
Înverzire cu economie de 
apă în livezi și vii

GreenManager
înverzire ecologică și cu economie de apă efectuată simplu

reglarea alternativă a umidității solului

însămânțarea intervalelor și cu semințe de diferite 
dimensiuni
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Însămânțare sau supraînsămânțare de înverzire

Concomitent cu recoltarea culturii existente, 
putem semăna diferite plante în centrul aleilor de 
cultivare (însămânțare directă). 

Este posibilă și semănarea concomitentă a unor 
semințe cu bobul mic 
împreună cu semințele cu bobul mare. 

Putem semăna și pe toată lățimea aleii de cultivare.  

În anii cu precipitații abundente, învelișul verde 
abundent ajută butucii de vie sau pomii 
fructiferi să contracareze stresul generat de 
excesul de apă. 
În cazul în care doriți să efectuați numai 
supraînsămânțare, cilindrul și semănătoarea se pot 
utiliza și fără cultivator, sau, la comandă, utilajul 
poate � completat și cu o grapă de nivelare 
HarroFlex (vezi pag. 4). 

(Concepție de cultivare elaborată pe baza 
cercetărilor efectuate de Dr. Wilfried Hartl, 
Bio- Forschung Austria)
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Cu utilajul  GreenManager
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Combaterea plantelor concurente la apă

Cu ajutorul utilajului GreenManager se pot combate 
considerabil buruienile concurente la apă cu 
plantele de cultură:
Plantele care au răsărit pot � tăvălugite pe toată 
lățimea intervalului
Plantele răsărite pe centrul intervalului sau pe toată 
lățimea intervalului pot � secționate la bază.

În condiții pedo-climatice de secetă este 
recomandată combaterea invaziei plantelor 

concurente la apă prin înverzire, fără a risca astfel 
reducerea umidității solului, ce poate � o consecință 
a lucrărilor de pregătire intensivă a solului. 
În același timp, folosind utilajul „GreenManager” 
pericolul eroziunii solului poate � redus la minim. 

(Concepție de cultivare elaborată pe baza 
cercetărilor efectuate de Dr. Wilfried Hartl, 
Bio- Forschung Austria)



Posibilități multiple de combinații, în funcție de 
necesitățile actuale.

Fiecare element component este 
independent și este fi xat în trei 
puncte, ele pot fi  folosite atât 
combinat cât și separat. 

Tehnologia de înverzire ce se 
poate aplica în mod fl exibil

Această tehnologie de înverzire � exibilă este 
adaptabilă condițiilor pedo-climatice actuale și 
reglează consumul de apă al plantelor. 
Prin aplicarea unei înverziri conștiente, în plantațiile 
de vie și în livezi se pot combate buruienile concurente 
la apă, și astfel se poate regla creșterea plantelor de 
cultură.

Ciclul de utilizare a apei trebuie ținut 
sub control!

La cerere utilajul poate �  completat și cu grapă de 
netezire HarroFlex, această combinație � ind optimă 
pentru semănare, supraînsămânțare și întreținerea 
pajiștilor. 
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