
Ši ataskaita yra tyrimų, kurie buvo atlikti per 
pastaruosius šešerius metus siekiant sužinoti FIBA-ZORB® 
PLUS drėkinamosios medžiagos poveikį sodrinant ja 
juodųjų ir baltųjų durpių substratais, santrauka.
 Šių tyrimų tikslas – praktiškai supažindinti Jus su 
FIBA-ZORB® PLUS.
 Techninė ataskaita atskleidžia, kaip profesionalūs 
tyrimai atsako į daugumą Jūsų dažniausiai 
užduodamų klausimų.
 Šioje ataskaitoje rasite atliktų bandymų rezultatų 
duomenis iš skirtingų tyrimų stočių.

 Jie parodė, kad visi mūsų teiginiai apie  
FIBA-ZORB® PLUS puikų veiksmingumą, saugumą ir 
naudą yra pagrįsti nepriklausomų testavimo įstaigų 
kontroliuojama techninių tyrimų kokybe visame 
pasaulyje.
 Siekiant, kad būtų įskaitoma, mes neįtraukėme 
visos papildomos informacijos (pavyzdžiui, pavyzdžių 
paruošimo ir t. t.).
 Nepaisant to, galite susisiekti su mumis, jei norite 
gauti daugiau informacijos apie šioje ataskaitoje 
minimus tyrimus.

T UR F T E C H
I N T E R N A T I O N A L

Tyrimus atliko šios organizacijos:

 Jungtin Karalyst: Stockbridge Technology Centre, Cawood

 Nyderlandai: Regeling Handels Potgronden (RHP), Gravenzande

 Vokietija:  Fachhochschule Weihenstephan, Freising

 Kanada:  Institute for Research and Development in  
  Agri-Environment (IRDA), Quebec

Techninė ataskaita
Tikslas 

ISO 9001
Analizes sertifikatas

Auginimo terpės drėkinamoji medžiaga 



Pagrindinė priežastis naudoti drėkinamąją 
medžiagą yra pagerinti vandens sugėrimo greitį.
 Durpės (pagrindinis auginimo substrato 
komponentas) yra labai hidrofobinės (vandens 
repelentas), kai yra sausos.
 Per pastarąjį dešimtmetį žymiai išaugo 
transportavimo išlaidos, todėl durpių eksportuotojai 
auginimo substrato gamintojams gabena durpes 
kuo sausesnes.
 Praktikoje dažnai tampa sunkiau auginimo 
substratą gaminti su tinkamu drėgmės kiekiu 
vienodoms auginimo terpėms. Tai turi įtakos 
auginimo terpės vandens absorbavimo reikšmingai 
besikeičiančiam greičiui, o auginimo terpė yra tokia 

vieta, kur auginimo substratas turėtų būti 
visiškai vienodas ir atitikti įprastinį standartą dėl 
daigumo ir augalininkystės produkcijos, kad ji 
būtų sėkminga.
 Norėdami ištirti FIBA-ZORB® PLUS poveikį, 
RHP nustatė vadinamąjį WOK testą, kuriame 
vandens absorbavimas matuojamas po 
kapiliarinio drėkinimo.
 Šalia pateiktoje diagramoje galite matyti 
skirtumą tarp Baltijos baltųjų durpių be 
drėkinamosios medžiagos (kontrolinis variantas) ir 
tų pačių Baltijos baltųjų durpių su FIBA-ZORB® PLUS 
per 1 pilną dieną.
 Augintojams labai svarbu, kad auginimo terpė 

pasiektų vienodą drėgnumo lygį per pirmąsias 
kelias minutes. Tai yra žinoma kaip greitas pradinis 
drėkinimas, kaip matyti pateiktoje diagramoje.
 Todėl FIBA-ZORB® PLUS naudojamas 
daugelyje auginimo substratų su baltosiomis 
arba juodosiomis durpėmis norint pagerinti 
vandens įsisavinimą.

Kokią itaką FIBA-ZORB® PLUS daro 
vandens absorbavimui?
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Dažniausiai užduodamas augintojo klausimas:  

„Ar įpylus FIBA-ZORB® PLUS auginimo 
substratas nebus per drėgnas, o 
poringumas (AFP) mažiau pripildytas 
oro, ypač žiemos mėnesiais, kai yra 
mažesnis garavimas ir lėtesnis 
augalo augimas?“

FIBA-ZORB® PLUS yra puiki drėkinamoji medžiaga, 
nes ji užtikrina, kad sodinimo substrate nebūtų 
užlaikoma per daug vandens ir šia prasme 
drėkinamoji medžiaga kontroliuoja drėgmės lygį 
bei šiek tiek padidina AFP dar esančių ramybės 
būsenoje augimo mėnesių metu, kai augalams 
reikia mažiau drėgmės.
 RHP atliko toliau nurodytus tyrimus 2010 m.

Koks yra FIBA-ZORB® 
PLUS poveikis  
auginimo substrato  
savybėms?

Kontrolinis variantas
FIBA-ZORB® PLUS
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pf kreivė rodo substrato sulaikyto vandens tūrį. Procentinis dydis porose rodomas skirtinguose 
substrato gyliuose.
 Šioje schemoje aiškiai parodoma, kad auginimo substratas nebus drėgnesnis įpylus  
FIBA-ZORB® PLUS.

Šioj e schemoje  pavaizduota vandens sumažėjimo procentas priklausomai nuo slėgio aukščių (cm).  
Tai vadinama „pF kreive“
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Kiek laiko veikia FIBA-ZORB® PLUS augalo auginimo metu?
Daugelyje daigynų ūgliai užauga per 6–12 
mėnesių.
 Todėl gera drėkinamoji medžiaga turėtų 
užtikrinti gerą vandens sugėrimą per visą 
auginimo laikotarpį.
 Be to, po šio įdirbio augalai bus 
gabenami ilgus nuotolius, laikomi sodo 
centruose ir mažmeninės prekybos 
parduotuvėse, o vėliau ilgą laiką juos laikys 
galutinis pirkėjas.
 Viena svarbiausių FIBA-ZORB® PLUS 
savybių yra jo ilgaamžiškumas, nes ši funkcija 
yra naudinga pratęsti augalų galiojimo laiką, 
kuris augintojui yra ypač naudingas, siekiant 
užtikrinti, kad augalai įsisavintų maksimalų 
vandens kiekį prieš išgabenant juos iš 
daigyno į tolimus mažmeninės prekybos 
centrus.
 Siekiant ištirti FIBA-ZORB® PLUS 
ilgaamžiškumą, „Stockbridge Technology 
Centre“ tyrinėjo veiksmingumą per 16 
mėnesių bandomąjį laikotarpį.

FIBA-ZORB® PLUS

Kontrolinis variantas

80

1–16 savaitės 17–32 savaitės 32–48 savaitės 48–60 savaitės 60–76 savaitės

120

160

40

0

200

Ab
so

rb
uo

to
 va

nd
en

s k
ie

ki
s (

g)

Įrodėme, kad FIBA-ZORB® PLUS pasižymi 
ilgaamžiškumu, dėl jo bioskilimas labai 
lėtas, bet atitinkantis EB reikalavimus. Vis 
dėlto svarbu žinoti, ar jis lieka auginimo 
terpėje po drėkinimo.
 Paprastai auginimo dirvožemiai ir 
substratai yra išsausinami, gal tai daroma 
todėl, kad augalai auginami lauke ir krituliai 
gali išplauti trąšas ir t. t.
 Siekiant sužinoti, ar FIBA-ZORB®  
PLUS išliks stabilus substrate, Vokietijos 
„Fachhochschule Weihenstephan“ 
sodininkystės tyrimų įstaigoje buvo 
atliekamas tyrimas, norint nustatyti, ar 
FIBA-ZORB® PLUS gali būti lengvai  
išplautas.
 Šį bandomąjį tyrimą sudarė 3 ciklai ir 
kiekviename cikle substratas buvo 4 kartus 
perdozuotas, palyginus su įprastu vandens 
tūriu, kaip parodyta 2 stulpelyje (oranžinė 
spalva), tada jie abu buvo išdžiovinti iki 
normalaus drėgmės kiekio ir galiausiai buvo 
įpiltas normalus vandens kiekis.

Ar augalų auginimo metu imanoma išplauti FIBA-ZORB® PLUS?
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Šis tyrimas parodė puikų FIBA-ZORB® PLUS ilgaamžiškumą, o pirmiau pateiktoje schemoje taip pat 
matome poveikio reguliarumą. Inoltre, il grafico qui sopra evidenzia la regolarità degli effetti 
dell’aggiunta di FIBA-ZORB® PLUS nell’arco di un lungo periodo.

Pateiktoje schemoje galite matyti, kad po antro ir trečio plovimo vandens įsisavinimas vis dar buvo labai 
panašus į kontrolinį, kuris pažymėtas mėlyna spalva (standartinis drėkinimas).
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Drėkinamosios medžiagos tikrai nėra vienodos. 
„Turftech International Ltd“ specializuojasi auginimo 
terpės drėkinamųjų medžiagų srityje daugiau nei  
20 metų, o auginimo terpė ir moderni chemijos 
inžinerija lėmė FIBA-ZORB® PLUS plėtrą.
 FIBA-ZORB® PLUS yra labai unikali drėkinamoji 
medžiaga, kurią pagamino „Turftech International 
Ltd“ specialiame cheminiame reaktoriuje Jungtinėje 
Karalystėje. Tai yra nejoninių ir anijoninių molekulių 
mišinys su lėtu biologiniu skilimu (bet atitinka EB 

reglamentus), jis taip pat turi gebėjimą absorbuotis  
į kietą fazę per hidrofobinę sąveiką su katijoninėmis 
jungiamosiomis grandimis, o tai yra toks fizinis-
cheminis mechanizmas, kuris padidina vandens 
sulaikymo laipsnį porėtame dirvožemyje ir  
auginimo terpėje.
 Dauguma bendrųjų drėkinamųjų medžiagų 
veikia tik vieną kartą ir po to greitai praranda savo 
veiksmingumą.
 Kai kurios drėkinamosios medžiagos yra 

nestabilios ir pradeda biologiškai skilti tik po 6 
mėnesių, o tai reiškia, kad gamintojo hermetinių 
maišelių galiojimo laikas leidžia augintojui efektyviai 
naudoti tik labai trumpą laiką. Daugelis drėkinamųjų 
medžiagų yra tirpios vandenyje ir lengvai 
išplaunamos esant įprastam drėkinimui.
 „Fachhochschule Weihenstephan“ (Vokietija) 
palygino keletą substrato drėkinamųjų medžiagų 
gebėjimą atlaikyti didelį drėkinimą, o skirtumus 
galite pamatyti toliau pateiktose schemose.

Jau po pirmo skalavimo trijų drėkinamųjų medžiagų 
veiksmingumas buvo žymiai sumažėjęs

Po antrojo skalavimo FIBA-ZORB® PLUS  
veiksmingumas vis dar buvo geras.

Po trečiojo skalavimo trys drėkinamosios medžiagos buvo 
visiškai išplautos ir visai nebuvo absorbuota vandens.

Ar visos drėkinamosios medžiagos yra vienodos? 
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Drėkinamosios medžiagos yra pridedamos į 
auginimo terpę, siekiant užtikrinti greitą  
pradinį drėkinimą ir nuolatinį greitą pakartotinį 
drėkinimą norint pagerinti sėklų daigumą  
ir augalininkystę.
 Kai augalai išdžiūna atsitiktinai arba 
auginimo fazėje, auginimo terpė, sodrinama  

FIBA-ZORB® PLUS, sugers vandenį tolygiai  
dar kartą.
 Siekiant palyginti skirtingų drėkinamųjų 
medžiagų poveikį, įskaitant FIBA-ZORB® PLUS 
poveikį, „Fachhochschule Weihestephan“ įstaiga 
testavo vandens absorbavimą po visiško išdžiūvimo.
 Yra trys bandymo ciklai.

1 ciklas:  Durpės buvo prisotintos ir testuojamos, 
norint pamatyti, kiek vandens buvo 
absorbuojama vazonui. Po to durpės  
buvo išdžiovintos.

2 ciklas:  Durpės buvo prisotintos dar kartą ir 
testuojamos, norint pamatyti, kiek vandens 
buvo absorbuojama vazonui. Po to durpės 
buvo išdžiovinamos dar kartą.

3 ciklas:  Durpės buvo prisotintos dar kartą ir 
testuojamos, norint pamatyti, kiek vandens 
buvo absorbuojama vazonui.

Kaip aiškiai matyti diagramoje į kairę, kitų 3 
drėkinamųjų medžiagų  veiksmingumas buvo beveik 
nulinis išdžiūvus auginimo substratui.
 Auginimo terpės gebėjimas iš naujo išdžiūti po 
ekstremalaus išdžiūvimo yra labai svarbi savybė tiek 
profesionaliems augintojams, tiek augalų pardavėjams.
 Augintojai, naudojantys „stresą“ arba minimalų 
vandens tiekimą, laiko šią savybę naudingesne,  
kai laisto savo augalus paskutinį kartą prieš 
transportuojant į mažmeninės prekybos rinką.

Koks FIBA-ZORB® PLUS efektyvumas po ekstremalaus išdžiūvimo?
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Prieš pridedant priedo į substratą, mes turime 
būti tikri, kad priedas yra saugus naudoti ir 
nekenkia ūgliams.
 Norint ištirti poveikį ūgliams, RHP testavo 
skirtingus ir jautresnius augalus įpilant dvigubą 
dozę FIBA-ZORB® PLUS.
 Atliekant šį bandymą, buvo sodinami  
šie augalai:

Sėjamoji pipirnė
Ropinis kopūstas (kaliaropė)
Salotos
Sprigės
Kontrolinis augalas  
(be FIBA-ZORB® PLUS)

RHP rezultatai Olandijoje parodė, kad:

„Visų tirtų kultūrų,  sodrintų 
dviguba doze FIBA-ZORB® PLUS, 
daigumas ir augimas buvo 
panašus su kontrolinio augalo.“

„Testuotos drėkinamosios 
medžiagos FIBA-ZORB® PLUS 
naudojimas neturėjo neigiamo 
poveikio tirtų augalų dygimui 
ir augimui.“

Visas daigumas ir tolesnis augalų augimas buvo 
vienodas, kaip matyti šiose nuotraukose.

Koks yra FIBA-ZORB® PLUS poveikis 
augalų augimui?

IRDA (Kvebekas) atliko skirtingų augalų 
augimo tyrimus nuo 2008 m. gegužės iki 2009 
m. birželio, tyrimams naudojo Naujosios 
Gvinėjos spriges, cinijas, pomidorus, salotas ir 
rėžiukus. Šie tyrimai parodė, kad FIBA-ZORB® 
PLUS drėkinamoji medžiaga nesukėlė jokio 
fitotoksiškumo, kai buvo maišoma durpių 
auginimo terpėje rekomenduojamos 
koncentracijos (275 ml/m3) arba kai tiesiogiai 
taikoma sėkloms, esant 120 ppm 
koncentracijai. Pavyzdžiui, substrate, 
prisotintame FIBA-ZORB® PLUS (275 ml/m3), 
buvo didžiausios Naujosios Gvinėjos sprigių 
šaknys ir atžalų sausas svoris po 8 savaičių 
augimo, geresnis rezultatas substrate, 
prisotintame kitos komercinės drėkinamosios 
medžiagos. Iš sėklų, prisotintų FIBA-ZORB® 
PLUS (120 ppm), išaugo aukščiausias salotų 
stiebas ir šaknų ilgis po 7 dienų po 
pasodinimo, geresni rezultatai nei sodrinant  
visus kitus augalus, įskaitant sėklas, sodrintas 
kita komercine drėkinamąja medžiaga ir 
kontroliniu variantu (sėklos su vandeniu).
Panašiai buvo ir su visais kitais augalais, kurie 
buvo tirti bandymo metu.
 Tai augalininkystėje turi labai didelę 
komercinę naudą profesionaliam augintojui,  
o FIBA-ZORB® PLUS sodrinimo išlaidos yra 
nereikšmingos, palyginti su gamintojo 
komercine nauda.

Kokia komercinė nauda profesionaliam augintojui?
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Kontrolinis bandymas 
(su vandeniu) = 18,1 Produktas Y
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Produktas Y
FIBA-ZORB® PLUS

Šiose schemose pavaizduotas stiebelių ilgis (kairėje) ir šaknų ilgis (dešinėje) po 7 dienų po pasėjimo, palyginti su  
kontroliniu variantu ir kita komercine drėkinamąja medžiaga (produktas Y)

Šiose schemose taip pat gali būti matoma, kad, net ir tada, kai FIBA-Z0RB® PLUS buvo pridėta 10 kartų daugiau  
nei normali rekomenduojama norma, jis nepaveikė stiebo ar šaknų ilgio neigiamai

Šiose schemose pavaizduota Naujosios Gvinėjos sprigių ūglių sausas svoris (kairėje) ir šaknų sausas svoris (dešinėje) 
 po 8 savaičių augimo, palyginti su kita komercine drėkinamąja medžiaga (produktas Y)
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FIBA-ZORB® PLUS

„Grand Rapids“ rinktinės salotos

Naujosios Gvinėjos sprigės



Šis papildomas tyrimas, atliktas Kanadoje 2009 
m., parodė, kad FIBA-ZORB® PLUS drėkinamoji 
medžiaga pagerino dviejų tipų durpių auginimo 
terpės rehidraciją, kai ji buvo pridėta esant  
250 ml/m3 auginimo terpės koncentracijai ir net 
tada, kai durpių auginimo terpės buvo laikomos 
10 mėnesių temperatūra kontroliuojamomis 

sąlygomis. 
 FIBA-ZORB® PLUS drėkinamosios medžiagos 
didelis teigiamas poveikis buvo įrodytas per 
padidintą kiekį vandens, kuris buvo absorbuotas 
prisotintoje auginimo terpėje, palyginti su 
kontroliniu variantu be drėkinamosios medžiagos. 
Žr. schemą apačioje.

2007 m. Stokbridžo technologijų centre (STC – 
Stockbridge Technology Centre), Jungtinėje 
Karalystėje, buvo atlikti ilgaamžiškumo ir galiojimo 
laiko bandymai, ir buvo prieita prie išvados, kad:

„Durpės, prisotintos FIBA-ZORB® PLUS ir 
laikomos 16 mėnesių, išsaugojo savo 
gebėjimą absorbuoti vandenį tik su 
nedideliu veiklos sumažėjimu 
vėliausioje periodo dalyje.“

STC taip pat atliko drėkinimo ir džiovinimo ciklus  
per tą patį 16 mėnesių laikotarpį, ir tai įrodė, kad 
FIBA-ZORB® PLUS buvo stabilus, o po 30 drėkinimo / 
džiovinimo ciklų vis dar galėjo pagerinti vandens 
sulaikymą, įrodant, kad ši medžiaga nėra lengvai 
išplaunama iš durpių.

Koks yra hermetiniuose maišeliuose uždaryto substrato, 
kuris buvo sodrintas FIBA-ZORB® PLUS, galiojimo laikas?

„Turftech International Ltd“ gamina visus savo drėkinamųjų medžiagų produktus 
Jungtinėje Karalystėje, laikydamiesi Europos kokybės standarto ISO 9001. 
Pagaminus kiekvieną mūsų produktų partiją, mūsų laboratorijoje atliekama 
bandymų serija, po kurios išduodame analizės sertifikatą, siekiant užtikrinti, kad 
kiekviena partija atitinka standartinę kiekvieno produkto specifikaciją.
 Be to, dėl naudos mūsų klientams, kurie gamina substratus su RHP kokybės 
ženklu, RHP būstinė Olandijoje reguliariai atlieka savo nepriklausomus bandymus 
su FIBA-ZORB® PLUS.

Kaip užtikrinama FIBA-ZORB® PLUS kokybė?
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ISO 9001
Analizes sertifikatas15
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„Turftech International Limited“
5 Cable Court, Pittman Way, Fulwood, Preston, Lancashire PR2 9YW, Anglija

Tel. +44 (0) 1772 704433   Fax +44 (0) 1772 704477   E-mail info@turftech.co.uk 

www.turftech.co.uk

2009 m. Kanados drėgmės sugeriamumo bandymų rezultatai po dešimt mėnesių laikymo aiškiai rodo padidintą  
vandens kiekį, absorbuotą po 3 minučių ir po 6 minučių

.


