
Water Cubes
Lávové růstové

kostky

GRATE Water Cubes - Lávové růstové kostky jsou vyrobeny z rozvlákněné 

čedičové horniny, z 100% přírodního materiálu bez jakýchkoli přísad. Používají 

se jako růstové medium pro profesionální pěstování rostlin, nebo jako vysoce 

kvalitní přísada, která výrazně zlepšuje vlastnosti substrátu zadržovat vodu a 

podporuje kořenový vývoj všech rostlin.

GRATE Water Cubes - Lávové růstové kostky jsou vyrobeny z přírodních 

lávových hornin pouze působením vysoké teploty procesem rozvolnění horniny. 

Touto změnou struktury získá tento materiál zcela nové vlastnosti a to 

především schopnost vysoce zadržovat vodu a vytvořit ideální prostředí pro 

zakořenění a podporu růstu všech druhů rostlin. Udržuje stabilní vlhkost substrátu

a výrazně omezuje stresové stavy rostlin.

Zdravější rostliny jednoduché použit podporuje růst kořenů omezuje odpařování

Vysoká absorpce vody Snižuje frekvenci zalévání Snižuje spotřebu hnojiva Lze použít opakovaně

Charakteristika Jednot
ka

Hodnota

Objem 20 litrů 0,7 kg

Velikost kostek mm 10x10x10

Barva - žlutá

Absorbce vody* kolikrát Až 10x

Jak použít

Smíchání lávových růstových kostek

se substrátem nebo jinými materiály 

v poměru 1:3 zvyšuje schopnost 

těchto materiálů zadržovat vodu

a významně podporuje optimální růst 

rostlin. Urychluje zakořenění rostlin.

Kde použít

• Květináče, truhlíky

• Kontejnery pro pěstování

• Podklad pod trávníky

• Skleníky

• Květinové dekorace

Proč použít
• Významně zlepšuje vlastnosti

substrátu
• Snižuje stres rostlin
• Podporuje růst rostlin
• Podporuje růst kořenového

systému
• Provzdušňuje substrát
• Zamezuje vysychání rostlin
• Snižuje frekvenci zalévání

Výhody



Smícháním jakéhokoli substrátu, nebo jiného 

růstového media

s růstovými lávovými kostkami významně 

zvýšíte schopnost zadržovat vodu. Voda je v 

substrátu rovnoměrně distribuována a snížíte 

frekvenci zalévání.

1. Jednoduché použit

Smíchejte Water Cubes – lávové růstové kostky se 

substrátem v poměru 1:3 (1 díl kostek se 3 díly 

substrátu). Poměr můžete změnit, pokud pěstujete 

rostliny s větší spotřebou vody.

Připravte si místo pro výsadbu. Smíchejte substrát a 

lávové růstové kostky dle potřeby rostlin.

Smícháním růstových lávových kostek s 

písečnou, nebo jílovitou půdou výrazně 

vylepšíte jejich vlastnosti. Rostliny snadno a 

výrazně rychleji zakoření.

2. Běžná péče

Vložte směs na místo, kde rostliny pěstujete, 

Zasaďte rostliny a důkladně zalijte. Kostky by měly 

být zakryty zeminou.

U rostlin, keřů a stromů zakryjte všechny kořeny 

zeminou, aby se zabránilo vypařování vody. Tímto 

snížíte frekvenci zalévání a významně ušetříte na 

poplatcích za vodu.

Doporučujeme přidat minimálně 20 % 

lávových kostek do substrátu ve kterém 

rostliny pěstujete.

Čím více růstových lávových kostek použijete, 

tm lepších výsledků dosáhnete.

3. Významná úspora

Water Cubes – Lávové růstové kostky zadržují vodu 

a rostliny mají vždy optimální přísun vláhy a živin 

potřebných ke zdravému růstu.

Jsou eliminovány šoky rostlin ze střídání vysychání a 

přelit vodou.

Použití / Využití

Doporučení

Přidáním lávových kostek do zeminy Doporučeno pro pěstování rostlin v interiéru Eliminujete zvýšené odpařování 

vody. získáte: i venku. Výrazně ušetříte na poplatcích za 

vodu.

• Vysoce kvalitní materiál pro pěstování Přidáním lávových kostek získáte výborný Vhodné pro místa, která navštěvujete

• Rostliny v optimální kondici substrát i při použití méně kvalitní zeminy. nepravidelně, nebo jen na víkend.

• Urychlíte růst rostlin Snížíte četnost zalévání až o 60 %. Vaše rostliny nikdy neuschnou.

• Zvýšíte odolnost rostlin proti škůdcům

Balení

Výrobek /
Code

Rozměr palety Váha
palety

Váha
1

bale
ní

Objem
1 balení

Počet
kusů
paleta

Objednac
í
množství

Water Cubes 1200 × 800× 1250 
mm

88 kg 0,8 kg 20 litrů 90 ks 90 ks


	Doporučení

