
 

 

AGROTEXTÍLIA TKANÁ 

 

Agrotextília je špeciálna porézna tkanina utkaná z polypropylénových pásikov s vysokou životnosťou. 
Agrotextília je vhodná pre použitie v skleníkoch aj vonku, pre veľkopestovateľov aj drobných 
záhradkárov.  

Tkaná agrotextília sa vyznačuje veľkou trvanlivosťou, malou rozťažnosťou, veľkou vzdušnou a vodnou 
priepustnosťou, odolnosťou pred napadnutím najrôznejšími plesňami, hubami alebo hmyzom. 
Rozložená na pôde má výborné mulčovacie vlastnosti, to znamená že zabraňuje prerastaniu buriny, 
a tým výrazným spôsobom obmedzuje používanie chemických postrekov. Vďaka otvorenej štruktúre 
ľahko prepúšťa vzduch a vodu do pôdy a naopak obmedzuje neželaný výpar, čo v konečnom výsledku 
znamená úsporu vody pri zalievaní a má priaznivý vplyv na rozvoj koreňového systému rastlín. 
V skleníkoch sa používa rozložená na pôdu k oddeleniu rastlín pestovaných v kvetináčoch 
a kontajneroch od podkladu, a tým udržuje celý priestor výroby s minimálnou námahou v čistote.  

Funkcie a vlastnosti: 

 pohlcuje slnečné žiarenie, znižuje proces fotosyntézy a tým zamedzuje rastu buriny; 

 umožňuje znižovať používanie herbicídov a ďalších prostriedkov obmedzujúcich rast buriny, 
a tým priaznivo pôsobí na životné prostredie; 

 zabezpečuje jednoduchý prienik vody do pôdy rovnomerne po celom povrchu; 

 znižuje odparovanie vody, a tak udržuje pôdnu vlhkosť aj počas suchých období; 

 významne redukuje čas potrebný k údržbe záhonov; 

 je odolná voči napádaniu plesňami a baktériami; 

 je odolná voči UV žiareniu; 

 šetrí čas pri starostlivosti o rastliny. 

Možnosti použitia: 

 úprava verejných plôch a diaľničných svahov; 

 pestovanie zeleniny a ovocia; 

 záhradná a parková architektúra; 

 predpestovanie okrasných rastlín a stromčekov; 

 sadovníctvo a škôlky; 

 mulčovanie (pod mulčovaciu alebo dekoračnú kôru, kamene); 

 predpestovanie okrasných rastlín a stromčekov. 



 

 

APLIKÁCIA  

Tkaninu položte na Vami zvolenú plochu, pri výsadbe okrasných drevín , či kvetov vystrihnite otvor 
v tvare kríža, resp. tkaninu umiestnite čo najbližšie ku kmeňu okrasnej dreviny tak, aby zakrývala  jej 
okolie. Pri mulčovaní nasypte na tkaninu, kôru, resp. okrasné kamienky ( v hrúbke cca 2 cm – podľa 
druhu ). Uchyťte tkaninu agrokolíkmi,  ktoré zabránia jej zosunu. 

Tip na uľahčenie aplikácie: 

Na rezanie použite ostrý nôž alebo nožnice, poprípade termické rezanie, na uľahčenie výsadby 
využite značkovacie zelené štvorce. 

 

Prod. 
číslo 

Názov produktu Gramáž Váha/balenie Šírka x dĺžka Balenie/m2 Farba 

3001A Agrotextília tkaná 90 90 g/m2 4,73 kg 2,1 x 25 m 52,5 čierna 

3001B Agrotextília tkaná 90 90 g/m2 4.50 kg 1,0 x 50 m 50 čierna 

3001C Agrotextília tkaná 90 90 g/m2 18,9 0kg 2,1 x 100 m 210 čierna 

3001D Agrotextília tkaná 90 90 g/m2 29,70 kg 3,3 x 100 m 330 čierna 

3002A Agrotextília tkaná 100 100 g/m2 11,00 kg 1,1 x 100 m 110 čierna 

3002B Agrotextília tkaná 100 100 g/m2 16,00 kg 1,6 x 100 m 160 čierna 

3002C Agrotextília tkaná 100 100 g/m2 27,00 kg 2,7 x 100 m 270 čierna 

3003A Agrotextília tkaná 130 130 g/m2 6,83 kg 2,1  x 25 m 52,5 čierna 

3003B Agrotextília tkaná 130 130 g/m2 6,50 kg 1,0 x 50 m 50 čierna 

3003C Agrotextília tkaná 130 130 g/m2 27,30 kg 2,1 x 100 m 210 čierna 

3003D Agrotextília tkaná 130 130 g/m2 42,90 kg 3,3 x 100 m 330 čierna 

Agrokolík 

 

Agrokolík je vyrobený z pevného plastu. Slúži na bezpečné a stabilné uchytenie a spájanie tkanej 
a netkanej agrotextílie, zakrývacích textílií, geotextílií a sietí proti krtom.  

Prod.  číslo Názov produktu Balenie Váha/bal Rozmery Farba 

3009 Agrokolík 100 ks 60g 140x20x40 mm čierna 

 

 


