
EKOLOĢISKS UN EKONOMISKS PAMATS ZĀLIENA HIDROSĒJAI

Hidrosēja ir ekoloģisks, videi draudzīgs un ļoti ekonomisks 
erozijas kontroles un zāliena sēšanas veids. Hidrosējas pamatā 
ir ūdens, celulozes mulča un minerālvielas, kā arī zāliena 
sēklas, kas tiek saistītas savā starpā ar dabiskām un videi 
nekaitīgām saistvielām. Iegūtā masa ar speciālu iestrādes 
iekārtu ar spiedienu tiek izsmidzināta uz augsnes, pārklājot to 
ar vienmērīgu sēklu - barības vielu - stiprinājumu kārtu. 
Viendabīgai masai pievienojot zaļo krāsvielu, iespējams apsekot 
apstrādātās teritorijas un iegūt vizuālo efektu pirms zāliena sadīgšanas.

Hidrosēja piemērota visa veida zālienu izveidei. Metode ir īpaši piemērota: 
 Stāvu nogāžu apzaļumošanai un nostiprināšanai
 Aktīvi noslogotu zālienu izveidei (piem., golfa laukumiem vai skolu sporta laukumiem)
 Sausu un grūti pieejamu vietu apzaļumošanai
 Paātrinātai zāliena izveidei
 Industriālo platību apzaļumošanai (piem., lidlauki, rūpnieciskās platības)
 Parku un kapa vietu apzaļumošanai

HIDROSĒJAS PIELIETOJUMS
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CELULOZES MULČA UN 
MULČAS GRANULAS

 Vienmērīgi biezs un lekns zāliens
 Ātra zāliena izdīgšana un sazaļumošana
 Efektīva zāliena mēslošana jau tā sēšanas brīdī
 Hidrosējas sastāvā esošā celulozes masa veido saistvielas, kas pasargā zāliena virskārtu pret eroziju, 

izskalošanu, izdegšanu saulē vai izbradāšanu
 Hidrosēja piemērota arī slīpu nogāžu nostiprināšanai un apzaļumošanai
 Ekonomiska metode, kas ļauj pat nabadzīgā augsnē iesēt skaistu zālienu
 aļais krāsas pigments rada tūlītēju apzaļumošanas efektu, kamēr zāliens vēl nav izdīdzis

HIDROSĒJAS EFEKTS

 Videi draudzīgs matertiāls
 Efektīvas izmaksas
 Ātra lielu platību apstrāde
 Augsta produktivitāte
 Iespējams pārklāt dažādas virsmas
 Individuāli maisījumi
 Pasargā no izžūšanas, dzīvniekiem, saules, vēja, lietus.

HIDROSĒJAS PRIEKŠROCĪBAS

Balticfloc ražo ekoloģisku celulozes mulču un mulčas granulas, kas ir teicami 
piemērotas hidrosējas vajadzībām. Mulča un granulas tiek ražotas, pārstrādājot 
makulatūru, tādējādi gan izejmateriāls, gan ražošana process un gatavā 
produkcija ir ekoloģiski tīra un videi draudzīga.
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