
 

 

 

Buddy-Tape  
doskonała taśma do szczepienia i okulizacji  

 

Buddy-Tape to specjalna, innowacyjna taśma do szczepienia i okulizacji. Posiada unikalny 

skład i właściwości umożliwiające łatwą i szybką jego aplikację oraz obniżające koszty pracy przy 

zagwarantowaniu wysokich wyników w uprawach. 

W celu pełnego wykorzystania wyjątkowych właściwości taśmy Buddy-Tape, zaleca się 

rozciąganie stopniowo do aplikacji.  

 

Wyjątkowe cechy taśmy Buddy-Tape: 

 

 BIODEGRADOWALNOŚĆ:  taśma ulega naturalnej biodegradacji pod wpływem światła 

słonecznego, co eliminuje koszty pracy potrzebnej do odcinania  po użyciu standardowej 

taśmy oraz rozwiązuje problem odpadów. 

 ELASTYCZNOŚĆ: Taśma Buddy-Tape może być rozciągnięta do ośmiu razy swojej 

pierwotnej długości. Elastyczność materiału pozwala na stosowanie krótkich odcinków   

 i zapewnia bardzo ścisły zacisk na pączku lub przeszczepie,  aby utrzymać go mocno na 

miejscu i umożliwić prawidłowy wzrost.  

Elastyczność oznacza również rozszerzalność taśmy wraz ze wzrostem rośliny dzięki temu 

unikamy skaleczenia rośliny, które jest częstym problemem podczas stosowania 

standardowych taśm do szczepienia i okulizacji. 

 SAMOPRZYLEPNOŚĆ: Buddy-Tape nie jest przylepna w swojej normalnej, 

przechowywanej formie, lecz staje się samoprzylepna podczas rozciągania. Pozwala to na 

szybką aplikację bez konieczności wiązania węzłów. Szczelność taśmy wynikająca z jej 

elastycznej natury w połączeniu z jej samoprzylepnością powoduje, że pączek lub szczep 

rośliny utrzymywany jest w miejscu nawet podczas wietrznej pogody. 

 

 

 



 

 

 

Rozmiary : 

 

Buddy-Tape jest dostępna o szerokościach 18, 25 i 30mm, z lub bez perforacji.  

Wszystkie rolki mają długość 40 m. 

 

 szerokość 18mm, perforacja 40mm, długość w rolce 40m (1000 odcinków) 

 szerokość18mm, bez perforacji, długość w rolce 40m 

 

 

 szerokość 25mm, perforacja 40mm, długość w rolce 40m (1000 odcinków) 

 szerokość 25mm, bez perforacji, długość w rolce 40m 

 

 

 szerokość 30mm, perforacja 40mm, długość w rolce 40m (1000 odcinków) 

 szerokość 30mm, perforacja 50mm, długość w rolce 40m (800 odcinków) 

 szerokość 30mm, perforacja 70mm, długość w rolce 40m (570 odcinków) 

 

 

 
 
 
 

Informacja 
WM Sp. z o.o. 

tel. +48 81 826 41 91 - 92 
fax +48 81 826 41 93   

 info@wm-wm.pl 
 

www.wm-wm.pl 
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Zastosowane Buddy-Tape w okulizacji  
 
 
 
 

        Okulizacja na przystawkę -                                               Okulizacja w literę T  

         tzw. chip-budding 

  

      

1. Naciągnij oburącz taśmę Buddy-Tape do odpowiedniej długości. 

 

        

2. Dociśnij mocno rozciągniętą taśmę tuż    3. Owiń taśmę całkowicie wokół 

   nad miejscem szczepienia. Owiń taśmę       podkładki w pełni zakrywąc pączek.  

   wokół podkładki jednoczęśnie ją rozciągając.    Taśma w trakcie rozciągania   

   staje się samoprzylepna. 

  

 

Prawidłowe zastosowane       Nieprawidłowe zastosowanie  

 

(Pod warunkiem, że okulizowana łodyga została przycięta   (Pod warunkiem, że okulizowana łodyga została przycięta    

 do wymaganej długości).      do wymaganej długości). 

Taśma została rozciągnięta tak aby lekko dotykała zarodka   Występuje szczelina powietrza pomiędzy rozciągniętą taśmą 

(pączka). Pozwala to mocnemu pączkowi podczas wzrostu   a pączkiem. Chroni to pączek przed pękaniem przez Buddy-Tape,  

przebić się przed owiniętą taśmę. ponieważ został zmiękczony do chwili kontaktu z taśmą.  

 

  

   

 

 
 
 
 
 
 



Zastosowanie Buddy-Tape w szczepieniu. 

 

 

1. Zacznij owijać Buddy-Tape od dołu ku górze miejsca szczepienia. 

 

 

 

2. Owijaj taśmę Buddy-Tape dookoła miejca szczepienia jednoczeście ją rozciągając. 

Elastyczność Buddy-Tape zapewnia bardzo napięty uchwyt na przeszczepie, aby utrzymać 

go mocno w miejscu. 

 

 

 

3.  Nawijaj taśmę ku górze do przeczepu w szczepionym   obszarze 

jednocześnie ją rozciągając w celu ochrony przeszczepu przed 

wyschnięciem. Miejsce szczepienia powinno być owinięte 1 lub 2 

warstwami Buddy-Tape. Jeśli jest owinięte więcej niż 3 warstwami, 

może to opóźnić wzrost pączka. 

 

      

            

4. Szczep i jego koniec są całkowicie pokryte taśmą Buddy-Tape.  

  

 


