Zdrowe drzewa w szkółce leśnej
Skuteczne nasadzenia przy niższych kosztach

zapewnia roślinom
optymalne nowodnienie
podczas transportu

w postaci pylistej
lub granulatu

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00

INFOLINIA: +48 68 455 62 69
*cena netto za 1 kg przy zamówieniach powyżej 300 kg

Zamów
próbkę!

Czym jest Terra Hydrogel Aqua?

Zalety Terra Hydrogel Aqua

Terra Hydrogel Aqua jest hydrożelem w czystej postaci. Aż
95% wchłoniętej wody jest dostępne dla roślin. Preparat jest
skuteczny przez okres 3-5 lat, wykonując w tym czasie kilka
tysięcy cykli wchłaniania i oddawania wody.
THA występuje w dwóch postaciach: granulatu oraz postaci
pylistej. Wybór hydrożelu zależy od potrzeb ich zastosowania.

Zastosowanie Terra Hydrogel Aqua
Głównym zastosowaniem preparatu Terra Hydrogel Aqua
w postaci pylistej jest zabezpieczenie sadzonek z odkrytym
systemem korzeniowym przed wysychaniem podczas
transportu oraz nasadzeń. Przydaje się również przy sadzeniu
drzew i krzewów w miejscach, gdzie panują trudne warunki
uprawne, np. przy drogach.

Optymalna lepkość – sprawia, że hydrożel nie osypuje się
z systemu korzeniowego podczas transportu, jednocześnie
zapewniając swobodny przepływ powietrza.
Wysoka chłonność – dzięki wchłoniętej wodzie sadzonki są
utrzymane w dobrej kondycji przez cały okres transportu.
Długotrwałe działanie – postać pylista preparatu nadaje się
do procesu otoczkowania odkrytego systemu korzeniowego
sadzonek podczas transportu i magazynowania. Długi okres
działania w glebie zapewnia dobre warunki rozwoju
sadzonek przez pierwsze 3 lata.
Łatwość użycia – dzięki zastosowaniu antyzbrylacza nie
występuje zjawisko zbrylania się hydrożelu.

KORZYŚCI

Zmniejszenie kosztów
Zmniejszenie ilości cykli
nawodnień w szkółkach
Zmniejszenie kosztów
nawożenia mineralnego
Mniejsze nakłady
na zwalczanie chorób
Mniejsze nakłady czasu
poświęcanego na pielęgnację

Rozwój roślin i korzeni
Poprawienie wilgotności korzeni
Obniżenie „stresu wodnego”
Zmniejszenie nasilenia chorób
Stymulowanie rozwoju
procesów mikoryzowych
Ograniczanie rozwoju
groźnych patogenów grzybowych

Odżywianie gleby
Poprawa struktury, wilgotności
i napowietrzania gleb oraz
suchogruntowych nieużytków
Ograniczone wymywanie
doglebowych preparatów
chemicznych
Mniejsze wypłukiwanie
nawozów

www.hydrogel.pl

