
[Въведете текст] 50886– ножица за присаждане БЪРЗА ПОРЪЧКА - 0893010444 

Забележка: Съхранявайте на място, недостъпно за деца, не използвайте върху сухо или старо твърдо дърво. ВАЖНО: Това е ръчно измерване, 

може да има грешка 1-2 мм. 

 

 

Ножици за присаждане-подходящи за подрязване и присаждане на 

дървета, храсти и лози, с 3 накрайника за различни видове разрези 

(V, U, Ω).  

 

Употреба: 

 Стъпка 1: За среза задръжте присадката в инструмента и стиснете 

дръжката. Повторете тази стъпка, за да отрежете стъблото от 

донорското растение. Уверете се, че жлебът е изрязан изцяло.  

 

Стъпка 2: Плъзнете стъблото в жлеба на растението, като 

съответствате на изрязаните повърхности възможно най -близо. Ако 

изрязаното място и растението не са с еднакъв размер, съчетавайте 

само отстрани.  

 

Стъпка 3: Поставете стерилизиращ материал около връзката и го 

залепете с лента, стерилизиращият материал ще предпази от 

бактерии и атмосферни условия.  

 

Стъпка 4: Използвайте ножа, за да отрежете безполезни клони от 

растението.  

 

 

Стандартният набор на инструмента включва сменяеми ножове V, U и 

Ω-образни, с помощта на които върху шлема се прави стърчащ къдрав 

разрез (татко), а върху запаса същата форма, идеално съвпадаща с 

него, но вече задълбочена ( майка). 

 

 

След комбиниране на тези части, за да се ускори присаждането на 

присадената част, тя се фиксира с присаждащ восък, който включва 

леки антисептици и стимуланти на растежа, или използвайте 

специална лепяща лента след присаждането.  

Остриетата се сменят.  

Особено важно е чистотата на разреза и отсъствието на засядане на 

резните на мястото на рязане. В допълнение към остриетата, 

инструментът е оборудван с ножове за подготовка на части от 

растението и рязане на детайли до желаната дължина.  

 

Какви растения могат да бъдат присадени: 

 - круши върху ябълково дърво или планинска пепел  

- син смърч на обикновен, кедър на бор, кипарис на туя  

- лимон, лайм, портокал, мандарина и други цитрусови плодове във 

всяка комбинация  

- рози за шипки, включително клонки от роза, купени в магазин  

- череши във всяка комбинация  

- кайсии, праскови, сливи, вишни във всяка комбинация  

- орех до див (Манджу)  

- пъпеши и диня на тиква  

- цариградско грозде на касис, сортови присадки от грозде, кестен, 

арония, калина, глог  

- хибискус, клен, люляк и други декоративни и овощни растения 


