
KLEJE (COLLANTI)
Klej jest najważniejszym elementem w hydrosiewie ponieważ mocuje mie-
szankę do podłoża zapobiegając jej podmywaniu.
Istnieją dwa typoszeregi klejów dla hydrosiewu: pochodzenia roślinnego i 
syntetycznego.

FULL TACK: klej roślinny. Idealny do hydrosiewu grubościowego.
ZALETY:
- nie podmaka po ponownym zmoczeniu,   

- wysoka lepkość: ułatwia i polepsza nakładanie,
- idealny dla hydrosiewu z mulczem,
- opakowania: worki 20 kg.

SUPERTACK: klej syntetyczny w proszku przeznaczony do hydrosiewu o 
wysokim stopniu koncentracji z ponad 90% składnika aktywnego. Ulega 
całkowitej biodegradacji.
Idealny do stosowania w terenie wyschniętym i na dużych pochyłościach z 
glebami zwartymi gliniastymi.
ZALETY:
- przedłuża ochronę przeciw erozji,
- ułatwia nanoszenie także gęstych mieszanek,
- wzmacnia kiełkowanie trawy,
- zwiększa nieprzepuszczalność wody,
- wywołuje efekt �okulacji,

BIOSTUOIE
Są produkowane z włókien roślinnych (agawa, kokos, juta i drewno) i speł-
niają rolę ochrony przed erozją w sytuacjach, w których występuje ryzyko 
podmycia.

CURLEX: BIOSTUOIA: z włókien  drewnianych 
samomocujacych wykonane na gorąco.

ZALETY: 
- wysoka nieprzepuszczalność wody,
- jednorodne kiełkowanie,
- łatwość układania (szerokość rolek 240 cm),
- kolor naturalny,
- włókna grimpanti zapewniają większe przyleganie do podłoża,

DODATKI  - BIOSTYMULATORY
Linia nowych produktów specjalnych poprawiających wydajność hydrosiewu.

FIBERPLUS: połączenie włókien syntetycznych właści-
wych dla hydrosiewu o szybkiej dyspersji w wodzie.
Sytuacje zastosowania: znaczne nachylenia, podłoża w 
większości zerodowane, okresy dużych opadów.
ZALETY:
- większa odległość rozsiania mieszanki,
- polepsza właściwości mulczy (zwiększa wytrzymałość),

- podwyższa trwałość mieszanki na glebie,

IDROGEL: kopolimer zwiększający nieprzepuszczalność wody, super absor-
bent ze zdolnością osłony do 400 razy większej od ciężaru własnego. 
Dostępny w różnej granulacji dla hydrosiewu, przesadzeń itp.  

ZALETY:
- zapewnia roślinom niezbędną ilość wody w momentach krytycznych,
- podwyższa przyswajalność nawozów,
- redukuje stres wodny i potrzebę nawadniania,

- ogranicza ryzyko podmycia,
- poprawia wzrost roślin,
- opakowania: pojemniki 1.3 kg.

BIOROOTS  BIOSTIMOLATORE: związek uzyskany z ekstraktów alg z wysoką 
koncentracją kwasów humusowych, hormonów, enzymów i ze specy�cznymi  
mikroodżywkami powodującymi wzrost trawy.
ZALETY:
- wzrost masy korzeniowej,
- wzrost wilgotności wewnętrznej rośliny,
- większy rozwój ilości liści,
- wzrost tolerancji na stres wodny i na choroby,

MULCZE
Coraz częściej wykorzystywane w hydrosiewie, mulcze realizuję serię bardzo 
ważnych funkcji: ochrona nasienia, redukcja podmywania, nieprzepuszczal-
ność wody (erozja wodna), widoczność nanoszenia.

HYDROFIBRE: produkt otrzymywany z drewna surowego odwłóknionego 
termomechanicznie. Włókna drewna dzięki ich długości posiadają zwiększo-
ną odporność i wydajności o 20 - 25% większej od mulcza celulozowego.

ZALETY:
- intensywny zielony kolor,
- włókna o długości do 25 mm,
- chroni nasiona od zdarzeń atmosferycznych,
- zatrzymuje wilgoć,
- ogranicza erozję,
- opakowanie: bele o wadze 25 kg. 

VERTIMIX: produkt wstępnie zmieszany przeznaczony do stosowania na 
terenach wzmocnionych.
Mieszanka składa się z:
- 35% mulcz z włókna drzewne, 40% Humus,
- 20% nawóz mineralny, 3% włókna syntetyczne,
- 2% kleju i substancji zatrzymującej wilgoć,
ZALETY:
- ułatwia stosowanie,
- szybkość przygotowania,

NAWOZY
NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY DUNG 7-7-7:
Charakterystyka:
- nawóz zbilansowany jednorodny dla różnych zastosowań,
- uwalnia stopniowo elementy odżywcze,
- dostarcza znaczącą ilość substancji organicznej,
- zawiera kwasy huminowe i kwasy fulwowe (fulwokwasy),

HYDROMAT 
Jedyna prawdziwa i certy�kowana alternatywa dla BIOSTUOI słomy lub włók-
na kokosowego powiązane ze sobą poprzez siatkę fotoutleniajacą z jednej 
strony i folią celulozową z drugiej).
Coraz trudniejsze warunki jakie się napotyka wymagają bezpiecznych roz-
wiązań   kontroli  erozji.
ZALETY:
- łatwość nanoszenia w każdej sytuacji,
- minimalne przygotowanie podłoża,
- całkowita ochrona przed korozją,
- mniejsze koszty w porównaniu do BIOSTUOI,
- idealna dla terenów trudnych,
- nanoszona przez hydrosiewnik,
- opakowanie: bele o wadze 23 kg.
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Kontrola erozji




