Cape Agricultural Products (Pty) Ltd
Posbus 2145
Somerset Wes, 7129
Tel : 021-8525708
e-mail : info@capeag.co.za Web : http://www.capeag.co.za

Hier is tien redes waarom dit beter is om SNAP N' GROW te kies:
(Net SNAP N' GROW kan u die volgende bied!!)
1) Ventilasie - In warmer streke word die lote verkoel, en in kouer streke word oormatige vog
verminder.
2) Beskerming teen onkruiddoders - Geen gapings vir die lote om te ontsnap nie.
3) 62 vierkante sentimeter deursneegroeispasie - Hierde groeispasie bring gebalanseerde
wortel - en lootgroei mee. (Vergelyk dit met ander groeibuise!)
4) Verwyderbaar - Dit stel die boer instaat om die voordele van beskerming en versnelde
groei vir 'n hele seisoen te benut en dan vinnig die buis te verwyder sonder om die loot te
beskadig. Dit bring mee dat die boer nie die groeibuis hoef te verwyder voordat die loot op
die draad geplaas word nie. Sodoende word die voordele van die groeibuis ten volle
benut, en die buis kan gestoor word vir her-gebruik die volgende jaar.
5) Veelvoudige hergebruik - SNAP N' GROW is getoets vir 'n lang leeftyd wat
die boer se koste per jaar verminder.
6) Konstante deursnee - Elke buis het dieselfde deursnee wat egalige groei
regdeur die wingerd verseker. (Groeibuise met verskillende deursnee
veroorsaak verskillende groeitempos van die individuele lote).
7) Geronde bo-rand - Dit voorkom skade aan uitgegroeide lote se bas. - Uiters noodsaaklik
vir winderige streke!!
8) Getoetste kleur en ligdeurlatingsfaktor - SNAP N' GROW lewer uitstekende resultate in
alle klimate - en groeitoestande.
9) Kompakte berging - Produk is so ontwerp dat u dit maklik op mekaar kan pak en so
bergingskoste verminder, dit beteken minder ritte vanaf die veld na die stoor.
10) Stewige kante as gevolg van die rifpatroon - Dit maak die produk sterker en meer
ekonomies.
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