiná  se zvolen m substrátem - jíl, kokos, p da 
nebo minerální vlna. Pomocí asova e nastavíte 
frekvenci zalévání, která spustí kapkova e a 
automatické vy ivování va ich rostlin.  

ivinov  roztok proudí substrátem a p es ko ínky 
va ich rostlin, protéká do záchytné nádr e a p ivádí 
kyslík do oblasti ko ínk .

Systém Wilma vám nabízí pru nost pou ití 
zavla ovacího systému s nádr í, která zachytí 
p ebyte nou vodu, nebo jako pln  recirkula ní 
zavla ovací systém.  

Co Je Wilma? 

Systém Wilma Se Dodává V 8 Velikostech   

Proc Systém Wilma 
Dosahuje Vynikajících
Vysledku 



Proc Zvolit  
Systemém Wilma? 



Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

Flo-Gro Sedodává VE 3 Velikostech 

Co Je To Flo-Gro? Proc Flo-Gro 
Dosahuje Vynikajících
Vysledku 



Proc Zvolit Systém 
Nutriculture 
Flo-Gro?



Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

Vetsí Vyber a Vetsí Kontrola 

Co Je Ebb & Flood?  Proc Ebb & Flood 
Dosahuje Vynikajících
Vysledku 



Proc Volit Systém 
Nutriculture 
Ebb & Flood?



Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

Amazon Se Dodávájí V Jednoduché 
a Dvojité Verzi, S 6 Druhy Vík  

Seriózní Rust Pro Seriózní Pestitele 

Co Je Amazon?  Proc Amazon 
Dosahuje Úzasnych
Vysledku 



Proc Volit Amazon? 



Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

X-Stream Se Dodávájí VE 4 Rozmerech
Pro 12, 20, 36 A 105 Rostlin.

Nejrychlejsí, Nejpenejsí Rust Korenu 

Co Je X-Stream? Proc X-Stream 
Dosahuje Vynikajících
Vysledku 



Proc Zvolit 
X-Stream?



Cerpadla Nejsou Nutná  Systém�v�pohybu�
Naskenujte�kód�pro�video�

Stáhněte�si�bezplatně�skener�ze
�svého�zdroje�aplikací.�
Případně�navštivte�stránky
http://m.nutriculture.com

Pro automatické zalévání v případě potřeby bez nutnosti 
použití čerpadel nebo časových spínačů použijte Quadgrow  
a Octogrow.
 Vaše rostliny budou zdravější a budou dávat bohatší 
výnosy než rostliny v ručně zalévaných květináčích.

Neustálý přístup k vodě a živinám - to rostlinám 
umožňuje absorbovat více živin a vody ve 
srovnání s tím, kdyby byly zalévány ručně.

Neusazuje se voda, ani nechybí kyslík - kořenový 
systém je tedy lepší, růst a výnosy se zlepšují. 
Navrženo tak, aby rostliny nikdy nestály ve vodě.

Proč Quadgrow A 
Octogrow Dosahují 
Skvělých VýsledkůVysoce účinné pasivní hydroponické systémy. 

Rostliny nikdy nestojí ve vodě. Květináče jsou 
umístěné nad nádržkou, která je naplněná 
výživným roztokem.
  
SmartMats postupně dodávají tento výživný 
roztok z nádržky kokosovým vláknům nebo 
zemině v květináči tehdy, když je to potřebné, 
takže Vaše rostliny dostávají živiny a vodu, aniž 
by kdy byly promáčené. 

Přidejte Header Tank spolu s automatickým 
doléváním Nutriculture, aby byla nádržka 
plná po delší dobu.

Co Jsou Quadgrow 
A Octogrow?

Octogrow s 8 x 11-litrovými květináči

                          (40l nádrz)

 

Quadgrow/Quadgrow Slim s 

4 x 11-litrovými květináči

(30l nádrz)



Využití prostoru - nízká výška nabízí 
dostatek prostoru pod světly.

Jednoduchost - ideální vstupní úroveň 
pro hydroponii. Sestavení zabere několik 
minut, pokyny jsou snadné, není nutno 
si dělat starosti s čerpadly.

Lepší výnosy než při ručním zalévání 
květináčů - neusazuje se voda a trvalý 
přístup k živinám a vodě znamená 
zdravý růst a vyšší výnosy.

Snadné rozšíření - připojte k velké 
nádrži a můžete spravovat 
několik systémů.

Velké květináče - 11-litrové květináče 
umožňují dostatek zázemí a prostoru 
pro zdravý vývoj kořenů.

Možnost volby - pěstujte v zemině či 
kokosových vláknech.

Proč Volit Pasivní 
Systémy Květináčů 
Nutriculture?




