
Treegator® original 
Vodní vak na kapkovou zálivku stromů s pomalým uvolňováním vody 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili vodní vaky pro kapkovou zálivku. Treegator Original je určen pro nově vysazené i již 

zapěstované stromy do průměru kmene 20 cm s rozvětvením minimálně 60 cm nad zemí. Šetří čas, vodu, úsilí i 

stromy. 

TREEGATOR: 
Výrazně snižuje náklady na zálivku 
Kontrola nad skutečným 
množstvím zálivky 
Výrazně snižuje ztráty způsobené 
úhynem stromů 
Opakovatelně použitelné 
Nízká pořizovací cena 

 
SPECIFIKACE: 

Výrazně snižuje povýsadbový šok a ztráty způsobené suchem 

100% vsáknutí vody, žádné ztráty rozlitím do okolí 

Instalace a naplnění během několika sekund 

Na instalaci nejsou potřeba nástroje ani kvalifikovaný personál 

Výrazné snížení optimální frekvence zálivky = úspora nákladů 

Podporuje hluboké kořenění stromů 

Neinvazivní design, který nepoškozuje vzhled výsadby  

Možné spojit dva vaky dohromady pro zálivku větších stromů 

Vyrobeno ve Spojených státech amerických, vysoká kvalita 

materiálu a zpracování 

Vnitřní strana fólie je černá, tím je zabráněno růstu řas 

Bez nutnosti stálého napojení na zdroj vody 

Samostatný jeden vak je vhodný pro stromy s kmenem od 2,5 cm do 8 cm v průměru. 

Zdvojená instalace – dva vaky spojené do jednoho – je vhodný pro zálivku stromů o průměru kmene 8-20 cm. 
Vaky jsou vyrobeny ze zeleného polyetylenu vyztuženého pevnou sítí, polypropylenovými úchyty a 
nylonovými zipy 
Materiál vaku má UV stabilizaci tak, aby byl trvanlivý i při umístění na plném slunci 

2 skryté odkapávací otvory u spodního okraje každého vaku 

Vak postupně uvolňuje vodu po dobu 5-9 hodin 

Plnící otvor je dostatečně velký – může se naplňovat až 3" hadicí (7,6 cm) 
 

 
 

 



 
 

NÁVOD K INSTALACI 

Umístěte kolem kmene, zip natočte na nejvyšší bod u kmene v případě svažitého terénu 

Obtočte spodní část kolem kmene, až se zipy setkají a zapněte až nahoru 

Zvedněte krycí visačku nahoru, tím odkryjete plnící otvor 

Zasuňte hadici a naplňte vak vodou do cca ¼ obsahu 

Opatrně vak nadzvedněte za dva černé textilní popruhy v horní části vaku tak, aby se dno vaku plně rozložilo 

Zcela naplňte vak vodou, vytáhněte hadici a přikryjte plnicí otvor opět štítkem 
 

Způsob instalace Průměr kmene Obsah vody na jeden 
vak 

Doporučený počet 
naplnění týdně** 

Jeden vak 2,5-5 cm 57 l 1 plnění týdně 

5-8 cm 55 l 2 plnění týdně 

Dva spojené vaky Volně stojící * 95 l Uzpůsobit dle užití 

8-13 cm 89 l 1 plnění týdně 

13-20 cm 85 l 2 plnění týdně 
* Treegator® original je možné použít i jako volně stojící vaky v prostoru, dva spojené k sobě stojí. Jedná se o zálivku již zakořeněných stromů 

nebo v případech, kdy není možné použít standardní umístění. Celkový objem vody dvou vaků je 190 l. 

**Vhodná frekvence zálivky závisí na mnoha faktorech (typ půdy, stanoviště, počasí). Tyto doporučené frekvence 

v tabulceNEGARANTUJÍ, že vaše stromy budou zalévány dostatečně v závislosti na místních podmínkách. Berte je jako 

orientační. Konzultujte aktuální situaci na daném místě s odborným zahradníkem nebo pěstitelem stromů 

 

UPOZORNĚNÍ! 

� Napouštějte pouze čistou vodou 

� Je-li to nutné, přefiltrujte vodu přiložením bavlněného hadříku na konec hadice (např. zálivka z rybníku) 

� Nezavěšujte vak za uši do vzduchu, musí stát na zemi 

� Neodstraňujte krycí visačku plnícího otvoru! 

� Používáte-li hnojiva rozpustná ve vodě, namixujte roztok předem mimo vak 

� Treegator není určen pro stálou instalaci – používejte ho dle potřeby 1až 2 sezóny po výsadbě. Pak jej odstraňte a použijte 

jinde. 

� Nespojujte dohromady více než dva vaky Treegator Original 

� Při dlouhotrvajících mrazech vaky uskladněte na suchém chladném místě 

� Tento produkt není hračka, chraňte před dětmi 

Nerespektování těchto upozornění znamená ztrátu záruky 

 
VÝROBCE: Spectrum Products Inc. 153 Mosswood Blvd, Youngsville, NC USA 
DISTRIBUTOR:  

Ondřej Štěpančík, Částkov 111, 687 12 Bílovice 

Tel: 605 158 785, eshop@zahradavpohode.cz 

www.zahradavpohode.cz      www.setrimevodu.cz  

                     


