a faiskolai és az erdészeti termelésben
A STOCKOSORB® talajjavító anyag a termesztő közegbe keverve
javítja a kedvezőtlen vízháztartású talajok és termőközegek
vízkészletének megőrzését, így csökkenti a szükséges öntözés
gyakoriságát.
A STOCKOSORB® vízmegtartó talajjavító anyagot a földhöz (tőzeghez) kell keverni. Ennek eredményeként a
termesztő közeg vízmegtartó képessége nagyon megnövekszik. A STOCKOSORB® nemcsak a vizet képes
megtartani, hanem a vízben oldott sókat, ásványi anyagokat, illetve a tápoldatot is, ezért jelentősen csökken az
öntözés miatti kimosódást.
A STOCKOSORB® használatának előnyei:

•
•
•
•
•
•

csökkenti a szükséges öntözés gyakoriságát;
csökkenti a tápanyag kimosódását;
elősegíti a gyökér növekedését;
növeli a termelés biztonságát;
csökkenti az átültetési sokkot;
a STOCKOSORB® hosszú távú hatású,
vízmegtartó képességét 3 évig megőrzi.

STOCKOSORB® használata erős
gyökeresedést eredményez,
a gélterületet teljesen benövi a gyökér.

Használatának módozatai:
Kiültetés, átültetés – száraz granulátum formában: 1,6 kg – 2,0 kg STOCKOSORB®-ot alaposan bekeverünk
1,0 m3 földbe (tőzegbe). A kapott keverékbe ültetünk. Az első két öntözés legyen bővebb, hogy a
STOCKOSORB® szemcséi vízzel megteljenek. Ezt követően az öntözés a szokásos mérték felére csökkenthető.
1 kg STOCKOSORB® több száz db csemete konténerezéséhez elegendő.

Kiültetés, átültetés – előnedvesített gél állapotban: 1 kg STOCKOSORB®-ot egy horbóban 200 liter vízzel
megzselésítünk. Ültetéskor az ültetőgödörbe 0,5 liter – 3 liter gélt helyezünk a gyökér (földlabda méretétől
függően, hogy körül vegye azt). A facsemetét a STOCKOSORB®-os ültető gödörbe helyezzük, majd a gödröt
földdel lefedjük. 1 kg STOCKOSORB® 66 db – 400 db csemete kiültetéséhez elegendő.

Szabad gyökerű ültetés – előnedvesített gél állapotban: 1 kg STOCKOSORB®-ot egy horbóban 200 liter vízzel
megzselésítünk. Az ültetendő csemete gyökerét bemártjuk a zselébe. (Gyakorlatilag a sarazást, pépezést
pótoljuk így.) Az így kezelt csemetét a szokásos módon ültetjük ki. 1 kg STOCKOSORB® több ezer db csemete
bemártásához elegendő.

Utólagos kezelés – előnedvesített gél állapotban: a fentiek szerint leírt módon a STOCKOSORB®-ból zselét
készítünk. A kezelendő fa gyökérzónájába injektáljuk a gélt, vagy kicsi (5cm – 10 cm átmérőjű) lyukat képzünk,
pl. ásónyéllel, vagy kimosással. A keletkező lyukakat feltöltjük géllel, majd földdel befedjük.
További információ, értékesítés:

Kontor László területi képviselő, mobil: +36 (30) 39-97-237
City-Sprint Bt., 4032 Debrecen, Kartács u. 25.,
tel., fax: 00 36 (52) 348-766, e-mail: citysprint@t-email.hu, web: http://www.stockosorb.hu

