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Green PAM

KLEJ DO HYDROSIEWU

Polimerowy klej do hydrosiewu GREEN PAM
elektrochemicznie wiąże powierzchnię gleby z
cząstkami hydrosiewu. Jednocześnie skutecznie
zapobiega powierzchniowej erozji wodnej świeżo
obsianych skarp.
Produkowany w wersji bezbarwnej lub w kolorze zielonym,
barwiącym zawartość hydrosiewnika na zielono.

GREEN PAM jest powierzchniowym stabilizatorem, stosowanym w hydrosiewie do tymczasowej kontroli erozji i kontroli pylenia:
• Przyspiesza efekt stabilizacji nowo nasypanych skarp
• Praktycznie całkowicie redukuje erozję deszczową (ablację) na skarpach / nasypach i zmniejsza erozję wietrzną (pylenie)
• Poprawia infiltrację wody w wierzchniej warstwie gleby
• Redukuje zapotrzebowanie obsianych powierzchni na wodę
• Podnosi wydajność hydrosiewnika (poprawia poślizg mieszaniny w instalacji i zwiększa jej lepkość)
• Green PAM color (osobny produkt) zawiera stężony zielonego barwnik, wskazując gdzie i jaką dawką wykonano hydrosiew
Green PAM powstał na bazie kopolimeru poliakrylamidowego i jest przeznaczony do flokulacji cząsteczek gleby w wodzie,
ograniczając ich wymywanie. Likwiduje zawiesinę koloidalną na powierzchniach gleb, zapobiegając erozji deszczowej.

Dozowanie (pokrycie na hektar):
zależnie od typu gleby i nachylenia skarpy
skarpy łagodne i umiarkowane < 1:4
gleby ciężkie o dużej zawartości gliny

6-7 kg / ha
1 opakowanie / 600 gal. (~2.000l)

skarpy łagodne i umiarkowane < 1:4
gleby luźne o dużej zawartości piasku
skarpy strome 1:3 - 1:1
gleby ciężkie o dużej zawartości gliny

11-14 kg / ha
2 opakowania / 600 gal. (~2.000l)
11-14 kg / ha
2 opakowania / 600 gal. (~2.000l)

skarpy strome 1:3 - 1:1
gleby luźne o dużej zawartości piasku

18-20 kg / ha
2-3 opakowania*/ 600 gal. (~2.000l)

1 opakowanie = 330g

* Uwaga - nie przekraczać dawki 4 opakowań na 600 gal. (~2.000l) - duża lepkość zawiesiny może zablokować hydrosiewnik.

Green PAM aplikowany hydrosiewem z mulczem celulozowym.
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Green PAM (color) aplikowany hydrosiewem z mulczem celulozowym.

