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Treeking waterzak

Treeking waterzak 75 - bevat 75 L water en wordt binnen 6-10 uur geleegd. Geschikt voor bomen tot 25

cm in stammaat en voor bomen tot 40 cm in stammaat door twee waterzakken samen te voeren.

Treeking waterzak 100 - bevat 100 L water en wordt geleegd na 8-12 uur. Geschikt voor bomen tot 40 cm

in stammaat en voor bomen tot 60 cm in stammaat door twee waterzakken samen te voeren.

Waarom de Treeking waterzak?

Waterzakken zijn niet zonder reden erg populair en wijdverspreid geworden. Het is het irrigatiesysteem dat

de meeste werktijd bespaart in verhouding met de

hoeveelheid water, terwijl het systeem de bomen

het nodige water geeft op de meest optimale en

natuurlijke manier.

Onderzoek heeft aangetoond dat bomen met

waterzakken een betere groei hebben dan bomen

die veel water in één keer krijgen.

De Treeking waterzak is een platte, gedeeltelijk

gesloten zak met aan beide zijden een ritssluiting.

De zak wordt om de stam van de boom gevouwen

en met de ritssluiting bevestigd. Wanneer de zak

1/4 gevuld is, til de zak dan iets omhoog om de

zak recht te maken en vul deze volledig tot met

water.

U kunt bemesting door het water mengen zo kan

de boom dit geleidelijk opnemen. Gebruik wel

vloeibare meststoffen of zorg dat u de meststof

volledig oplost voordat deze in de waterzak komt.

Om te voorkomen dat de gaten in de zak verstoppen, moet de zak indien nodig worden gereinigd.

De voordelen:

1. Bewezen toegenomen groei

2. Makkelijk te plaatsen

3. Het bodemvocht in de wortelzone wordt hoger.

4. Effectieve irrigatie - geen water verlies.


