UGRESS BEKJEMPELSE
-

HELT UTEN
KJEMIKALIER

Vi tenker miljø
VÅR KOMPETANSE
- DIN GARANTI

Hagespesialisten AS er blant de aller første i Norge til å tilby kjemikaliefri ugresskontroll
Mens resten av Europa har hatt forbud mot sprøyting av kjemikalier i urbane områder og langs vassdrag i mange år,
fortsetter vi i Norge å sprøyte i barnehager, på skoler i parker og urbane områder der vi mennesker ferdes hver
eneste dag.
Hagespesialisten vil gjøre noe med det.
Vi har gleden av å tilby dere markedets fremste løsning for kjemikaliefri ugresskontroll gjennom prisvinnende
varmtvannsteknologi fra Heatweed Technologies.
Metoden bygger på studier fra SLU Landbruksuniversitetet i Alnarp i Sverige, fra universitetet i Ghent, fra
Universitetet i København og fra studier ved Wageningen Universitet i Holland.
Heatweed jobber også med Bioforsk på metoder for å bekjempe invaderende arter uten bruk av kjemikalier.
Heatweed vant prisen Årets Ekoföretag 2014 i Sverige basert på kapasitet og fordi denne metoden gir saktere
gjenveksttid av ugresset enn andre termiske metoder.
Hagespesialisten er blant de aller første i Norge til å ta denne metoden i bruk for våre kunder.
Velkommen til en kjemikaliefri sommer i ditt nærmiljø.
-

Presisjonsbekjemning

-

Ingen avrenning inn mot blomsterbedd

-

Skader ikke trestammer eller busker med bark i bedd som f.eks rhododendron

-

Skader ikke barneføtter eller dyrepoter, temperaturen synker på få sekunder

-

Lengst gjenveksttid på ugresset

-

Meget lavt støynivå på maskin

-

Langt lavere utslippsnivå enn norske eller strengeste EU krav (Euro 6 krav) for eksosutslipp på slike maskiner

Kjemikaliefri ugresskontroll
Heatweed metoden bekjemper ugress med 100% varmt vann ved 98°C.
Den energien som frigjøres ødlegger vekstens cellestruktur.
Den delen av veksten som er over jorda dør ut etter hver behandling
og ugressets røtter brytes ned mer og mer.
Resultatet er et rent, helhetlig gatebilde, året rundt.
Heatweed metoden driver bort ugresset permanent.

Hvor kan dette brukes?
- Kan brukes på parkeringsplasser,lekeplasser,sandkasser,boligområder,
Langs sjøen og vannveier, nasjonalparker og langs veinett.
- Kan brukes på alle type arealer
- kan brukes på kunstgress
- skader ikke

