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Návod na použitie: 
 

1. Prerežte tubu po celej dĺžke. Roztiahnite vzniknutú
štrbinu tak, aby sa gel obnažil.

 
2. Rozrobte pôdu a rastlinku dôkladne zalejte.

 
3. Gel položte ku stonke rastliny, prerezanou stranou na-

dol, na zvlhčenú pôdu. Gel z plastového obalu neod-
straňujte, zabránite tým nechcenému vyparovaniu.

 
4. Voda bude rovnomerne vsakovať po dobu 30 / 90 dní

(podľa modelu). Počas tejto doby neodstraňujte gel
z plastového obalu.

 
5. Prázdny gel vymeňte za nový. 
 

Včeobecné zásady: 
 
RB – IS 2“

(Pre priemerné klimatické podmienky)
 
 
Tabuľka slúži len ako približný odhad.  
 
Veľké rastliny môžu byť v malých kvetináčoch, zatiaľ
čo malé rastliny môžu byť v kvetináčoch veľkých.
Počet gelov sa preto líši podľa individuálnych
podmienok.

Ak sa objaví vädnutie, zalejte rastlinu a pridajte
viac gelu. 

 
 

RB – IS 3“ 

 
 
Doba, počas ktorej bude produkt vsakovať, závisí na
mnohých faktoroch, čo môže ovplivniť spotrebovanie
gelu na menej, než 90 dní. Odporúčame výrobok po 40
až 60 dňoch skontrolovať.

Tabuľka s počtom vodných gelov je uvádzaná pre bežnú
rastlinu so strednou spotrebou závlahy.

o Pre rastliny s vyššou závlahovou potrebou zvýšte
počet vodných gelov o 15 - 20 %

o Pre rastliny s nižšou závlahovou potrebou znížte
počet vodných gelov o 15 - 20 %

 
Množstvo vodných gelov sa ďalej mení s klimatickými
podmienkami.

Nadmerné teploty, vietor, rastliny nadmerne zalistnené
a rastliny s plodmi vyžadujú zvýšenú závlahu.
 
Použite najlepšie do jedného roku od dátumu výroby vytlačeného na obale.

Priemer kvetináča
15 cm 1 
20 cm 1-2 
25 cm 2-3 
30 cm 3-4 
35 cm 3-5 
40 cm 5-6 
45 cm 6-9 
50 cm 6-9 

Veľkosť 
nádoby 

( L) 

Výška 
(cm) (na rastlinu) 

Semenáčiky 15 – 20 1 
30 1 – 2 0 - 4 
61 2 – 3 
91 3 – 4 
122 3 – 5 

 
5 - 19 

152 4 – 6 
183 5 – 7 
213 6 – 8 

 
20 - 38 

244 7 – 9 
274 8 – 10 
305 9 – 11 
335 10 – 12 

 
39 - 57 

366 11 - 13 

Počet gelov

Počet gelov

(Pre priemerné klimatické podmienky)



Rady:
 
Použitie RBS – IS pravidelne: je dôležité meniť zeminu v kvetináči (raz ročne). Tým sa predíde ochudobneniu

 
Ľahká manipulácia:  pri presádzaní zelene môžete použiť plastovú tubu  (priemer 7 cm) ako schránku na vodný gel.

 
Presaďte rastlinu a tubu umiestnite vertikálne (neohýbajte ju viac, než o 15°), tak, že spodnú časť tuby bude pri koreňovom
obale rastliny (cca 12 - 20 cm hlboko). Ak používate viac vodných gelov, umiestnite ich všetky do približne rovnakej
vzdialenosti od koreňového obalu.
 
Dôkladne zalejte tubu pred použitím gelu. Odstráňte plastový obal a vodný gel vložte do tuby. Nakoniec ešte dôkladne
zalejte.

Vrch tuby prikryte víkom. Obmedzíte tým vnikanie a usadzovanie nešistôt a znížite riziko vandalizmu.

 Gel vymeňte až vtedy, keď predchádzajúci vsiakol.

 RB – IS včleníte aj do vašej výsadby:
Pomocou vyššie popísaných plastových túb.
Vyhrabaním malej diery, do ktorej vložíte vodný gel a prekryjete dekoratívnym prvkom, alebo jednoducho zasypete
zeminou.

 
RB – IS nie je polymér! 
 

 yreméylop ékcitetnyS SI – BR

Sú malé hubky, ktoré jednoznačne potrebujú vodu pre
správnu funkciu.

 adov eJ

Zavlažuje rastlinu 90 dní (záleží na modeli)  Môžu naopak spotrebovávať vodu (keď hubky
vyschnú)

Neprispieva ku koreňovým chorobám. Keď je pôda
vlhká, vodný gel vo du neuvoľňuje.

Môžu prispievať ku koreňovým chorobám. Držia vodu
pri koreňoch aj v dobe premočenia zeminy.

pôdy o mikroorganizmy. Bez nich nemôže gel uvoľňovať vodu.

Uľahčíte si tým vlastné používanie.




