Water Management pähkinäkuoressa




















Kaksitehoinen
kostutusainesekoitus
Tehostaa veden
imeytymistä sekä
tasa- painottaa
kosteuden pitoa
syvemmällä juuristossa
AquaVita-teknikka
vapauttaa sidottuja
ravinnepitoisuuksia

Turvaa juuriston
tasaisen kosteus- ja
happitasapainon
Vähentää
pintakosteutta
Aikaansaa pitävämmät
pelipinnat

Raemainen vaihtoehto
eri tilanteiden kosteusongelmiin, ei vain
nurmipinnoilla
Parantava annos antaa
näkyvän tuloksen jo
kolmen päivän jälkeen
Ennalta ehkäisevä
annos nurmelle antaa
30 pvn suojan

Nopea parannus kun
kysymyksessä on
syvät paikalliset kuivaalueet
Parantaa stressattua
nurmea
Saa juuriston
palautumaan
optimaaliseen
kosteustasoon

Annostelu 6,5 - 25,5 l / ha kuukausittain
Mitä isompi annos sitä korkeampi pitoisuus, pitempi
elinkaari sekä suurempi kosteuden säilyminen
Annostelu tavallisella ruiksuvarustuksella sekoitettuna
vähintään 200 l vettä per hehtaari

Annostelu 19 l / ha kuukaudessa aloittaen ainakin 1 kk
ennen stressiolosuhteiden syntymistä
Jatka kuukausiannostelua varmistaen positiivisimmat
tehot syvemmällä maakerroksessa
Kastelu joka annostuksen jälkeen jotta aikaan
saadaan syvä ja tasainen profiili koko
maakerroksessa.

Annostusta voi soveltaa 0,5 kg / 100 m2 - 1,25 kg / 100
m2 välille toivotun tuloksen saavuttamiseksi

20 kg säkki riittää 1600 m2 annostuksella1,25 kg / 100
m2
Ennalta ehkäisevään annostukseen 20 kg säkki riittää
4000 m2 annostuksella 0,5 kg / 100 m2

Annostus 25 l / ha hydrofoobisissa olosuhteissa
Seuraavat viikkoannostukset: 12,5 l - 25 l / ha tarpeen
mukaan
Pelipinnoille mielellään 25 l / ha kauden alussa
ennenkuin proaktiivinen ohjelma pinta-aktiivisella
aineella aloitetaan
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Helpottaa veden
pääsyä ja imeytymistä
maaperään
Tekee sateesta
tehokkaamman kun
poisvirtaus ja eroosio
vähenee
Varmistaa tehokkaan
kastelun, käytetään
torjumaan paikallisia
kuivalaikkoja

Muodostaa kosteuden
matriisivirtauksen
Käytetään kun
tarkoitus on parantaa
maaperän vedenpitoa
Joustavat
annosmäärät sopivat
eri maaperille ja
olosuhteille

Pitkävaikutteinen
kostutusaine
Turvallinen käyttää
myös suurilla
annostuksilla
Taattu
pitkävaikutteisuus
Säästää työtä
Tehostaa veden
imeytymistä sekä
tasapainottaa
kosteudenpitoa
Kahden
dokumentoidun
tehokkaan
kostutusaineen
sekoitus
Kustannustehokas,var
ma ja joustava
jatkuvassa ohjelmassa

Annostus 0,58 l / ha viikossa
Annostus 1,16 l / ha joka toinen viikko
Annostus 1,75 l / ha joka kolmas/neljäs viikko
(suositus 2 l / ha kuukaudessa)

Vakio-ohjelma jonka ensimmäinen annostus 19 l / ha
jota seuraa kuukausittainen 12,5 l / ha
Ohje yllä sopii hiekkapitoiselle maaperälle sekä
luonnonhiekkaiselle juuritason maaperälle
Ohjelma, jonka ensimmäinen annostus 12,5 l / ha ja
jota seuraa kuukausittainen 6,5 l / ha sopii paremmin
maaperällä jossa poisvirtaus ei ole aivan kunnossa

Annostus 50 l / ha 90 päivän kontrolliin
Voidaan käyttää jaettuina jaksoina jolloin
ensimmäinen 25 l / ha jota seuraa sama annos 7-10
päivää myöhemmin
Tarkistusannostus 25 l / ha alustavan 3kuukautisjakson jälkeen jota seuraa joku ylläminituista
kahdesta strategiasta

Esimmäinen annostus 4 - 6 l / ha suositellaan
Ylläpitoannostus 2 - 6 l / ha jatkuu kuukausittain
Sekoitetaan 500 l vettä / ha tai tarpeelliseen
vesimäärään tasaisen peittävyyden varmistamiseksi

