FÓLIÁK

széles választékban

Ahol a Nap is másképpen süt!
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A Partium '70 Zrt Közép-Európa egyik vezető PE széles-fólia gyártója. TVK-heliofol termékcsaládunkból
talajtakaró fóliáinkat ajánljuk, figyelmébe.
A talajtakaró fóliák használata elősegíti a talaj felmelegedését, megakadályozza a talaj kiszáradását, a fény
elzárásával gátolja a gyomnövények növekedését.
Alkalmazásával a növényvédő szerek mennyisége csökkenthető, időt, energiát és nem utolsó sorban pénzt
spórolhatnak.
Talajtakaró fólia termékeink az alábbi paraméterekkel
rendelkeznek:
UV stabilitás: 1 - 2 év
Szín:
natúr, fekete, lila, zöld, fotoszelektív zöld
Szélesség: 0,8 m -1,4 m
Vastagság: 0,03 mm - 0,05 mm
A natúr színű talajtakaró fólia az üvegházhatás miatt
magasabb talajhőmérsékletet biztosít, ezáltal
megakadályozza a talaj nedvességtartalmának
elpárolgását.
A fekete talajtakaró fólia felmelegedve az alatta lévő talajfelszínt is felmelegíti. Megakadályozza a talaj
kiszáradását, gátolja a gyomnövények növekedését. Alkalmazásával a növényvédő szerek mennyisége
csökkenthető. Ajánlott földieper, uborka, paprika termesztéséhez.
A lila színű fólia a ráeső napsugarakból kiválasztja, majd a növényre visszatükrözi a távoli vörös fényt, ami a
növény talaj feletti részét gyorsabb növekedésre serkenti, stimulálja a mielőbbi virágzást, növeli a virágok számát.
Általánosságban a melegigényes növényekhez ajánlott, kiemelten a szamóca, paprika, paradicsom, padlizsán és
dinnye termesztéséhez.
A zöld színű talajtakaró fólia a talaj hőmérsékletét gyorsan növeli, tükrözi a zöld utat, ezáltal a növényt intenzívebb
növekedésre serkenti. Alkalmazása a hidegebb hónapokban javasolt. Ajánlott paprika, uborka és cukkini
termesztéséhez.

A zöld színű fotoszelektív fólia szelektíven szűri a ráeső fényt. A napsugárzásnak azon részét, mely a gyomok
növekedését segítené, elnyeli, a többi részét viszont átereszti. Növeli a talaj hőmérsékletét, állandó közepes
hőmérsékletet biztosít a gyökérzónában, gátolja a gyomnövények fejlődését. Ajánlott paprika, uborka, dinnye, tök
cukkini termesztéséhez.
Epertermesztéshez használatos talajtakaró fóliáinkat a növény számára (egy illetve két sorban) előre lyukasztott
kivitelben is tudjuk gyártani.
Bízunk benne, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését és a jövőben az Önt is vásárlóink között tarthatjuk számon.
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