
HYDRETAIN
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 
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. 

www.agrosolution.hu 

A Hydretain akár 

50%-kal is csökkenti 

a vízszükségletet!
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MIÉRT HYDRETAIN? A HYDRETAIN 
HATÉkoNYságA
Az egészséges zöld gyep, fák, cserjék, dísz- és ágyásnövények 
ápolása még a legkedvezőbb körülmények közt sem kis 
feladat, mindegy, hogy Ön egy golfpályát üzemeltet, kertápolási 
szakemberként dolgozik vagy kertészete van.

A legnagyobb kihívás a gyökérzóna megfelelő nedvességének 
megtartása annak érdekében, hogy a növények egészségesek 
maradjanak és ne legyenek túlöntözve. A száraz periódusok 
kiegyenlítése végett hajlamosak vagyunk arra, hogy 
gyakrabban és többet öntözzünk. Ez azonban a talajfelszín 
alatti számos tényező miatt drágának és eredménytelennek 
bizonyulhat. Ezért nagyon fontos az, hogy megértsük ezeket a 
tényezőket, és megtartsuk a gyökereknél a nedvességet, ahol 
erre szükség van.

Az öntözéssel segítjük a gyökérzónában fennálló -  
nedvességből, levegőből, tápanyagból és hasznos 
baktériumokból álló - kényes egyensúlyt. A víz ezen kívül 
azért is fontos,  mert teríti a földben lévő egyéb tápanyagokat. 
Ez a terítési folyamat egészen addig tart, amíg megfelelő a 
nevesség mértéke. Ha ez a folyamat megszakad, akkor azt 
kockáztatja, hogy a növényei elszáradnak.

zöldséggyümölcsgyep dísz- és ágyásnövényekfák és cserjék

Az AGROsolution GmbH & CO kG értékesítő partnereként az INOV CO2 és a FOCUSYNERGY Kft. tevékenységét a kompromisszumot 
nem ismerő védelem, az értékes energiatartalékok támogatása és azok kihasználása fémjelzi. A víz e folyamatok legfontosabb 
elemének egyike!

Öröm számunkra, hogy generál importőrként egy új, modern terméket mutathatunk be Önnek. Utunkon konzekvensen 
továbbhaladunk, biztosítjuk a terméshozamot és kiváló indulási feltételeket nyújtunk a növényeknek.

Bízunk benne, hogy hamarosan termékeink lelkes felhasználójaként üdvözölhetjük.

Tisztelettel 

János Levente

FElHAszNálóI vÉlEMÉNYEk

Floridai Egyetem, Élelmiszer és Agrártudományi Tanszék, 
James E. Barrett professzor
„Éppen most fejeztünk be számos igen pozitív eredményű 
kísérletet muskátlikon. A muskátliknál elért hatás szenzációs 
volt. A növények élettartamának 25%-os növekedését valóban 
jelentősnek nevezhetjük. Soha eddig nem 
találkoztunk olyan vízszabályozó termékkel, 
amely azt az időtartamot, melyet a növény víz 
nélkül képes elviselni, majdnem megduplázza.“ 

A Texasi Egyetem golfklubja 
Rich D. Cope, vezető greenkeeper
„A Hydretain valóban figyelemreméltó termék. Mint a legtöbb 
termék esetében, itt is szkeptikusan vártam a Hydretain 
hatékonyságát. Miután azonban a múlt nyár legszárazabb 
és legforróbb időszakában egy 1,2 hektárnyi területen 
kipróbáltam a terméket, a pozitív hatást már alig egy hét 
elteltével fel tudtam mérni. A hőségnek kitett, barna színűre 
fonnyadt gyep a kezelt területeken nem egészen egy hét alatt 
zöld színű és egészséges lett. Öntöznöm 33%-kal kevesebbet 
kellett, anélkül, hogy a fő minősége 
csorbát szenvedett volna. Végezetül 
pedig 2006 nyarán az éjszakai 
öntözés vízmennyiségét a hőség és a 
szárazság ellenére 4,5 millió literről  
3 millió literre tudtam csökkenteni.“

Plant City Golf Club
Charles M. Lewison, ügyvezető 
„Összességében véve elmondhatjuk, hogy a Hydretain 
tökéletesen működik, ha a gyökérzetet éri. A talaj 
nedvességtartalma három év óta, mióta itt dolgozom, 
most a legkiválóbb. A talaj nem túl 
száraz és nem is túl nedves. A gyep 
gyökérzete sokkal egészségesebb, és 
a tápanyagfelvétel is egyértelműen 
jobb.“ 

GYoRSABB FEJLőDÉS 
A Hydretain kihasználja a föld nedvességét, lelassítva a 
meglévő elpárolgását, így elősegítve a víz jobb kihasználását.  
A vetés, a palánták és a gyepszőnyeg számára rendelkezésre 
álló több víz új gyepnövényeket és a gyökérzet dús fejlődését 
eredményezi.
  

JoBB CSíRázáS
A Hydretain nedvességvonzó és nedvesítő technológiája 
több mint 100%-kal javította a magvak csírázását a 
korlátozott víztartalékkal bíró területeken. A Hydretain 
ezen kívül a növények túlélési valószínűségét is növeli, 
mivel nedvesen tartja a fejlődő palántákat.

Öntözés csak az 1. és a 8. napon
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  a gyökérzet könnyebben 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.

A HYDRETAIN ElŐNYEI

BIzoNYíToTT És 
szABADAlMAzTAToTT 
TEcHNológIA

... már a kezelt és kezeletlen gyep összehasonlításakor 
egyértelműen szembetűnik. A Hydretain ismételten 
bebizonyította, hogy hatása egyedülállóan kiváló a 
száraz vagy kiszáradt talajok megfelelő vízháztartásának 
megtartása és helyreállítása területén. A kezeletlen 
növényeknek több időre volt szükségük, hogy kiheverjék a 
szárazság okozta stressz hatásait, és mindemellett sokkal 
érzékenyebbek voltak a betegségekkel és a kártevőkkel 
szemben. A Hydretainnel kezelt növények ezzel szemben 
kétszer olyan hosszú száraz periódust is elviseltek, s csak 
ezután mutatkoztak meg rajtuk a szárazság jelei. Neves 
egyetemek, valamint növény- és gyepápolással foglalkozó 
szakemberek világszerte hangsúlyozzák a Hydretain előnyeit 
és azon egyedülálló tulajdonságát, hogy képes az öntözővíz 
mennyiséget akár 

50%-kal 

vagy annál is többel csökkenteni!

A HYDRETAIN HAszNA 
A gYAkoRlATBAN...

A gravitáció és a párolgás ellenünk dolgoznak, mivel az egyik a nedvességet a talajvíz szintjére lehúzza, a másik pedig 
a légkörbe vonja el azt. Csapadékhiány esetén ez a két erő felelős a nedvesség elvesztéséért a talajban. Amennyiben a 
nedvesség pótlása elmarad, akkor ez az állapot hervadáshoz, a levelek és a növény zsenge részeinek megbarnulásához 
és lehullásához vezethet. Ha a szárazság okozta tünetek láthatóvá válnak, akkor a túlélő-üzemmód aktivizálása miatt a 
növényi folyamatok nagy része már nem működik. Ebben az időszakban a növény különösen érzékeny a betegségekkel 
és a kártevőkkel szemben. 

A tartósan száraz föld hidrofóbbá válik. Megnő a felületi feszültsége, taszítja a vizet. Ebben az állapotban az öntözés 
hatásfoka alacsony, mivel a talajban lévő üregeken keresztül a víz leszalad, melynek eredménye a csökkent vízfelvétel.  
E nedvesség a gravitáció áldozatául esik és alig segít a felszín közelében szenvedő növényeken. 

Amennyiben a szárazság továbbra is fennáll, akkor a növény gyökerének növekedése leáll, mivel a körülötte lévő föld 
száraz. A hajszálgyökerek elsorvadnak, elszáradnak és elhalnak. A növény ennek következtében még jobban szenved és 
a felszínen is megmutatkoznak ennek jelei. A szárazság kiegyenlítésére alkalmazott túlzott mértékű öntözés gombásodáshoz 
és rothadáshoz vezethet, amely a növény számára ugyanolyan káros, mint a szárazság.

A Hydreatin nem nedvesítőszer vagy egy jól felszívódó szintetikus anyag, hanem egy környezetbarát szer, amely 
vékony, ellenálló réteget képez a gyökér felületén. A nedvességet megkötő, szabadalmaztatott, higroszkopikus nedvesítési 
technológiák felhasználásával a Hydretain a növény egyik legerősebb támasza lesz a szárazság idején. 

A Hydretainnel kezelt föld könnyebben veszi fel a 
nedvességet még kirívó szárazság idején is. Ahelyett, 
hogy elvezetné a nedvességet, a föld engedi, hogy 
a víz beszívódjék és az újonnan bekerült víz eloszoljon. 
A talaj a vizet a gyökérzónában tárolja és a  a gyökerek 
számára elérhetővé teszi.

A vízpára felfogásának körforgása és a csepp-
képződés több öntözés során megismétlődik. Ezáltal 
a növény a létfontosságú folyadék - a víz - folyamatos 
pótlását élvezi. Az így keletkezett nedvességfilm a 
növekedési folyamat egészében a gyökereken marad. 
Bizonyos lehet afelől, hogy a növények a megváltozott 
vízhozzáférhetőség idején profitálnak a Hydretain 
adta előnyökből.

HogYAN MŰköDIk A HYDRETAIN?

A Hydretain a gyökereken számtalan raktárat 
képez, megköti, valamint a földben tartja a vízpárát. 
Amikor a talajnedvesség a gyökerek által elérhető 
szint alá esik, akkor a növénynek a túlélés érdekében 
szüksége van a vízraktárakra. Ezáltal meghosszabbodik 
a növény élettartama. Elkerülhetővé válik az aszály 
okozta károsodás és a csökkent ellenállóképesség.
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Hydretain nélkül Hydretain nélkül Hydretain nélkül Hydretain nélkülHydretainnel Hydretainnel Hydretainnel Hydretainnel

összEHAsoNlíTásI kÉpEk 

FIGYELEM:
Ha a Hydretain a kinyílt virágokra 
került, akkor öblítse le azokat tiszta 
vízzel, hogy a Hydretain ne vonja el a 
finom virágszirmoktól a nedvességet.

HíGíTáS:
A Hydretain koncentrált összetételű anyag, mely 
alkalmas nagy területeken való alkalmazásra. 
Használat előtt fel kell higítani. Minimális higítási 
arány 1:15 (Hydretain:víz) egyenletes nagy 
felületen való használatra. A Hydretain keverhető 
tartálykannában és alkalmas injektoros és 
öntöző rendszeren keresztüli kijuttatásra. 

A LEGJoBB EREDMÉNY ELÉRÉSE: 
A Hydretain a gyökereknél hat! A kijuttatás után 
fontos a locsolás, hogy a víz a szert bemossa 
a gyökerekhez. A későbbiekben csökkenthető 
a vízmennyiség és az öntözések gyakorisága.  
A szárazságnak kitett területeken rövid időn 
belül megmutatkozik a javulás. Amennyiben a 
vízigény az első két hétben nem csökken, akkor 
az alkalmazást meg kell ismételni. A megfelelő 
trágyázás növeli a Hydretain hatását.

AlkAlMAzás És ADAgolás

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség kezelt felület Öntözés Részletes leírás

Alkalmazás
háromhavonta

30 liter koncentrátum 1 hektár Legalább 2,5 mm (2,5 l)/m2

mennyiségű vízzel azonnal,
vagy pár órán belül öntözze be!

A Hydretain ajánlott alapdózisának
ötszörösét is használhatja.

Alkalmazás havonta, az
első 30 liter koncentrátummal 
való kezelés után

10 liter koncentrátum 1 hektár Legalább 2,5 mm (2,5 l)/m2

mennyiségű vízzel azonnal,
vagy pár órán belül öntözze be!

A Hydretain ajánlott alapdózisának
ötszörösét is használhatja.

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség kezelt felület Öntözés Részletes leírás

Vetés után 30 liter koncentrátum 1 hektár Annyi vízzel, hogy a Hydretain
lejusson a vetés mélységébe.

Egy alkalmazás a pótvetés előtt
optimálisan szabályozza a termőföld
vízháztartását.

A gyepszőnyeg
kiterítése után

30 liter koncentrátum 1 hektár Annyi vízzel, hogy a
Hydretain lejusson a
gyepszőnyeg gyökérzetéhez.

Egy alkalmazás a gyepszőnyeg
kiterítése előtt optimálisan szabályozza 
a termőföld vízháztartását.

gYüMölcs / zölDsÉg / gABoNA / MEzŐgAzDAság

pázsIT

póTvETÉs / gYEpszŐNYEg

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség kezelt felület Hígítási arány Részletes leírás

Speciális növényi kultúrák/
vetés

10 és 30 liter közötti
koncentrátum a vetési
ill. növénysűrűségtől
függően

1 hektár 1:50 és 1:200
között változó

Az első alkalmazásnál 30 liter koncentrátumot használjon, 
és ha gazdasági szempontból megéri, akkor utána pedig 
legfeljebb három hónapig havonta 10 liter koncentrátumot, 
vagy ismét 30 liter koncentrátumot 3 hónapra.

Átültetés/ültetés utáni
alkalmazás

10 és 30 liter közötti 
koncentrátum a vetési ill.
növénysűrűségtől függően

1 hektár Az egész terület Hydretain-os kezelése az ültetés után.

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség Részletes leírás

Átültetés - a növény / fa /
cserje oldatba mártása

80 ml koncentrátum 5 liter vízhez
1,6 l koncentrátum 100 liter vízhez

A gyökérlabdát ültetés előtt mártsa be a Hydretain-víz keverékbe,  
vagy öntözze be, nedvesítse át.

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség kezelt felület Részletes leírás

Öntözés, locsolás 80 ml 5 literenként
1,6 liter  
100 literenként

1 liter  
koncentrátum 
= 100 m²

Optimális eredmény 
elérése érdekében  
nedves földön 
használja.

Injektorral 1 liter koncentrátum 100 m² Keverési arány 1:50  
(20 ml/liter) és 
1:100  
(10 ml/liter) között.

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség Részletes leírás keverési arány

Cserepes növények
táptalajban

80 ml 5 literenként
1,6 liter  
100 literenként

A táptalaj 
legyen annyira 
száraz, hogy a 
lehető legtöbb 
Hydretaint
tudja felvenni.

1:50 és 1:100  
között, erősebb 
hígítás esetén
többszöri kezelés 
válhat szüksé-
gessé.

Fák / csERjÉk / szABADFölDI NövÉNYEk  

Felhasználás módja Hydretain-mennyiség Részletes leírás Higítási arány

Fák esetében a törzs
átmérője szerint

100 ml  
koncentrátum/1 cm
törzsátmérő

A gyökér körüli  
területet  
alaposan
öntözze be!

1:50 és 1:300  
között változó
1:50 = 20 ml/liter, 
1:100=10 ml/liter
1:300 = 3,3 ml/
liter

Cserjék és  
szabadföldi növények

80 ml 5 literenként
1,6 liter  
100 literenként

A gyökér körüli  
területet  
alaposan
öntözze be!

1:50 és 1:300  
között változó
1:50 = 20 ml/liter, 
1:100=10 ml/liter
1:300 = 3,3 ml/
liter

ülTETÉs / kERTEk

csEREpEs / NEM szABADFölDI NövÉNYEk
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Hydretain is manufactured in the United States under one or more of the following U.S. Patents 5814123, 5865869
© Copyright 2011, Ecologel Solutions, LLC. All Rights Reserved.

AGRosolution GmbH & Co.kG Linz terméke 

GENERÁL IMPORTŐR Magyarország és Románia:
INoV Co2 s.r.o.

SK-94501 Komárno, Komenského 22, Tel.: +36 23 880 710, Fax: +36 23 880 713, office@agrosolution.hu, www.agrosolution.hu


