
Talajkondicionáló szerek

A Zeba termékcsalád szabadalmi oltalom alatt 
álló, keményítő alapú szuperabszorbens polimer 
granulátum. Saját tömegének 500-szorosával egyenlő 
mennyiségű víz gyors felszívására képes, mellyel lágy 
„hidrogélt” képez. Ezzel segíti megőrizni a talajban 
rendelkezésre álló nedvességet ott, ahol a csírázó 
magvaknak és a fejlődő növényeknek a legnagyobb 
szükségük van rá. A Zeba termékek növények számára 
mindig könnyen felvehető / hozzáférhető módon 
tartják magukban a vizet.

A Zeba termékcsalád képviseli a világon a legfejlet-
tebb szuperabszorbens technológiát, mely a szán-
tóföldi növénytermesztésben, a palántanevelésben, a 
zöldségtermesztésben, a gyümölcs és szőlő termesz-
tésben, dísznövény előállításban, a tájkertészetben, a 
sport- és golfpályákon, erdőtelepítésnél, zöld tetők épí-
tésénél és az otthoni kiskertekben, cserepes virágok és 
balkonládák nevelésénél egyaránt eredményesen alkal-
mazhatók. 

A talajba bekevert Zeba granulátumok úgy működnek, 
mint egy szivacs. Magukba szívják a talajban feleslegesen 
rendelkezésre álló nedvességet és tápanyagokat. Így 
egy természetes „víz- és tápanyagraktárat” hoznak 
létre a talajban, melyből a csírázó magvak és növények 
szabadon, a pillanatnyi igényüknek megfelelően 
vehetnek fel. A Zeba termékek képessek arra, hogy 
a tenyészidőszak folyamán újra meg újra felszívják a 
talajban időszakosan feleslegesen rendelkezésre álló 
vizet a benne oldott tápanyagokkal, illetve szükség 
esetén azokat újra és újra a növények rendelkelkezésére 
bocsásjtsák, a növények által igényelt ütemben. A 
talajban kialakuló „hidrogél” nem csak az optimális 
víz ellátást biztosítja a növények számára, hanem 
szabályozza a talajban a víz- és oxigénmozgását is, 
amivel biztosítja erőteljesebb gyökérzet kialakulását. 

A Zeba termékcsalád segít csökkenteni a talajned-
vességre visszavezethető stresszhatásokat, ennek 
eredményeképpen gyorsabb lesz a magvak csírázása, 
a fiatal növények kezdeti fejlődése, 
egyenletesebben növényállomány alakul 
ki, amely több- és jobb minőségű termést 
eredményez.

A Zeba termékek biológiailag tökéletesen 
lebomlanak. Sem a talajban, sem a vízben 
nem maradnak meg tartósan és úgyanúgy 
elbomlanak, mint bármely más természetes 
növényi maradványok.

A Zeba termékcsalád nyújtotta előnyök;
•	 Kiváló start feltételeket biztosítanak a nö-

vények számára
•	 Könnyű a kijutatthatóságuk
•	 Felszívják, tárolják, majd kibocsátják a ta-

lajnedvességet
•	 Csökkentik a műtrágyák kilúgozódását
•	 Egészséges mikrokörnyezetet teremte-

nek a növények számára
•	 Javítják a talajok porózusságát
•	 Gyorsabb kezdeti fejlődést, jobban be-

állott növényállományt eredményeznek
•	 Az egyenetlen víz ellátásból adódó 

stresszhatásokat minimálisra csökkentik 
a vegetáció ideje alatt

•	 Több, jobb minőségű, piacosabb termést 
biztosítanak

•	 Hatékonyabb és gazdaságosabb termesz-
tést eredményeznek

Bal oldalon a Zeba-val kezelt terület

Talajnedvességet raktározó 
szuperabszorbens
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