
CSOMAGOLÁS: 
Hydretain 10 literes, 200 literes, vagy 1040 literes 
kiszerelésben rendelhető.

ADAGOLÁS: 
További információt a területi képviselője, 
vagy a www.agrosolution.hu nyújt. 

ÖSSZETEVŐK: 
Szabadalmaztatott hidratáló és nedvességmegkötő 
technológia, valamint 10% megújuló energiaforrás-
ból származó nem ionos felületaktív anyag.

Hydretain is manufactured in the United States 
under one or more of the following U.S. Patents 
5814123, 5865869 © Copyright 2011, Ecolo-

gel Solutions, LLC. 
All Rights Reserved.

 Mezőgazdaság: speciális kultúrák (szőlő, gyümölcs, zöldség)
 Erdészet: tűlevelű fák, lombos fák, tüzelőfa, karácsonyfa-termelés
 Gyepfelületek, gyeptéglák, pótvetés
 Zöld terület létrehozása
 Ültetés, kertészet, fák, cserjék
 Cserepes, nem szabadföldi növények

www.agrosolution.hu

ELŐNYÖK

ALKALMAZÁS

 A gyökérzet hatékonyabban felveszi és tárolja a nedvességet
 A növény erőteljesebben és gyorsabban fejlődik
 Jobb csírázás
 Jobb ellenállóképesség az aszállyal, a kártevőkkel és a stresszel szemben

Mindez legalább 50%-kal kevesebb öntözés mellett. Ennek következtében: csökkennek az energia- és 
bérköltségek, az energiahozam és a túlélési arány javul, a virágzás ideje és a növény élettartama nő.

SPECIÁLIS KULTÚRÁK / MEZŐGAZDASÁG

A Hydretain nedvesítőszer és nedvességkötő alkotóelemek egyedülálló keveréke, mely 
segíti a gyökérzet optimális nedvességszabályozását. Ennek eredményeként a gyep, a 
dísznövények, cserjék, fák, valamint a mezőgazdaságban és a kertgondozásban alkalmazott 
öntözési intervallumok jelentősen meghosszabbodnak.
A Hydretain ES PLUS a gyökérzet nedvességszabályozási mechanizmusát összekapcsolja 
a megújuló tartalékból származó, környezetbarát, nem ionikus nedvesítőszerrel, amely 
elősegíti a táptalajba jutást.

Biológiailag
lebomló!

BIZONYÍTOTT ÉS 
SZABADALMAZTATOTT

TECHNOLÓGIA

GENERÁL IMPORTŐR: Magyarország és Románia: INOV CO2 s.r.o.
SK-94501 Komárno, Komenského 22, Tel.: +36 1 7977 217, Fax: +36 1 7998 877, office@agrosolution.hu, www.agrosolution.hu

Hydretain akár 50%-kal is csökkenti a vízszükségletet! 



HYDRETAIN
… egy környezetbarát szer, amely egy vékony, ellenálló 
réteget képez a gyökér felületén. A nedvességet megkötő, 
szabadalmaztatott, higroszkópikus nedvesítési technológiák 
felhasználásával a Hydretain a növény egyik legerősebb 
támasza lesz a szárazság idején.

… megköti a vízpárát, a földben tartja és a gyökereken 
számtalan raktárat képez. Ezáltal meghosszabbodik a 
növény élettartama. Elkerülhetővé válik az aszály okozta 
károsodás és a csökkent ellenállóképesség.

… az egyébként nem hasznosuló párát vízcseppekké 
alakítja és a növények számára elérhetővé teszi.

CSOMAGOLÁS: 
Tartalom: 54 darab 200 ml-es üveg, 1 pultkijelző

ADAGOLÁS: 
6 ml Hydretain 1 liter öntözővízre, egyszer havon-
ta. 1 flakon Hydretain (200 ml) elegendő több mint 
30 liter öntözővízre

ÖSSZETEVŐK: 
Szabadalmaztatott hidratáló és nedvességmegkötő 
technológia, valamint 10 % megújuló energiaforrásból 
származó nemionos felületaktív anyag

PULTKIJELZŐ: 
Egyszerű összeállítás, 9 darab Hydretain flakonnak, 
hátsó jelzőtábla hirdetési üzeneteknek  

OTTHON & KERT

Mert mindenkinek szüksége van rá! Mert vizet és munkát takarít meg! Már most kapható! 
A Hydretain vonzza a vizet - megköti a talaj nedvességét azáltal, hogy a gyökereknél számtalan 
apró vízraktárt képez, és az egyébként nem hasznosuló párát vízcseppekké alakítja. A 
növények és gyökerek a jobb vízfelvételnek hála sokkal gyorsabb növekedést mutatnak, 
továbbá hatékonyabban képesek felvenni, illetve felhasználni a tápanyagokat és trágyákat. A 
növény így ellenállóbb lesz a kiszáradással, a kártevőkkel és a stresszel szemben. Emellett 
kedvezően hat a csírázásra is, mivel javítja a csírák túlélési képességét! Szoba-, balkon- és 
dísznövényekre, valamint gyümölcsre és zöldségre!

Biológiailag
lebomló!

Hydretain akár 50%-kal is csökkenti a vízszükségletet! 

www.agrosolution.hu

ELŐNYÖK
 Öntözési ráfordítás 

 csökkentése akár 50%-kal
 Vízmegtakarítás
 Könnyű kezelés

 Ritkább öntözés
 Biológiailag lebomló termék
 Hosszabb virágzási idő
 Erőforrás kímélés

 A Hydretain folyékony és a növény bármely életszakaszában alkalmazható
 Egyszerűen hígítsuk vízzel és a hígított Hydretain oldatot használjuk 

 öntözéshez hagyományos módon
 Egy alkalmazás a koncentrátumtól függően, akár három hónapig is eltart

ALKALMAZÁS

GENERÁL IMPORTŐR: Magyarország és Románia: INOV CO2 s.r.o.
SK-94501 Komárno, Komenského 22, Tel.: +36 1 7977 217, Fax: +36 1 7998 877, office@agrosolution.hu, www.agrosolution.hu


