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Устойчивото мулч фолио
увеличава производствената
динамика и добиви
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Множество предимства
се постигат с използването
на мулчиращото фолио
на Gerovit.

Мулч фолиото възпрепятства изпарението и осигурява
оптимална влажност на почвата. Капковото напояване в
съчетание с мулч фолио може да намали консумацията на
вода при редови култури до шест пъти.
Повишената влага увеличава количеството разтворени
хранителни вещества достъпни в зоната на корена.
Мулч фолиото е почти непропускливо за газове. Въглродния
диоксид, изпускан от почвата при разграждането на органичните
вещества, се канализира около отворите на фолиото и
се концентрира около растенията. Това повишаване на
CО2 около корените и устицата на растенията стимулира
техния растеж и увеличава фотосинтезата.
Задържа топлината на почвата и през нощта й осигурява
благоприятни микроклиматични условия в зоната на корена,
което се отразява в по-ранна зрялост и по-висок добив.
Възпира растежа на плевели.
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Мулч фолио
- Характеристики

Дебелина

Ширина

■ от 15 до 60

Стандартни р-ри

микрона

- 800 мм

Маретиал &
Издръжливост

Перфорация

■ без

■ Ø50 мм

перфорация

- 1000 мм

Enhanced

■ черен мулч

- 1200 мм

Polyethylene

от15 микорона

- 1400 мм

Resins

- 2000 мм

■ LLDPE

■ 2 реда за ягоди

■ черно/сив

- 2500 мм

■ LDPE

пипери и др.

мулч от 15 мик.

- 3000 мм
■ 6 месеца

■ до 8 - 10

(low cost

реда за салати

- 3500 мм

Перфорация
(размер на отвора)

■ черно/бял мулч

∗ Може да се

15 микрона

от 22 микрона

произведе по инди-

фолио)

Опаковка

■ 50м опаковки
в кашон

■ Ø65 мм
■ 1 ред

■ от 500 до 3000м
на ролка

видуална заявка
от 800 до 3600мм
■ прозрачен
мулч от 15 мик.

■ 1 сезон
(15 микрона

∗∗Всчки ширини

фолио)

по - големи от
1800 мм се

■ 2 сезона

доставят сгънати.

(20-25 микорона)
■ 3 сезона
(30 микрона
и нагоре)

Всички ширини над 1800 мм се доставят сгънати.

Перфорирано
мулч фолио
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Планирайте предварително схемата и гъстотата на засаждане и
поръчайте от нашето перфорирано фолио. То ще Ви освободи от
тревогата за точно пробиване в момента на разсаждане и ще Ви
спести време. Може да изберете от един до пет реда дупки, с отвори
50 или 65мм, които може да са в права линия или зиг-загообразно,
за по-голяма гъстота.

Възможност за редова
или зиг-заг перфорация
посредством интегрирана
GRINDING DEVICE

LOVBUL
OLANUM

Възможност за редова
многоредова перфорация
с до 5 отвора в ред
посредством интегрирана
GRINDING DEVICE
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