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grondpaaie gespuit en gestabili-

seer word sonder dat groot volu-

mes skoon water vir stofbeheer 

gebruik word. Eco Dust laat die 

stofdeeltjies aan mekaar bind, 

wat die boonste laag verhard en 

stof minimaal laat versprei. Met 

gereelde gebruik vorm ’n harde 

kors in die grond.

Drie verskillende verpakkings 

is beskikbaar, naamlik 25 liter,  

1 000 liter en grootmaat.

Eco Dust voorkom die nega-

tiewe uitwerking van stof op die 

plant se vermoë om doeltreffend 

te fotosinteer. Dit voorkom ook 

die negatiewe invloed van stof 

op die doeltreffende werking van 

gewasbeskermingsprodukte en 

op voordelige insekte, wat die 

boerdery se winsgewendheid 

positief kan beïnvloed.

  NAVRAE: Laeveld Agrochem, web: 

www.aquasoil.co.za, 012 940 4398.

AquaSoil Hydrogel verminder 

plantsterftes (reeds ’n noemens-

waardige besparing) deur water 

binne bereik van die saailing se 

wortels te hou en op aanvraag 

beskikbaar te stel. Die uitein-

de is ’n eenvormige boord wat 

mak liker bestuur kan word wat 

betref water-, bemesting- en ge-

wasbeskermingsbehoeftes, en dit 

lei gevolglik tot beter opbrengste. 

Die produk word in sakke van 

10 liter kg en in kleiner sakkies 

van 1 kg verpak.

ECO DUST
Stof wat op gewasse se blaar-

oppervlak gaan lê, voorkom 

dat die gewas doeltreffend kan 

fotosinteer. Fotosintese is ’n be-

langrike proses waartydens plan-

te die energie van sonlig benut 

om voedsel te vervaardig. Die 

stof belemmer ook die werking 

van gewasbeskermingsprodukte 

en van voordelige insekte wat 

in ’n geïntegreerde plaagbeheer-

program gebruik word. Gevolg-

lik benadeel stof ’n boerdery 

se winsgewendheid. Die eerste 

paar rye weerskante van ’n 

grondpad word gewoonlik die 

ergste geraak.

Deur die produk Eco Dust 

saam met water toe te dien, kan 
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Raak ontslae 
van stof

Suid-Afrika is ’n waterskaars land met 
beperkte bewerkbare landbougrond. Teen 
2050 sal boere 50% meer voedsel moet 
produseer om die plaaslike bevolking te 

voed. Daarvoor is baie water nodig. Boonop 
beperk stof die doeltreffende bestuur 

van aanplantings en beïnvloed opbrengs 
negatief. Laeveld Agrochem gee raad.

PROMOSIE

Deur die produk Eco Dust saam met water toe te dien, kan grondpaaie 
gespuit en gestabiliseer word sonder dat groot volumes skoon water 
vir stofbeheer gebruik word.  FOTO’S: LAEVELD  AGROCHEM

Die produk AquaSoil Hydrogel is ’n droë formule wat saam met water 
’n jellie vorm wat tydens die aanplant van boorde by die plantgrond 
gevoeg word om watertoediening te verminder.

doeltreffende resultate lewer. 

Dit voorkom dat klein boom-

pies vrek, help met ’n eweredige 

stand in ’n plantasie of boord, 

vergemaklik die toediening van 

chemikalieë en lei uiteindelik tot 

’n hoër opbrengs. Die hoeveel-

heid van die produk wat gebruik 

moet word, wissel na gelang van 

plantgrootte. ’n Saailing vereis 

sowat 7,5 g jellie. Die produk is 

100% bioafbreekbaar.

Mnr. Renier van Rooyen, be-

markingsdirekteur van Aquasoil, 

sê proewe in potte deur die 

Universiteit Stellenbosch het ’n 

verbetering van minstens 28% 

in ’n maandtydperk getoon. In 

veldproewe is ’n verbetering van 

tot 40% in groei en ontwikkeling 

aangeteken. 

Groot bosboumaatskappye, 

soos Sappi, Mondi en York Tim-

bers, beveel die gebruik van die 

produk tydens die aanplant van 

plantasies aan.

Aquasoil Hydrogel bied ver-

skeie opsies. Die jellie kan skoon 

aangekoop word, terwyl Hydro-

gel Trees vooraf met NPK-be-

mesting gemeng word. Hydrogel 

Veg voorsien in groente se groei-

behoeftes en kan ook doeltref-

fend op grasperke gebruik word. 

Só word tot 75% water bespaar. 

L
aeveld Agrochem en 

sy vennote wil boere 

v a n  i n n o v e r e n d e 

oplossings voorsien 

om water so doeltref-

fend moontlik te benut tydens 

die aanplant van nuwe boor-

de. Een van dié oplossings is 

’n waterbesparende jellie wat 

tydens die aanplant van boor-

de gebruik kan word. Om die 

probleem van opbrengsverlies 

weens stof te voorkom, is daar 

ook ’n produk wat die aantal 

watertoedienings vir stofbeheer 

aansienlik verminder.

AQUASOIL HYDROGEL
Die produk AquaSoil Hydrogel 

is ’n droë formule wat ’n jellie 

vorm as water bygevoeg word. 

Die jellie word tydens die aan-

plant van boorde by die plant-

grond gevoeg. Wanneer vrugte-

bome geplant word, word 

gewoonlik sowat 12 liter water 

per saailing gebruik, maar 

danksy AquaSoil Hydrogel hoef 

net twee liter water saam met 

elke plant gebruik te word.

Die jellie verminder ook 

die aanvanklike besproeiings-

frekwensie, wat waterbestuur 

verbeter. Die jellie kan tot 120 

keer herbenat word en dieselfde 


