
Ett djupare tänkande



Qualibra återfuktar mer effektivt och på större djup Effektivare bevattning
Studier har visat att gräs som behandlas med Qualibra återfuktas 
mer effektivt i rotzonen och minskar bevattningsbehovet.

Efter 10 mm bevattning på torr hydrofob jord av den typ som vanligtvis 
används på greener var fuktigheten i jorden 50 % högre med Qualibra, 
jämfört med genomsnittet av övriga vätmedel som testades.  

Qualibra återfuktade jorden till en optimal fuktnivå på 15 – 20% 
efter 19 mm bevattning, vilket var över 25 % mer än övriga 
vätmedel. Med vissa andra vätmedel krävs minst 50 % mer 
bevattning för att jordens fukthalt ska nå önskad nivå.

Ytterligare studier 
har visat att Qualibra 
ger en effektiv 
vattengenomträngning i 
icke-hydrofob jord och 
inte medför någon risk 
för övervätning eller 
försumpning.
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Om Qualibra: 
Ett djupare tänkande
Qualibra är ett nytt och spännande koncept inom 
vätmedelsteknik. Med Qualibra går vattnet snabbt ner i 
jorden och fördelas jämnt och djupt i rotzonen där det 
effektivt kan tas upp av gräset. 

Fördelar: 
• Ger ett friskare gräs och förbättrar spelbarheten

• Förebygger uppkomsten av torrfläckar

• Minskar bevattningsbehovet

• Ger en friskare rotmassa

Därför är Qualibra effektivare
Qualibra innehåller både ett unikt och samtidigt 
dynamiskt penetreringsmedel som får vattnet 
att tränga ner djupare i jorden och en kraftfull 
polymer som håller jorden fuktig. De flesta 
vätmedel har bara en av dessa egenskaper. 
De innehåller antingen en penetrant som får 
vattnet att snabbt tränga ner genom ytan – eller 
återfuktande sampolymerer. 

Med Qualibra går vattnet snabbt ner i jorden 
så att greenen behåller sin fasthet. Jorden 
återfuktas djupt ner i rotmassan vilket håller 
gräset friskt och motverkar att torrfläckar bildas 
på ytan.
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Qualibra is a further advance in water management technology to help create consistently better 
quality turf that will enhance the playing experience.



Traditionella vätmedel

God återfuktning och spridning

Vattnet går ner i jorden: 
✓ Håller greenen hård

✓ Putthastigheten behålls

✓ Förbättrar klippningen

✓ Motverkar grässjukdomar

Återfuktar jorden på djupet:
✓ Tillför rötterna mer vatten

✓ Minskar stressen på plantan

✓ Optimerar bevattningen

✓ Ökar rötternas massa och djup

✓ Minimerar effekten av torrfläckar

✓ Vattnets rörelse genom ytan 
✗ Vattnets placering i jorden

Vattnet tränger lätt igenom ytan men återfuktar 
inte rotzonen effektivtPenetreringsmedel

Vattnets rörelse genom gräset begränsas av ytspänning 
vilket gör att vattnet stannar kvar i det övre jordskiktetPolymer

✗ Vattnets rörelse genom ytan 
✓ Vattnets placering i jorden

Qualibra 
Kombinerar de två viktigaste egenskaperna

Vätande polymermolekyl Vatten JordpartikelHydrofob organisk beläggning Key:



Vetenskapen bakom vätmedel
Nu finns det en metod för att få ner vattnet 
snabbare i jorden och samtidigt hålla jorden 
fuktig längre i rotzonen. Syngentas kemister 
har tagit fram en ny produkt som kombinerar 
fördelarna hos penetreringsmedel och 
polymerer.

• Motverkar hydrofob interaktion
•  Håller jorden fuktig på större djup och över 

hela rotområdet 
•  Håller jorden fuktig i upp till sex veckor
•  Ger ett gräs med hög spelbarhet  

Ytspänningen 
minskar

Vattnet 
tränger snabbt 

igenom ytan
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sprids längre 
ner i jorden

Ger en djup 
och jämn 

återfuktning 
i rotzonen

Friskt gräs är grönare

Gräsytor som behandlats med Qualibra håller sig friskare och behåller sin gröna färg 
längre i de flesta förhållanden. När STRI undersökte behandlade gräsytor vid The Royal 
Liverpool Golf Club i Hoylake visade det sig att 63 % av det obevattnade gräset av 
fairway-typ hade behållit sin gröna färg mitt i sommaren, att jämföras med obehandlade 
ytor, där endast 45 % av gräset hade behållit färgen.

Qualibra 20 l/ha Obehandlad yta

Qualibra är extremt säkert att 
använda. Mikroskopstudier visar 
att Qualibra inte har några negativa 
effekter på bladens vaxskikt.

Kvalitet som slår rot
Fördelar med Qualibra: 
• Större rotmassa 
• Djupare rötter
• Bättre återfuktning av rötterna

Friska rötter är bra för gräset:
•  Tar tillvara på vattnet bättre – både från regn och bevattning
•  Tar upp näringen i jorden bättre
•   Återhämtar sig snabbare efter perioder av stress
•  Starkare plantor ger en spelyta som håller bättre under säsongen

Gräsplantor med starkare rötter 
har bättre förutsättningar att ta 
tillvara på fukt i rotzonen.

Qualibra ökar rotbildningen

Traditionellt vätmedel Qualibra



20 l/ha

500 – 1000 l/ha

2 – 3 mm

Vattenmängd

Bevattning efter applicering

Användning
• Använd i förebyggande syfte från och med mars månad

•  Applicera var 4-6 vecka för bästa resultat

Qualibra är en ny och spännande 
innovation inom vätmedel:
•  Vattnet går snabbt ner i jorden

•  Jorden återfuktas djupt och jämnt i rotzonen

Fördelar för banskötseln:
•  Ger ett friskare gräs och förbättrar spelbarheten

•  Förebygger uppkomsten av torrfläckar

• Minskar bevattningsbehovet

• Minskar effekten av perioder med torrt väder

• Ger en friskare rotmassa
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