
A STOCKOSORB®
 használata (SI mértékrendszer) 

 

Használja a  STOCKOSORB®
 -ot kisebb dózissal Használja a  STOCKOSORB®

 -ot nagyobb dózissal 

Kevésbé vízigényes növények Vízigényes növények 
Gyakran öntözött növények Olyan növények számára, melyeknek az öntözések között hosszabb 

aszályos időszakot kell kibírni 
Nagyobb vízkapacitású szubsztrátum-  és 
talajkeverékek esetében 

Ahol a növények magas hőmérsékletnek és alacsony 
csapadékmennyiségnek vannak kitéve 
Alacsony vízmegtartású ültető keverékek és szubsztrátumok/talajok 

A következő alkalmazási arányok közelítőek! 
Ha a víz és/vagy a talaj magas sótartalmú és pH értékű 

 

Alkalmazási terület Alkalmazási mód, mélység és időzítés Adagolási arány 

Ültető keverék, 
földkeverék 

Ültetés előtt keverje be az ültető közegbe egy adott koncentrációval. 
Öntözzön közvetlenül ültetés után telítődésig. 

1.5-3kg/m3
 

 
Ágyások 

 
Keverje a STOCKOSORB®

 felét az ültető gödörbe, majd a másik felét a 
visszatöltésbe. Öntözzön közvetlenül ültetés után telítődésig. 

1m2 10cm mélyen: 100g 
1m2

 20cm mélyen: 200g 

Új füvesítés /  
gyeptégla 

Jutassa ki szórófejjel vagy vetőpéppel egyenletesen. Új füvesítésnél 15 cm-
re, gyeptégla alkalmazásánál 7 cm mélyre dolgozza be a talajba, szórja szét 
a magot vagy fektesse le a gyeptéglát, hengerelje le, öntözze bőségesen. 

50- 100g/m2
 

 

Gyökérmártáshoz 
szabadgyökerű 
ültetésnél 

 

A STOCKOSORB®
 powder-t lassan adagolja vízhez. Hagyja a terméket vízzel 

megtelni (15-30 perc). Állítsa be úgy a gél viszkozitását, hogy a legjobban 
tapadjon a gyökérzetre. 
Földből való kiemelés után a szabadgyökeret azonnal mártsuk egyesével 
vagy kötegelve előnedvesített STOCKOSORB®-ot tartalmazó edénybe. 
Emelje ki és hagyja a felesleget lecsepegni. A gyökerek a hydrogélben 
hosszabb ideig eltarthatóak károsodás nélkül. A szokásos módon ültessük a 
földbe. 

100g 10-20l vízbe 
(a víz ion tartalmától 
függően)) 3g in 250ml 
Legjobb a 
STOCKOSORB®  
powder-t használni 

Konténeres 
növények 

 

A száraz vagy előnedvesített STOCKOSORB®–ot keverje alaposan az ültető 
közegbe, mielőtt azzal megtöltené a cserepeket. Száraz STOCKOSORB®

 

használata esetén telítődésig öntözze a palántákat. 

1.5-3kg/m3
 

Konténer mérete: 
3,5l  7 - 15g 
8,0l  15 - 30g 
20l  30 - 60g 
40l  60 - 120g 
100l  150 - 300g 

Fa- és sövény-
telepítés 

 

Keverje a STOCKOSORB®-ot a fedőrétegbe és az ültető közegbe. Az alkal-
mazási arány a fajtától, az ültető gödör méretétől, a gyökér nagyságától, a 
növény méretétől és a klimatikus és talajadottságoktól függ. 
A javasolt mennyiség 1/3 részét közvetlenül az ültető gödörbe kell juttatni, 
és ott a földdel elkeverni. 
A fennmaradó 2/3 részt a fedőrétegbe kell keverni. Egy kevés kezeletlen 
földet kell hagyni a végső fedőrétegnek. Alaposan töltse fel az ültető 
gödröt. Száraz granulátum alkalmazása esetén öntözze az ültetést a talaj 
átitatódásáig. 

1.5-3kg/m3
 

Ültető gödör:  
15-30cm3: 
3-40g/ növény 
Ültető gödör: 50cm3: 
250g/ növény 

 

Fa, cserje, szőlő 
és  dísznövény 
ültetvények 

A STOCKOSORB®
 -ot, mint előnedvesített gélt jutassa gyökérzónába 

injektáló berendezéssel. (Pl. AIRITECH vagy BIOLIFT injektor. Ez szúrófej a 
pneomatikus és hidraulikus technológia ötvözetét használja.) Először a fej – 
a légkalapács mechanizmusával – behatol a kemény talajba egy pontosan 
meghatározott mélységbe 20 és 120 cm között a gyökerek megsértése 
nélkül. Második lépésben az injektor sűrített levegőt pumpál a talajba, hogy 
repedéseket és szabad helyet készítsen. Végül az így készített üregbe 
injektálják a gélt. 

80 - 400 g száraz 
granulátum 
növényenként 
Az injektáláskor használt 
mennyiséget, annak helyét 
és mélységét  a növény ma-
gasságával és gyökerének 
szerkezetével összhangban 
kell meghatározni. 

 
Feladatra szabott felhasználási javaslatért kérjük, forduljon területi képviselőnkhöz! 
 

City-Sprint Bt., cím: 4032 Debrecen, Kartács u 25.,  
tel./fax: 00 36 52 346-766, mobil: +36 30 39-97-237, mail: citysprint@t-email.hu web: http://www.stockosorb.hu  


