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FLAGOWY PRODUKT CERES

SUBSTRATY KOKOSOWE
PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Substraty specjalnie przygotowane z myślą o uprawie w systemie bezglebowym:
włókno kokosowe z dodatkiem dłuższych włókien
włókno kokosowe z dodatkiem perlitu

Jesteśmy pierwszym i jedynym producentem podłoży
na bazie włókna kokosowego na tak szeroką skalę
w Polsce. Posiadamy autorską technologię oczyszczania włókna kokosowego, dzięki której dostarczamy w pełni przygotowane podłoże wielu producentom
w naszym kraju. Produkujemy także substraty na specjalne zamówienia klientów.

PODŁOŻA
KOKOSOWE
CERES

jakości

włókno

procesowi buforowania, dzięki czemu otrzymujemy bardzo
kokos

o

niskiej

zawartości

Substraty szkółkarskie polecane do produkcji między innymi młodzieży
w doniczkach P9

PODŁOŻA DO UPRAWY
RÓŻY
Zalety podłoża
kokosowego:

kokosowe o bardzo niskim zasoleniu, które poddane było
czysty

włókno kokosowe z dodatkiem dłuższych włókien, perlitu oraz torfu wysokiego

Długi i intensywny okres uprawy wymaga od podłoża lepszej

zawierają wyselekcjonowane,
najwyższej

włókno kokosowe z dodatkiem dłuższych włókien i perlitu

potasu,

chloru

i sodu, a wysycony kationami wapnia. Firma Ceres poleca dobrze zbuforowane podłoża kokosowe o odpowiednio dobranej strukturze do upraw bezglebowych.
Nieustanie staramy się dobrać najlepsze rozwiązania
umożliwiające szybki rozwój masy korzeniowej rośliny, jak
również optymalny system drenażu zapewniający łatwe
i swobodne odprowadzenie nadmiaru pożywki z podłoża.

gwarantuje świetne warunki
powietrzno-wodne,
nie dochodzi do zalania
systemu korzeniowego,
ułatwia równomierne rozprzestrzenianie się wody w całej
objętości podłoża,
zapewnia trwałość dzięki wysokiej zawartości lignin, które
bardzo powoli ulegają
rozkładowi i przez długi
okres zachowują dobre
parametry fizyczne,
stanowi podłoże organiczne.

trwałości struktury oraz optymalnie dobranej pojemności
powietrzno-wodnej. Najbardziej rozpowszechnione w tego
typu produkcji, zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, jest
podłoże kokosowe, które utrzymuje właściwe parametry przez
cały czas trwania uprawy. Dysponując różnymi frakcjami kokosu
oraz innymi surowcami, m.in. perlitem, jesteśmy w stanie
przygotować podłoże do bezglebowej uprawy róż, które sprosta
najwyższym wymaganiom.

PODŁOŻA DO UPRAWY
ROŚLIN RABATOWYCH
I BALKONOWYCH

SUBSTRAT
DO UKORZENIANIA
Produkcję sadzonek zaczyna się w multiplatach wypełnionych odpowiednio
dobranym substratem. Drobna frakcja zapewnia dobry kontakt sadzonki
z podłożem, co znacząco ułatwia ukorzenianie w początkowym okresie.
Odpowiednio dobrane frakcje buforowanego kokosu, torfu wysokiego

Idealnym podłożem do uprawy roślin rabatowo-balkonowych

oraz perlitu stwarzają optymalne warunki do rozwoju sytemu korzeniowego.

jest substrat kokosowy-torfowy z dodatkiem dłuższych włókien,
które zapewniają równomierne rozprowadzenie i odprowadzenie
nadmiaru wody z doniczki, dzięki czemu uzyskujemy wysokiej
jakości rośliny ze zdrowym systemem korzeniowym.
Substrat ten cechują doskonałe właściwości powietrzno-wodne
oraz trwałość struktury, dzieki czemu nie ulega on osiadaniu
i stwarza roślinom świetne warunki do wzrostu przez cały cykl
uprawy.

PODŁOŻA DO PRODUKCJI
ROŚLIN SZKÓŁKARSKICH
W P9

PAPER POTY

NAJLEPSZY SPOSÓB
NA SKUTECZNE UKORZENIANIE

PAPER POT to celulozowy cylinder
wypełniony odpowiednio dobranym
substratem do ukorzeniania,
wykorzystywany do przygotowania
sadzonek trudno ukorzeniających się
oraz wszędzie tam, gdzie potrzebujemy
zmechanizowania i usprawnienia produkcji
sadzonek, m.in. przez transplantery.
Stwarza doskonałe warunki

W produkcji młodych roślin szkółkarskich jednym
z najważniejszych czynników wpływających na uzyskanie
rewelacyjnych wyników jest zapewnienie młodym sadzonkom
odpowiednich warunków do wzrostu. Odpowiadając na oczekiwania
klienta, firma Ceres stworzyła substrat kokosowo torfowy.
Dodatek wysokiej jakości włókna kokosowego o odpowiednio
dobranej strukturze zapewnia doskonałe warunki
powietrzno-wodne, wysoką przepuszczalność podłoża oraz
trwałość struktury przez długi okres trwania uprawy.

do rozwoju systemu korzeniowego,
skraca czas ukorzeniania oraz ogranicza
stres roślin na skutek przesadzania.

Wypełnienie:
substrat
kokosowo-perlitowy
substrat
torfowo-kokosowy
według receptury
klienta
Układamy w:
kartonach
multiplatach
Średnice
[mm]:
15
20
25
30
40
50
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KOKOPAK CERES!

TORFY I SUBSTRATY
TORFOWE

Maty kokosowe Ceres Kokopak są wygodne w użytkowaniu.
Pomagamy w doborze odpowiedniego składu maty dostosowanego do danego systemu uprawy, biorąc pod uwagę m.in.: planowany
czas uprawy, wybór technologii, jakość wody oraz wydajność
systemu nawadniającego.

Szeroki wybór różnych

Zapewniamy:

możliwość dostosowania

odpowiedni drenaż na spodzie maty, który zapobiega tworzeniu
się zastoisk i zaleganiu wody,
nacięcia pod rośliny zapewniające równomierne rozmieszczenie
sadzonek na macie w układzie jedno- i dwurzędowym,
otwory ułatwiające montaż i rozmieszczenie kapilarów na macie
zapobiegają spływaniu wody po folii w przypadku nieprecyzyjnego umieszczenia.

wymiarów mat Kokopak daje
odpowiedniego rozmiaru do
prowadzonej uprawy.
Typy mat: M15, M20, M24, M28.

Oferujemy szeroką gamę torfów i substratów torfowych

Klienci, który zdecydowali się

pochodzących z renomowanych torfowisk z krajów nadbałtyc-

na nasze maty, nie wyobrażają

kich, przygotowanych na bazie torfu wysokiego cegiełkowego

sobie powrotu do tradycyjnej

oraz frezowanego, różnych frakcji proponowanych do produk-

uprawy w polu.

cji m.in.: warzyw, kwiatów, roślin ozdobnych oraz materiału
szkółkarskiego.
Proponujemy szeroką ofertę, począwszy od substratów do
ukorzeniania sadzonek, poprzez podłoża do sadzenia materiału doniczkowanego, kończąc na torfach służących do przygotowania stanowiska pod nasadzenia w gruncie. Nasze torfy
i substraty dostarczamy w opakowaniach o pojemności 250 l

otwory
drenażowe

otwory
pod kroplowniki

nacięcia
pod rośliny

oraz w big balach o objętości od 4,5 do 6 m3.

PRODUKTY CERES
NA RYNKU HOBBY

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI –
ECODES 50

ZIELONA PLANETA to świetne podłoże do iglaków, borówki amerykańskiej,
pelargonii, roślin zielonych i do storczyków. Podłoże uniwersalne z tej serii może
być z powodzeniem używane w uprawie warzyw, jak również kwiatów.

COCO-GRUNT

Ecodes 50 jest środkiem działającym biobójczo, przeznaczonym do szeroko pojętej

To w 100% naturalny produkt przyczyniający się

wózków, multiplatów, tkanin, mat, stołów, regałów.

do lepszego rozwoju roślin zielonych i kwitnących.

Substancją biologicznie czynną jest nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem

Składa się z oczyszczonego włókna kokosowego

koloidalnym, dzięki czemu przy odpowiednim stężeniu Ecodes wykazuje właściwości

o drobnej strukturze z niewielkim dodatkiem dłuż-

przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne.

szych włókien. Włókno kokosowe charakteryzuje się

Preparat zapobiega powstawaniu powłoki organicznej w instalacjach nawodnieniowych.

świetnymi właściwościami powietrzno-wodnymi. Dzięki wysokiej kapilarności woda jest równomiernie

Można go stosować do każdego rodzaju instalacji nawadniającej, zraszającej oraz przy

rozprowadzana w całej objętości podłoża, a duża porowatość zapewnia świetny dostęp powietrza

każdego rodzaju uprawie niezależnie od stosowanego podłoża.

i wysoką przepuszczalność wody. Stwarza to świetne warunki do rozwoju zdrowego i silnego systemu

Produkt nie zawiera żadnych szkodliwych substancji (chlorki) i jest całkowicie

korzeniowego, co w efekcie prowadzi do intensywnego wzrostu praktycznie wszystkich roślin.

degradowalny. Po wykonaniu swego zadania Ecodes 50 rozkłada się, a jedynymi

COCO-GRUNT występuje w formie poręcznych brykietów lub dysków, które po rozprężeniu zwiększają

pozostałościami jest tlen i woda.

swoją objętość do około 6 -7 litrów podłoża, które jest gotowe do sadzenia roślin.

PRESSPOT –
TORFOWE DONICZKI PĘCZNIEJĄCE
Torfowe krążki (doniczki) pęczniejące Presspot służą do produkcji rozsad
warzyw, kwiatów, liściastych i iglastych drzew, krzewów ozdobnych oraz ziół.
Doniczki typu Presspot są produkowane z wysokiej jakości włóknistego torfu
pozyskiwanego z fińskich torfowisk. Torf użyty do ich produkcji charakteryzuje
się dużą pojemnością wodną, co sprawia, że po dodaniu wody krążki bardzo
szybko pęcznieją. Odznaczają się one bardzo wysoką pojemnością powietrza,
co gwarantuje korzeniom optymalny dostęp tlenu. Te właściwości zapewniają
znakomite warunki do wzrostu i rozwoju całych roślin. Dostępne są krążki
o średnicy m.in. 27 i 42 mm. Możliwe jest również zamówienie Presspotów
wypełnionych włóknem kokosowym.

dezynfekcji instalacji nawodnieniowych, obiektów produkcyjnych, narzędzi ogrodniczych,

AGROTKANINY

LER

EL
BESTS

CERES!

Ceres współpracuje od wielu lat ze światowymi liderami w produkcji
tkanin, proponujemy zatem najlepsze tkaniny na rynku:
produkowane przez Beaulieu Technical Textile – belgijski koncern dostarczający na
rynek tkaniny agrolys oraz agrolys/covertex, tkaniny z greckiej firmy Thrace Plastic
oraz tkaninę Basic.
Oferta tkanin jest dostępna w ciągłej sprzedaży w różnych szerokościach.
Dzięki bardzo dobrej jakości agrotkanin ochronisz swoją plantację przed rozwojem
chwastów, ograniczysz wydatki związane z użyciem herbicydów, przyśpieszysz
wegetację, ochronisz podłoże przed erozją i odparowywaniem wody oraz znacząco
poprawisz jakość produkowanych owoców. Agrotkanina szczególnie jest polecana
do upraw wieloletnich, tj. do uprawy borówki amerykańskiej, jagody kamczackiej,
maliny oraz do szkółek kontenerowych. Oferowane przez nas tkaniny mają bardzo
dobre parametry techniczne, dzięki czemu przez wiele lat zachowują trwałość
i zapewniają bezobsługowe użytkowanie.

Do upraw warzyw pod osłonami, przede wszystkim pomidorów i ogórków,
ale również innych roślin proponujemy Państwu białą tkaninę. Głównym zadaniem
jest powstrzymanie wzrostu chwastów i dodatkowe doświetlenie roślin w okresach
niedoboru światła. Zastosowanie naszej tkaniny ogranicza konieczność corocznej
i pracochłonnej wymiany folii i wpływa na redukcję kosztów z tym związanych.
Proponujemy również tkaniny specjalne, charakteryzujące się wyjątkowymi parametrami technicznymi i użytkowymi, które przeznaczone są do najbardziej wyszukanych
zastosowań. Oferujemy także usługę zszywania tkanin do szerokości aż 30 m
i długości dostosowanej na potrzeby Państwa uprawy.

MATERIAŁY
DO ŚCIÓŁKOWANIA

SIATKI
CIENIUJĄCE

FOLIA BIAŁO-CZARNA

Szerokość
80–840 cm
Służy do ściółkowania w szklarniach i tunelach foliowych.
Dzięki dużej zawartości bieli folia wykazuje bardzo dobry
„refleks świetlny”, duża ilość światła odbija się w kierunku roślin,
co korzystnie wpływa na wcześniejsze zawiązywanie kwiatów
i zwiększenie plonów.

FOLIE

Do przygotowania podwyższonych zagonów stosuje się folię
czarną lub biało-czarną, która zabezpiecza przed kiełkowaniem
chwastów.

AGROWŁÓKNINA CZARNA
ŚCIÓŁKUJĄCA
Polecamy ten wysokiej jakości produkt do zakładania plantacji.
Oprócz walki z chwastami agrowłóknina optymalizuje dostępność
wody dla roślin, ogranicza erozję gleby, podwyższa temperaturę
podłoża, co przyspiesza wegetację i podwyższa jakość roślin,
które są zdrowsze i pozbawione zanieczyszczeń.
Dzięki ograniczeniu wzrostu chwastów znacząco zmniejsza się
ilość stosowanych herbicydów, co wpływa na ograniczenie
kosztów produkcji, czasu, jak również pozytywnie wpływa na
środowisko naturalne.
Proponujemy agrowłókniny o gramaturze 50 g/m2, możliwe są
także włókniny o gramaturze przygotowanej na zamówienie.
Szerokości agrowłókniny: od 0,8 m i do 3,2 m. Na zamówienie
przygotowujemy niestandardowe szerokości włóknin.

Siatki cieniujące przeciwdziałają nadmiernemu nasłonecznieniu. Proponujemy kilka rodzajów
siatek cieniujących produkowanych przez grecką firmę Thrace Plastic.
Oferujemy siatki wykonane z materiału HDPE, dzięki czemu są wytrzymałe i trwałe. Włókna polietylenowe są dodatkowo stabilizowane na działanie szkodliwego promieniowania UV. Wszystkie
nasze siatki mają wzmocnione brzegi, co jest niezwykle istotne w trakcie montażu i użytkowania.
Niektóre z nich posiadają dodatkowo oczka co około 10 cm, które ułatwiają montaż, jak również
umożliwiają połączenie kilku odcinków ze sobą, tworząc większe szerokości.
W sprzedaży posiadamy trzy typy siatek cieniujących, które różnią się pomiędzy sobą rodzajem
splotu, stopniem cieniowania oraz wykończeniem, a także dostępnymi szerokościami. W ciągłej
sprzedaży posiadamy siatki w wielu szerokościach: od 2 aż do 8 m!
Rośliny różnią się pomiędzy sobą zapotrzebowaniem na ilość dostępnego światła. Dzięki naszej
szerokiej ofercie dobierzemy siatkę odpowiednią do Państwa uprawy.

ZABEZPIECZANIE
PRZED WIATREM I MROZEM

VERATTINA / wind break

Siatka przeciwwiatrowa, wykonana z bardzo mocnych,
splecionych żyłek typu monofilament HDPE, służy
do zabezpieczania przed silnym wiatrem. Tworząc
pionową barierę z siatki, ograniczamy prędkość
wiatru, co w konsekwencji przekłada się na redukcję
uszkodzeń i nadmiernej transpiracji roślin oraz poprawę kondycji roślin.
Siatka jest stosowana również w celu ochrony tuneli
foliowych przed uderzeniami silnych wiatrów, zapewnia
cieniowanie na poziomie 45%, charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną, wysoką stabilizacją
na działanie promieniowania UV, co daje możliwość
zastosowania nawet w najtrudniejszych warunkach.
Polecana na plantacje borówki amerykańskiej, malin
i jeżyn. Najczęściej sprzedawane są siatki o szerokości
1 lub 2 m. Na zamówienie dostępne są również inne
szerokości.

AGROWŁÓKNINA BIAŁA, MULTICLIMA I VERATTINA

AGROWŁÓKNINA BIAŁA
Materiał ten stanowi barierę, która ogranicza wpływ niekorzystnych, niskich
temperatur na rośliny w okresie zimowym oraz wiosną. Zmniejsza wahania
temperatur pomiędzy nocą, a dniem oraz podnosi temperaturę pod agrowłókniną,
dzięki czemu może wpływać na przyspieszenie wegetacji.
Agrowłókniny te charakteryzują się wysoką jakością, stabilizacją wobec działania
promieni UV, jak również wysoką przepuszczalnością zarówno wody, jak i powietrza,
dzięki czemu rośliny nie przesychają, a cyrkulacja powietrza jest zachowana.
Proponujemy agrowłókniny o gramaturach 19-30 g/m2, w szerokościach 1,60-16 m.
Nasze włókniny są klejone specjalną metodą, która zapewnia trwałość połączenia
i wytrzymałość. Dodatkowo przy szerokościach powyżej 4 m agrowłókniny posiadają
dodatkowe boczne wzmocnienia, które zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom.
Istnieje możliwość wyprodukowania na zlecenie agrowłókniny o innej gramaturze
i szerokości.

MULTICLIMA
Siatka transparentna o wysokiej wytrzymałości
mechanicznej, którą stosuje się do okrywania
i zabezpieczania roślin przed przymrozkami.
Siatka ta znacząco poprawia klimat pod swoją
powierzchnią w okolicach roślin.
Jest to produkt, który ma podobne zastosowanie
jak białe agrowłókniny, natomiast cechuje się
wyższą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, lepszą przepuszczalnością powietrza
i wody, lepszym doświetlaniem roślin oraz dłuższą
żywotnością. Dzięki swojej strukturze jest odporna
na uszkodzenia powodowane przez większość
zwierząt oraz stanowi barierę dla ptaków.
Może być stosowana w połączeniu z agrowłókniną,
zwiększając żywotność włóknin na działanie silnych wiatrów oraz zwierząt.
Oferujemy szerokości do 20 m.

FOLIE TUNELOWE

MP Regular Diffused UV 6
Ć
NOWOŚ
MP Thermal Crystal UV 10
MP Thermal Crystal UV 10 / AF 2
MP Regular mleczna UV 10 / mleczno-biała szkółkarska

ŚRODKI DO CIENIOWANIA –
PARASOLEX
Młode rośliny, a w szczególności małe sadzonki,

Folie tunelowe Masterpak są produktami najwyższej jakości, zapewniającymi możliwość wieloletniego i bezobsługowego zastosowania na konstrukcjach tunelowych.
Są produkowane z najlepszych materiałów oraz dodatków poprawiających szereg
parametrów, m.in.: wytrzymałość na rozciąganie, przebicie, dodatek EVA wpływa
na uzyskanie korzystnego efektu termicznego ograniczającego różnicę temperatury
między dniem, a nocą. Różny procent dyfuzji światła pomaga dobrać właściwą folię
dla poszczególnych upraw i terminu owocowania.
Folie różnych szerokości dostosowujemy do potrzeb klienta, tnąc je na zamawiane długości.

siewki, rozsady są wrażliwe na czynniki atmosferyczne.
Nadmierne nasłonecznienie wpływa negatywnie na małe rośliny,
może powodować oparzenia liści i uszkodzenia roślin.
Wraz z holenderskim dostawcą stworzyliśmy grupę preparatów
do cieniowania szklarni i tuneli foliowych – Parasolex. Proces
cieniowania jest różny w zależności od wymagań roślin.
Są obiekty, które należy cieniować na cały sezon – tak żeby
powłoka utrzymała się przez kilka miesięcy od naniesienia do
pierwszych przymrozków, a następnie skruszyła się i zmyła.
Są też takie uprawy, które wymagają krótkiego okresu
cieniowania, po którym w łatwy i szybki sposób będzie można
zmyć powłokę. Istnieją również uprawy, które są wyjątkowo
wymagające pod kątem nasłonecznienia i potrzebują idealnego
cieniowania w dni słoneczne z jednoczesną maksymalną
przepuszczalnością światła w dni pochmurne. Oczywiście należy
brać również pod uwagę możliwość stosowania preparatu na
szkło lub folię tunelową.
Gama naszych produktów do cieniowania opiera się na czterech
produktach, które zabezpieczają rośliny przed nadmiernym
nasłonecznieniem, ale różnią się zastosowaniem i trwałością.

Coverlys jest materiałem przeznaczonym na dachy
oraz bramy tuneli foliowych. Stosowany jest w celu
zabezpieczania roślin przed nadmiernym nasłonecznieniem i stratą ciepła oraz w celu ochrony roślin
w systemach przeciwdeszczowych do owoców miękkich. Materiał ten używa się w miejscach, gdzie
wymagana jest wysoka odporność tworzywa na
uszkodzenia mechaniczne.

TRANSOLEX

całosezonowy, najwyższej jakości preparat
w formie emulsji z progresywnym filtrem świetlnym

PARASOLEX

całosezonowy środek do cieniowania szklarni

PARASOLEX PLASTIC

RESOLEX

całosezonowy preparat do cieniowania
tuneli foliowych

preparat do cieniowania szklarni i tuneli foliowych
przez okres około 4-6 tygodni

SYSTEM KLIPSÓW BATO
W naszej ofercie dostępne są systemy renomowanej holenderskiej firmy BATO specjalizującej się w produkcji wielu rodzajów spinek, haków i zawieszek do pomidorów, ogórków, papryki, a także roślin donicz-

MATY
PODSIĄKOWE

kowych oraz małych drzewek i krzewów.
Głównymi elementami wchodzącymi w skład systemu są klipsy,
łuczki, haczyki oraz klipsy do szczepienia. W każdej grupie
produktów znajdziecie Państwo asortyment dostosowany
do potrzeb uprawy ze względu na: rozmiar, kształt,
jakość wykonania oraz materiał użyty do produkcji.
Haczyki w naszej ofercie zabezpieczają rośliny
przed uszkodzeniami i przyspieszają pracę.

Jednym ze sposobów zapewnienia roślinom odpowiedniej ilości wody pomiędzy głównymi
cyklami podlewania jest zastosowanie mat podsiąkowych.
Nasze maty podsiąkowe wykonane są z oczyszczonych włókien tekstylnych pochodzących
z recyklingu (bawełna, akryl, poliester i wełna), charakteryzują się bardzo dobrą pojemnością wodną – magazynują do 4,5 l wody na m2. Posiadają również bardzo dobre właściwości
kapilarne, dostarczają zatem jednakową ilość wody wszystkim roślinom.
Zalecamy używanie czarnej folii z mikroperforacją o grubości 30 mikronów. Jeżeli jest taka
konieczność, czarną folię z mikroperforacją można zamienić na oferowaną przez nas czar-

TAŚMY I LINKI
Fruit Tape jest stosowana w uprawie truskawek w rynnach,
zabezpiecza kwiatostany i zawiązane owoce przed wyłamaniem.
Cechuje się wysoką wytrzymałością i trwałością.
Stanowi niezastąpiony element w uprawach bezglebowych.
Top Tape jest stosowana w konstrukcjach tuneli lekkich
do łączenia wręg pomiędzy sobą – w kalenicy obiektu.
Wyróżnia ją wysoka wytrzymałość mechaniczna, jak również
łatwość montażu.

Klip Tape

Klip Tape służy do zabezpieczania folii montowanej
w obiektach lekkich na ścianach szczytowych przed uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi przez metalowe klipsy
montażowe. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną
i odporność na czynniki zewnętrzne.
Linki Agro Pet są doskonałą alternatywą do linek stalowych,
stosowanych do przygotowania szpalerów drzew i krzewów.
Wykonane z monofilamentu PET są sześciokrotnie lżejsze od
stalowych linek, przez co montaż jest trzy razy szybszy niż linek
stalowych. Cechuje je duża odporność na wysokie oraz niskie
temperatury, nie korodują.
Linki są dostępne w średnicach 1,8-5 mm, wytrzymałość linki
120–170 kg.

ną tkaninę polipropylenową. Zazwyczaj takie rozwiązania stosowane są w miejscach, gdzie
intensywnie używa się mat (odporność mechaniczna), jak również przy uprawie niektórych
roślin, które ze względów gatunkowych lub produkcyjnych tworzą silny system korzeniowy
z tendencją do przerastania przez folię do maty podsiąkowej.i

MULTIPLATY

BACHMANN, HERKU, BATO

Multiplaty tworzone są z materiałów wysokiej jakości
z myślą o produkcji sadzonek wielu roślin: warzyw,
kwiatów, krzewów, drzew, bylin i o wieloletnim ich wykorzystywaniu. Proponujemy multiplaty o różnych
grubościach materiału, wymiaru zewnętrznego, kształtu,
wielkości komórki. Szczegóły techniczne multiplatów
zapewniają wzorcowy wzrost systemu korzeniowego,
odprowadzając nadmiary wilgoci, a odpowiednio dobrany
kształt optymalizuje wykorzystanie powierzchni.
Dzięki współpracy z najlepszymi producentami dostarczamy szeroki wybór multiplatów produkcyjnych, jak
również normatywne multiplaty transportowe Normpack
oraz nosidła szkółkarskie.

NAWOZY
DŁUGO DZIAŁAJĄCE
Nawozy długo działające serii HORTIFORM polecane są do produkcji i przygotowywania podłoży ogrodniczych w produkcji szkółkarskiej drzew, krzewów i bylin,
a także znajdują zastosowanie przy pielęgnacji terenów rekreacyjnych: ogrodów,
parków, boisk, pól golfowych i innych terenów zielonych. HORTIFORM jest efektywny, dzięki czemu ogólny koszt pielęgnacji roślin jest niższy.
Plantacote® wyznacza nowe standardy wśród nawozów o kontrolowanym
działaniu. Zastosowanie technologii otoczkowanych granul umożliwia sprawowanie kontroli nad sposobem uwalniania ilości składników.
Mamy możliwość wyboru pomiędzy zróżnicowanym czasem uwalniania
(2-16 miesięcy), a produktami zawierającymi lub pozbawionymi nieotoczkowanej dawki startowej. Opcje te pozwalają dostosować nawożenie do lokalnych
i sezonowych warunków klimatycznych.

WÓZKI TRANSPORTOWE
Wózki oferujemy w dwóch wersjach, jako klasyczne transportowe w rozmiarze duńskim,
jak również w wersji uchylnej, tzw. ekspozycyjne, które są doskonałym rozwiązaniem
łączącym udogodnienia transportowe z możliwością świetnej ekspozycji roślin np. na placu
handlowym lub w centrum ogrodniczym.
Wszystkie elementy metalowe są ocynkowane a półki wykonane ze sklejki wodoodpornej
lub z polipropylenu zapewniającego wieloletnie użytkowanie, trwałość i możliwość łatwego
i szybkiego umycia.
Poza kompletnymi wózkami oferujemy Państwu możliwość zakupu pojedynczych elementów,
takich jak podwozia, podpory, półki oraz szereg przedłużek, dzięki którym możecie Państwo
odświeżyć lub dostosować wózek do własnych potrzeb.

BALOTOWANIE ROŚLIN
JUTA I KOSZE DRUCIANE

Przy produkcji materiału szkółkarskiego w gruncie niezbędnym materiałem
potrzebnym do zabezpieczenia bryły korzeniowej po wykopaniu roślin jest
wysokiej jakości tkanina jutowa.
Najczęściej występuje ona w postaci kwadratowych chust gotowych do użycia.
Dostarczamy również tkaninę jutową na rolce do przygotowania chust we
własnym zakresie. Proponowana przez nas juta charakteryzuje się odpowiednio
dobraną wytrzymałością, co w znaczący sposób wpływa na jakość i szybkość
pracy. Dodatkowo, aby zapewnić łatwość pracy, nasze chusty i tkaniny jutowe
posiadają obszyte i wzmocnione brzegi, dzięki czemu cechują się wysoką wytrzymałością przy wiązaniu.
W celu dodatkowego zabezpieczenia brył korzeniowych roślin o dużej wartości
lub tych, które mają być transportowane na znaczne odległości, dostarczamy
Państwu kosze druciane. Charakteryzują się one wysoką jakością drutu
użytego do ich produkcji, jak również dbałością o ich wykonanie.

BEZPIECZEŃSTWO
TWOJEJ UPRAWY

AKCESORIA DO MONTAŻU
SYSTEMÓW PRZECIWDESZCZOWYCH,
PRZECIWGRADOWYCH, PRZECIWKO PTAKOM
Oferujemy innowacyjne zabezpieczenia do sadownictwa. Systemowe rozwiązania montażowe
ochrony przeciwdeszczowej, przeciwgradowej oraz przeciwko ptakom umożliwiające budowę
systemu zabezpieczenia uprawy, m.in.: kapy na słupki, klipsy łączące, haczyki, liny oraz siatki
i folie. Stosując nasze rozwiązania, zyskasz spokój i poprawę jakości owoców.

ZBIORNIKI NA WODĘ

Zbiorniki na wodę przeznaczone są do zbierania wody opadowej
lub do magazynowania wody gruntowej w celu jej ogrzania
i napowietrzenia. Oferujemy Państwu kompletne, wysokiej jakości
zbiorniki wykonane z ocynkowanej stali, które są wyposażone we
wkładkę z materiału DelafleX.
Materiał ten charakteryzuje się niespotykaną wytrzymałością
na uszkodzenia mechaniczne, trwałością i odpornością na działanie
czynników środowiskowych. Nasze zbiorniki dostępne
są w wymiarach: od średnicy 1,86 m do 40 m i wysokości od 0,83 m
aż do 6,10 m z maksymalną pojemnością do 4 mln litrów.

MATY PIECZARKOWE

Nasza firma jest wyłącznym przedstawicielem na polski rynek renomowanej,
belgijskiej firmy Phormium. Współpraca ta umożliwia nam wprowadzanie na
rynek wielu nowoczesnych rozwiązań – jednym z nich są maty do mechanicznego
załadunku kompostu „III fazy” na regały w uprawie pieczarek.
Podstawową ofertą jest mata PH TM 12 Glide+, bardzo mocna z przeznaczeniem
do załadunku na stoły o długości do 60 mb. Wysoki poziom
odporności na zerwanie, jak również na kurczenie powoduje, że produkt ten jest
doskonałym rozwiązaniem dla nowoczesnej uprawy pieczarek. Mata PH TM 12
Glide+ dzięki swojej unikatowej, żebrowanej strukturze zapewnia zwiększony
poślizg, co wpływa na szybkość i wygodę załadunku, jak również znacząco obniża
zużycie prądu zarówno przy załadunku, jak i przy wyładunku podłoża.
Maty wykonane są z polietylenu, który zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość.
Posiadają specjalnie przygotowane obszycia, które umożliwiają łatwe
i szybkie podpięcie do wałka wyciągarki. Wyposażone są w uchwyty ułatwiające opróżnianie maty po użyciu. Maty mogą być dezynfekowane poprzez parowanie obiektów
w temperaturze około 70 stopni C. Mata PH TM 12 LS Glide+ charakteryzuje się mniejszą kurczliwością. Dzięki zastosowaniu dodatkowych włókien aramidowych produkt
ten jest jeszcze bardziej odporny na kurczenie podczas ładunku podłoża.
Zastosowanie w matach PH TM 14 Glide+ największej liczby włókien aramidowych,
które zapewniają świetną wytrzymałość mechaniczną i minimalną kurczliwość, czyni
z nich idealny produkt na stoły o długości do 75 mb.
Na regały o długości powyżej 75 mb zalecamy zastosowanie maty PH TM 16 Glide+,
która charakteryzuje się największą wytrzymałością na zerwanie oraz na kurczenie
powodowane przez wielokrotne wciąganie i wyciąganie kompostu.

COMPOST MAT

PH TM 12 GLIDE+

PH TM 14 GLIDE+

CERES TECHNIKA
SZKLARNIOWA

CERES MASZYNY

Od lat współpracujemy z renomowanymi producentami materiałów i akcesoriów używanych do poprawienia warunków w obiektach szklarniowych lub
tunelach oraz innych zastosowaniach. Dzięki temu oferujemy kompleksowe
rozwiązania systemów kurtyn energooszczędnych oraz energooszczędno-cieniujących oraz innych specjalistycznych rozwiązań.

Nasza firma od wielu lat sprzedaje maszyny wiodących

Mogą Państwo u nas zamówić kompletny system dostosowany do Państwa
obiektu, jak również pojedyncze elementy, takie jak kurtyny, detale montażowe
do systemów, motoreduktory oraz wiele innych części niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych obiektów produkcyjnych.

popularnością i zaufaniem klientów. W ofercie Ceres technologia

europejskich producentów, dzięki temu wprowadzamy na rynek
najnowsze, technologiczne rozwiązania, które spełniają wysokie
wymagania naszych klientów. Jednocześnie dostarczamy
sprawdzone i skuteczne rozwiązania, cieszące się od wielu lat
idzie w parze z doświadczeniem naszych pracowników, którzy
doradzają przy wyborze maszyn, tworzeniu linii produkcyjnych
oraz zapewniają niezawodny serwis.
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