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TECHNOLÓGIA

 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 bér-
költségek, az energiahozam és a túlélési arány javul, a 
virágzás ideje és a növény élettartama nő.

Hydretain akár 

50%-kal is csökkenti 

a vízszükségletet!

A HydretAin
HAtÉKOnySÁGA
Az egészséges zöld PÁZSIT, FÁK, CSERJÉK, DÍSZ- és ÁGYÁSNÖVÉNYEK ápo-
lása még a legkedvezőbb körülmények közt sem kis feladat, mindegy, hogy 
Ön egy golfpályát üzemeltet, kertápolási szakemberként dolgozik vagy ker-
tészete van.

A legnagyobb kihívás a gyökérzóna megfelelő nedvességének megtartása 
annak érdekében, hogy a növények egészségesek maradjanak és ne le-
gyenek túlöntözve. A száraz periódusok kiegyenlítése végett hajlamosak va-
gyunk 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 nedvesség mértéke. 
Ha ez a folyamat megszakad, akkor azt kockáztatja, hogy a növényei elszá-
radnak.

A Hydretain megköti, valamint a földben tartja a vízpárát. A gyökérzet fel-
színén vízcseppek képződnek, amelyeket a növény ily módon fel tud venni. 
Ez a folyamat döntő fontosságú a növény túlélése szempontjából, ha nincs 
jelen a talajban a növény megfelelő fejlődéséhez szükséges vízmennyiség. 
Megfelelő vízszabályozással meghosszabbodik a növény élettartama. Elke-
rülhetővé válik az aszály okozta károsodás és a csökkent ellenállóképesség.

Hydretainnel

ÖSSZeHASOnLÍtÁSi KÉPeK
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FeLHASZnÁLÓi VÉLeMÉnyeK
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 egyér-
telműen jobb.“

Banyan Golf Club of Palm Beach , Dan Jones, vezető greenkeeper
„Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy termékük, a Hydretain milyen jól bevált a Banyan Golf Klubban. A Hydretaint először a legrosszabb, szárazság 
miatt problémás helyeken alkalmaztuk, ez év júniusában kijuttatva. Már néhány napon belül egyértelműen láthatóvá vált a Hydretain hatása.
Ezután kijuttattuk a Hydretaint a pályák minden elütőhelyén és célterületén. Megint csak láthatóvá vált a különbség, már néhány napon belül. Pedig 
már majdnem mindent kipróbáltam, még a piacvezető nedvesítőszert is, de egy terméknek sem volt ilyen összehasonlíthatóan pozitív hatása, mint 
a Hydretainnek. Teljesen meg vagyok győzve a Hydretain hatásáról, és már előre örülök annak, hogy az őszi felülvetéseknél újra bevethetjük ezt a 
terméket.”

ALKALMAZÁS ÉS AdAGOLÁS
PÁzsIT

PÓTVETés / GyEPszŐNyEG

HÍGÍTÁs:

A Hydretain koncentrált összetételű anyag, mely al-
kalmas nagy területeken való alkalmazásra. Hasz-
nálat előtt fel kell higítani. Minimális higítási arány 
1:15 (Hydretain:víz) egyenletes nagy felü- leten való 
használatra. 

Problémás területeken az alapdózis ötszörösére is 
emelheti a Hydretain mennyiséget (pl. hidrofób, na-
gyon agyagos termőföld, illetve túl alacsony, avagy 
túl magas pH-érték esetén).
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 gyö-
kerekhez. Az öntözéshez szükséges víz mennyisége 
attól függ, hogy milyen mélyre nyúlnak le a növé-
ny gyökerei. Vetésnél csak a vetési zónáig szabad 
benedvesíteni a földet, kerülje a túlzott öntözést. 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.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.

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 havon-
ta, 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 pót-
vetés 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 gyep-
szőnyeg kiterítése előtt 
optimálisan szabályozza 
a termőföld vízháztar-
tását.
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