
AGROTKANINA 

 

 

Zalety 

• Zabezpieczają przed konkurencja chwastów - ściółkowanie agrotkaniną pozwala na całkowite 

wyeliminowanie potrzeby stosowania herbicydów w sadach. 

• Podnoszą temperaturę gleby, co pozwala na wyższą aktywność systemu korzeniowego, lepsze 

pobieranie składników pokarmowych, a w konsekwencji lepszy wzrost roślin. 

• Ich doskonała przepuszczalność umożliwia swobodną wymianę gazową i przepływ wody - nawet po 

dużych opadach na agrotkaninie nie tworzą się zastoiny wody. 

• W warunkach suszy przedłużają optymalną wilgotność gleby pod agrotkaniną. 

• Poprawiają jakość owoców i przyspieszają wzrost drzew. 

• Umożliwiają zbiór czystych owoców. 

• Eliminują konieczność stosowania obornika lub kory drzew iglastych. 

• Ułatwiają wyznaczenie rzędów w terenie. 

• Umożliwiają stosowanie nawożenia we wszystkich postaciach - nie hamują przenikania nawozów 

do gleby. 

• Są odporne na grzyby, pleśnie, nie ulegają biodegradacji. 

• Są chemicznie obojętne dla gleby. 

• Wykazują wyjątkową odporność na działanie promieniowania UV - w polskich warunkach 

klimatycznych osiągają trwałość nawet do 5 lat. 

 

 
Zastosowanie 

• do głuszenia chwastów w szkółkarstwie, ogrodnictwie i sadownictwie 

• do ściółkowania drzew, roślin uprawnych, krzewów ozdobnych i kwiatów 

• przy zakładaniu ogrodów, przykrywania skarp 

• do wykładania powierzchni wystawowych w punktach sprzedaży i szkółkach krzewów ozdobnych 

• do ochrony przed szkodnikami glebowymi 

• do wykładania w szklarniach i tunelach foliowych 

 

 
Zalety białych tkanin odlbaskowych 

• Przeciwdziałają utracie wilgoci w szklarniach i tunelach foliowych. 

• Pozwalają na doświetlenie roślin w okresie jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym. 

• Zmniejszają zużycie energii Elektry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dane techniczne wyrobu TA 94 (TA 1; TA9; TA 10; TA 12) 

Masa powierzchniowa 94 [g/m2] 

Splot płócienny  

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż >80 [daN/5 cm] 

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz >40 [daN/5 cm] 

Odporność na promieniowanie UV 4 [lata] 

Przepuszczalność światła 

 

 

0,5-1,5 [%] 

KOLORYSTYKA I KONFEKCJA 

Kolor (Art. TA 1) czarny z białymi 

pasami co 25 cm 

 

Standardowa szerokość* dla gr. A 0,40; 0,60; 0,80; 

1,10; 1,60 

[m] 

Standardowa szerokość* dla gr. B 2,70; 3,20; 4,45 [m] 

Standardowa długość w rolce* dla gr. A 150 [m] 

Standardowa długość w rolce* dla gr.B 100 [m] 

Kolor (Art. TA 9) beżowy z białymi 

pasami co 25 cm 

 

Standardowa szerokość* 1,00; 1,70 [m] 

Standardowa długość w rolce* 100 [m] 

Kolor (Art. TA 10) zielony z białymi 

pasami co 25 cm 

 

Standardowa szerokość* 1,00; 1,70 [m] 

Standardowa długość w rolce* 100 [m] 

Kolor (Art. TA 12) biały 

(odblaskowa) 

 

Standardowa szerokość* 1,35; 2,70 [m] 

Standardowa długość w rolce* 100 [m] 

 
 


