Víztakarékos zöldítés
gyümölcsösben és szőlőben

GreenManager
környezetbarát és víztakarékos zöldítés egyszerűen
talajnedvesség alternatív szabályozása

HU

sorközök telepítése különböző méretű vetőmagokkal is

Zöldítő vetés vagy utánvetés
A GreenManager-rel
különböző növényeket vethetünk a művelőút
közepére, egyidejűleg a meglévő növényzet
alávágásával (direktvetés).
lehetséges apró szemű és nagyobb szemű
vetőmagok egyidejű vetése is.
vethetünk akár a művelőút teljes szélességében is.
Csapadékos években a dús zöld takaró segít a
szőlőtőkéknek és a gyümölcsfáknak a túl sok víz
okozta stresszt megszüntetni.
Amennyiben csak felülvetni szeretne, úgy a henger
és a vetőgép a kultivátor nélkül is alkalmazható,
vagy kívánságra HarroFlex boronával is
kombinálható (lásd 4. oldal).
(Növénytermesztési koncepció: Dr. Wilfried Hartl,
Bio- Forschung Austria kutatásai alapján)
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A vízkonkurens növények visszaszorítása
A Greenmanager-rel a hasznos növények
vízkonkurens gyomnövényei jelentősen
visszaszoríthatók:
a kikelt növények a teljes sorközben
lehengerezhetők
a kikelt növények a sorköz közepén, vagy akár
teljes szélességében alávághatók.
Száraz időjárási feltételek mellett ajánlott a víz-

konkurens növények térhódítását a zöldítésen
keresztül csökkenteni, anélkül, hogy
veszélyeztetnénk a talaj nedvestégtartalmának
csökkenését, amely az intenzív megmunkálás
következtében jelentkezik. Ugyanakkor a
„GreenManager” alkalmazásával a talajerózió
veszélye is minimálisra csökkenthető.
(Növénytermesztési koncepció: Dr. Wilfried Hartl,
Bio- Forschung Austria kutatásai alapján)
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Valamennyi alkotóelem önálló
hárompont függesztővel
rendelkezik, melyek egyenként
vagy kombinálva is alkalmazhatók.

Sokoldalú variálhatóság a célnak megfelelően
A rugalmasan alkalmazható
zöldítési technológia
jól alkalmazkodik az aktuális klíma- és
talajviszonyokhoz, valamint szabályozza a
növények vízfogyasztását is.
A zöldítés tudatos alkalmazásával a szőlők
és gyümölcsösök vízkonkurens növényei
visszaszoríthatók és ezáltal a kultúrnövény
növekedése is szabályozható.

A vízháztartást szabályozni kell!

Igény szerint HarroFlex boronával és simítóval is
kiegészíthető, így ideális megoldás új vetésre,
utánvetésre és gyepápolásra.
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