
ZAVLAŽOVACÍ
VAK VYSOKÝ
Profesionální a efektivní péče o nově vysazené 
i již vzrostlé stromy bez zbytečného plýtvání vodou.
Rovnoměrnou závlahu zajišťují malé otvory ve spodní části vaku.  
Voda se tak neodpařuje ani neodtéká mimo kořenový systém.
Rostlinám je zajištěna stálá vlhkost, díky níž jsou více chráněny před 
změnami teplot a poškozením mrazem.
Snadná a rychlá instalace, jednoduchá obsluha.
Do vaku lze přidat tekuté hnojivo nebo ve vodě rozmíchané krystalické hnojivo.

Zajišťuje rovnoměrnou závlahu po dobu 5 až 8 hodin, pojme až 55 litrů vody. Jednoduše 
se obepne kolem kmene stromu nebo vyvazovacího kůlu, zapne na zip a naplní vodou. 
Jeden vak vystačí pro kmen do průměru 10 cm. Pro mohutnější kmeny lze sepnout dva 
vaky k sobě a zdvojnásobit tak jejich obvod i objem. Vak lze použít i v mírném svahu, 
voda tak nestéká po svahu a je plně využita k zálivce. Vyrobeno z PE.
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Připravte dva vaky 

1. 

Z jedné strany spojte vaky zipem 

2. 

Umístěte vaky ke kmeni  

3. 

Zapněte zip po celé délce vaku

4. 

Při naplňování postupujte stejným způsobem 
jako u nezdvojeného vaku. Napouštějte je 
střídavě zhruba po čtvrtinách, aby nedošlo ke 
zborcení jednoho z vaků   

5. 

Po vybalení umístěte vak ke kmenu nebo vyva-
zovacímu kůlu

1. 

Zapněte zip po celé délce vaku

2. 

Vložte hadici do vaku a začněte  napouštět   

3. 

Když je vak plný zhruba z 1/4, lehce nadzvedněte 
popruhy, aby se vak vyrovnal a maximálně doplňte

4. 

Po správném naplnění je vak zcela napnutý

5. 

Zdvojená instalace vaků pro větší stromy

Zavlažovací vak vysoký - 55 l
Poznámka: vak na zavlažování stromů je navržen tak, aby zajistil správné zavlažování většiny rostlin v případě, že se plní jednou týdně. Existuje však mnoho 
faktorů, které ovlivňují potřeby zavlažování, například typ rostlin, typ půdy a povětrnostní podmínky. Je vhodné tedy pravidelně kontrolovat vlhkost půdy  
a upravovat plán plnění vaku.

Upozornění: Napouštějte pouze čistou vodou. Pokud napouštíte vak znečištěnou vodou (např. zálivka z rybníku, dešťová voda) přefiltrujte vodu přilože-
ním hadříku na konec hadice. Nepokládejte na ostré předměty a kameny s ostrými hroty, hrozí protržení vaku! Nepohybujte zavlažovacím vakem, pokud 
je naplněn z více než 1/4 vodou. Není vhodné používat vaky v mrazu.  Na zimu doporučujeme vaky odinstalovat, řádně vysušit a uklidit. Prodloužíte tím 
jejich životnost.

Doporučení: Aby nedošlo k poškození trávníku pod vakem, po vyprázdnění nenechávejte vak upnutý kolem kmene nebo keře a odinstalujte jej.  



ZAVLAŽOVACÍ
VAK NÍZKÝ
Profesionální a efektivní péče o nově vysazené 
i již vzrostlé stromy a keře bez zbytečného plýtvání vodou.
Rovnoměrnou závlahu zajišťují malé otvory ve spodní části vaku.  
Voda se tak neodpařuje ani neodtéká mimo kořenový systém.
Rostlinám je zajištěna stálá vlhkost, díky níž jsou více chráněny před 
změnami teplot a poškozením mrazem.
Snadná a rychlá instalace, jednoduchá obsluha.
Do vaku lze přidat tekuté hnojivo nebo ve vodě rozmíchané krystalické hnojivo.

Nenápadnější verze zavlažovacího vaku je svým tvarem uzpůsobena k použití pro 
všechny stromy a keře s průměrem kmene do 15,5 cm. Vodu uvolňuje rovnoměrně po 
dobu 4 až 6 hodin. Vak je možné ukotvit za pomocné oko, díky němuž zůstane prázdný 
zavlažovací kruh neporušen i za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
Vyrobeno z  PVC. 8
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


