Zatrávnenie ovocných sadov
a viníc so šetrením s vlahou

GreenManager
Environmentálne zatrávnenie so a jednoduché šetrenie
s vlahou
Alternatívna regulácia vlhkosti pôdy

SK

Vysev medzi riadkami aj rôzne veľkými semenami

Zelená sejba alebo následná sejba
Prostredníctvom GreenManager
môžeme do prostriedku pracovnej cesty
zasiať rôzne rastliny, súčasne s podstrihnutím
existujúceho rastlinstva (priama sejba).
Je možná súčasná sejba semien s menšími, ako aj
väčšími zrnami.
Môžeme siať až v celkovej šírke pracovnej cesty.
V zrážkových rokoch napomáha hustá trávnatá
pokrývka hroznovým révam a ovocným stromom
zamedziť stresu, spôsobeného prílišným
množstvom vody.
Ak chcete len dosiať, v tom prípade je možné valec
a sejací stroj použiť aj bez kultivátora, alebo podľa
požiadaviek je možné ho kombinovať aj s bránami
HarroFlex (viď. strana č. 4.).
(Koncepcia pestovania rastlín: na základe výskumov
Dr. Wilfried Hartl, Bio- Forschung Austria)
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Zamedzenie rastlinám konkurenčných na vlahu
Prostredníctvom GreenManager-u je možné
v značnej miere zamedziť plevelom s vodnou
konkurenciou úžitkových rastlín:
vyklíčené rastliny je možné valcovať v plnej šírke
medziriadku
vyklíčené rastliny je možné podstrihnúť v strede
medziriadku, alebo aj v celel jeho šírke.
Za suchých poveternostných podmienok sa
odporúča rozšírenie rastlín s vodnou konkurenciou

znižovať prostredníctvom zatrávnenia,
bez toho, aby ste ohrozili zníženie obsahu vlhkosti
v pôde, ktoré sa prejaví v dôsledku intenzívneho
opracovania. Súčasne, aplikovaním „GreenManager”
je možné znížiť na minimum aj nebezpečenstvo
erózie pôdy.
(Koncepcia pestovania rastlín: na základe výskumov
Dr. Wilfried Hartl, Bio- Forschung Austria)
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Každý prvok disponuje
samostatným trojbodovým
zavesením, ktoré je možné použiť
po jednom, alebo aj kombinovane

Mnohostranná variabilita v súlade s cieľom

Technológia zatrávnenia s pružným použitím sa
vynikajúco prispôsobuje k aktuálnym klimatickým a
pôdnym podmienkam, ako aj reguluje spotrebu vody
rastlín. Vedomím používaním zatrávnenia je možné
obmedziť vodné konkurenčné rastliny viníc a ovocných
sadov, čím je možné regulovať aj rast hospodárskych
rastlín.

Obsah vlahy je potrebné regulovať!

Podľa možnosti je možné doplniť aj bránami a smykom
HarroFlex, čím sa stáva ideálnym riešením na novú
sejbu, následnú sejbu a starostlivosť o trávnik.
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