BB Com, Smáčedla
Připravila: Ester Světlíková

SMÁČEDLA

– spolehlivá úspora vody
V JARNÍM VYDÁNÍ GREENU JSME VÁM SPOLEČNOST BB COM PŘEDSTAVILI JAKO DODAVATELE
PROFESIONÁLNÍCH SUBSTRÁTŮ FLORCOM A HNOJIV ICL. V TOMTO LETNÍM VYDÁNÍ BYCHOM
VÁS RÁDI SEZNÁMILI S JEJICH DALŠÍMI PRODUKTY, SMÁČEDLY.

V

dnešní době, kdy se obyčejná chemická sloučenina jakou je voda,
stává skoro luxusní vzácností, nabírá téma úspory vody na aktuálnosti.
V nabídce firmy BB Com s.r.o. je několik
druhů smáčedel, které Vám s tímto problémem mohou výrazně pomoci.
H2Pro - vyzkoušená kvalita

Smáčedla H2Pro od výrobce ICL byla
vyvinuta na pomoc trávníkářům, kteří
se dnes potýkají se dvěma základními
problémy: dostupnost vody vhodné

k závlaze a výskyt suchých míst. Efektivita využití závlahové vody je často zcela
zásadní i při sestavování rozpočtu klubu.
Smáčedla H2Pro ovlivňují hospodaření
s vodou v celé kořenové zóně travních
rostlin. Výrazně snižují nároky na závlahu díky obsahu povrchově aktivních
látek, které pomáhají zadržovat vodu
a umožňují flexibilní programy aplikace
i různé dávky zálivky.
Smáčedla H2Pro Conserve efektivně
snižují počet cyklů mokra a sucha v půdě,
čímž předcházejí utužování vodoodpu-

divých vrstev, působí dlouhodobě a posilují zdraví kořenů i rostlin. Díky osvědčené technologií lze využít preventivních
i kurativních vlastností těchto produktů
jak v mokru, tak v suchu.
H2Pro - Aplikace

Tato smáčedla jsou k dispozici ve formě
granulí, tablet či v kapalné podobě a lze
je snadno zapojit do již existujícího systému hospodaření s vodou.
Aplikaci lze provádět kdykoliv v průběhu roku. Velmi zajímavá je u H2Pro
Smáčedla H2Pro ovlivňují hospodaření
s vodou v celé kořenové zóně travních rostlin.
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BB Com, Smáčedla
Smáčedla výrazně snižují nároky na závlahu
díky obsahu povrchově aktivních látek.

i nízká aplikační dávka (10l/ha/měsíc),
a tak výrazně menší potřeba zaměstnávat lidi na dodatečnou závlahu během
léta. Lze tak více času věnovat třeba na
údržbu bunkerů a odpališť během turnajové sezóny. Aplikaci lze provádět pomocí standardního postřikovače. Použít
lze i elektrické závlahové systémy nebo
profesionální kalibrované nástavce na
hadici. Optimálního výkonu lze dosáhnout v kombinaci s některým programem výživy. Účinněji působí, je-li první
aplikace provedena ještě před obdobím
růstu. Zálivka po aplikaci přispívá k průniku smáčedla do půdy a zvyšuje jeho
účinnost. K průniku smáčedla lze rovněž
přispět, provádí-li se aplikace po provzdušňování jako je: aerifikace dutými
hroty, propichování a/nebo skarifikace.
H2Flo – novinka na trhu

Novinkou a technologicky vylepšeným
produktem je smáčedlo H2Flo, které má
jedinečnou směs povrchově aktivních
látek. Tyto látky jsou speciálně určeny
k posunu vody a hnojiv rychle a účinně hlouběji do půdy. Umožňuje rychlé
a úplně smočení substrátu či půdy a zároveň je díky jedinečné 3D technologii
schopné distribuovat vodu do všech
směrů. Snižuje množství potřebné závlahy, a tím snižuje ztráty, které vznikají
zejména na začátku zavlažování.
Produkt lze aplikovat jako počáteční
smáčedlo i v průběhu běžného fertigačního cyklu. Rovněž je velmi účinné při

Doporučené použití a dávkování

Před zasazením/smáčení substrátu
Počáteční aplikace na rostlinu
Měsíční aplikace na rostlinu

prevenci utužování a vzniku vodoodpudivých vrstev. H2Flo obsahuje aktivátor
kořenových vlásků, který posiluje kořeny a napomáhá lepšímu zakořenění.
Kladů těchto smáčedel je
opravdu hodně:

• výrazné snížení nároků na závlahu
(menší spotřeba energie ke spouštění
závlah, výrazné snížení potřeby závlahové vody)
• lze použít ve spojení s hnojivy
• biologicky rozložitelný
• působí ihned ve všech substrátech
• působí uvnitř a ne jen na povrchu substrátu
• vynikající rozptýlení a průnik do substrátu
• flexibilní programy aplikace a flexibilní
objemy použité vody
• vysoce koncentrovaný produkt, obsahuje 88% povrchově aktivních látek
• kořenový aktivátor stimuluje tvorbu
kořenů, jejímž výsledkem je více kořenové hmoty
• kořeny neošetřené kořenovým aktivátorem mají v průměru 22 kořenových
vlásků na 1 cm kořene, zatímco ošetřené kořeny mají v průměru 236 kořenových vlásků na 1 cm kořene. «

1,2–2,4 l/ha, 1000–2000 litrů
1,2–2,4 l/ha, 1000–2000 litrů
0,6–1,2 l/ha, 1000 litrů
Všechny tyto produkty má pro Vás firma BB
Com s.r.o. k dispozici, stejně jako profesionální
substráty, hnojiva i osiva. Proto nás neváhejte
kontaktovat, v každém regionu Vám na vaše
dotazy ochotně odpoví náš obchodní zástupce:
www.bbcom.cz/kontakty

Ester Světlíková
obchodní zástupce
tel.: +420 733 535 868
email: ester.svetlikova@bbcom.cz
BB Com s.r.o.
Kunčická 465, 561 51 Letohrad
tel.: +420 465 612 584
www.bbcom.cz
www.florcom.cz
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