Utilizarea STOCKOSORB®

(unități de măsură SI )

Utilizați STOCKOSORB® -cu doză mai mică

Utilizați STOCKOSORB® cu doză mai mare

Plante cu nevoi mai reduse de apă
Plante udate mai des

Plante cu nevoi ridicate de apă
La plante, care între două stropiri trebuie să reziste o perioadă secetoasă
mai îndelungată
Acolo, unde plantele sunt expuse la temperatură înaltă și precipitații
puține
Substrat sau amestec de soluri pentru plantare, cu capacitate mică de
înmagazinare a apei
Dacă apa și/sau solul are un conținut ridicat de săruri și valori ridicate de
pH.

Substrat sau amestec de soluri cu capacitate
mai mare de înmagazinare a apei
Raporturile de utilizare sunt aproximative !

Domenii de
utilizare

Mod de utilizare, adâncime, temporizare

Dozaj

Amestec pt.
Amestecați înainte de plantare în mediul de plantat cu concentrația dată. 1.5-3 kg/m3
plantare,
Udați imediat după plantare, până la saturare.
amestec de soluri
Straturi
Amestecați jumătate din STOCKOSORB® în groapa de plantat, iar a doua 1m2 la adâncime de 10cm:
jumătate în umplutură. Udați imediat după plantare, până la saturare.
100g
1m2 la ad. de 20cm : 200g
Înființare de
Dispersați uniform cu un cap de pulverizare sau cu semănătoare pe toată 50- 100g/m2
gazon /dale cu
suprafața. Amestecați în sol la înființare nouă, la o adâncime de 15 cm, în
gazon
cazul dalelor cu gazon la o adâncime de 7 cm, împrăştiați semințele sau
așezați dalele, presați suprafața cu cilindru, stropiți în abundență.
La imersie de
STOCKOSORB® powder se adaugă treptat la apă. Lăsați produsul să se 100g la 10-20l apă
rădăcini în cazul
îmbibe cu apă. (15-30 minute). Reglați în așa fel vâscozitatea gelului, ca (în funcție de conținutul
plantărilor cu
acesta să se lipească cât mai bine de rădăcini. Rădăcinile trebuie de ioni a apei) 3g în
rădăcini libere
scufundate câte una sau în legături, imediat după ce au fost scoase din 250ml. Se recomandă
pământ în soluția de STOCKOSORB®- umezită în prealabil. Scoateți utilizarea
de
rădăcinile și lăsați-le să se scurgă. Rădăcinile pot fi lăsate în hidrogel chiar STOCKOSORB® powder
și timp mai îndelungat fără să le afecteze. Se plantează în mod obișnuit în
sol.
Plante în
STOCKOSORB®–ul uscat sau umectat se amestecă bine în mediul de 1.5-3kg/m3
containere
plantare, înainte de umplerea ghivecelor. Dacă utilizați STOCKOSORB® Dim. container:
uscat răsadurile vor trebui udate până la saturare.
3,5l
7 - 15g
8,0l
15 - 30g
20l
30 - 60g
40l
60 - 120g
100l
150 - 300g
Plantat de pomi
Amestecați STOCKOSORB® atât în stratul de acoperire cât și în mediul de 1.5-3kg/m3
și înființare de
plantare. Raportul de amestec depinde de soi, de mărimea gropii, de Groapa de plantare:
garduri vii
mărimea rădăcinilor, de dimensiunile plantei și de condițiile climatice și de 15-30cm3:
sol. 1/3 din cantitatea recomandată se administrează direct în groapa de 3-40g/ plantă
plantare, unde se va amesteca cu solul. Restul de 2/3 se amestecă în groapa
de
plantare:
stratul de acoperire. Ultimul strat de acoperire nu se tratează. Groapa de 50cm3: 250g/ plantă
plantare trebuie bine umplută. În cazul utilizării de granulat uscat udați
până la saturație.
Copaci, arbuști,
STOCKOSORB® trebuie să ajungă sub formă de gel înmuiat, cu ajutorul 80 - 400 g granulat uscat
viță de vie și
unui echipament de injectare în zona rădăcinilor (de ex. injector AIRITECH pt fiecare plantă
plantații de
sau BIOLIFT. Aceste dispersoare utilizează o combinație între tehnologia Cantitatea, adâncimea și
plante
pneumatică și hidraulică). Prima dată capul – prin mecanismul ciocanelor locul injectării se vor
ornamentale
pneumatice – pătrunde în solul tare la o adâncime exact stabilită, între 20 determina
în
conși 120 cm, fără a leza rădăcinile. În pasul următor injectorul pompează aer cordanță cu înălțimea și
comprimat în sol în vederea creerii de crăpături și spații libere. La urmă va structura
rădăcinilor
fi injectat gelul în aceste spații.
plantei.
Pentru recomandări şi soluții tematice adresați-vă reprezentantului nostru zonal.
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