
Ochrona przed
chwastami

Stwarza dobre 
warunki

wegetacji roślin

Bezpieczna dla
środowiska
naturalnego

Utrzymuje
właściwą

wilgotność gleby



AGROTKANINA CZARNA TO 
MOCNA I TRWAŁA TKANINA 

POLIPROPYLENOWA STOSOWANA 
W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE I 

SZKÓŁKARSTWIE DO ŚCIÓŁKOWANIA.

Znakomicie eliminuje chwasty, bez 
konieczności używania środków chemicznych 

Agrotkanina stosowana jest w:

szkółkach roślin iglastych,

w uprawie truskawek,

przy zakładaniu ogrodów,

pokrywaniu skarp,

pod kamienie, korę, itp.

WYSTĘPUJE W 3 KOLORACH  
LUB WEDŁUG ŻYCZENIA KLIENTA.Agrotkanina ogrodnicza wykonana jest z cienkich 

tasiemek polipropylenowych, dzięki czemu 
przepuszcza wodę i składniki mineralne oraz 
nie ulega procesowi gnicia.

AGROTKANINA DZIĘKI PARAMETROM 
WYTRZYMAŁOŚCIOWYM JEST TRWALSZA OD 
AGROWŁÓKNINY.



Ochrona przed chwastami: 
Agrotkanina jest znakomita do ściółkowania 
gleby w celu poprawienia rozwoju roślin. 

Idealnie eliminuje chwasty, bez konieczności 
używania środków chemicznych.

Temperatura gleby: 
Czarna agrotkanina powoduje silniejsze 
ogrzewanie gleby w okresie wegetacji, co pozwala 
na wyższą aktywność systemu korzeniowego, 
lepsze pobieranie składników pokarmowych,  
a w konsekwencji lepszy wzrost roślin.

Nawożenie: 
Agrotkanina jest chemicznie obojętna dla gleby 
i nie zmienia (tak jak ściółki organiczne) potrzeb 
nawozowych roślin. Nie wpływa na pH gleby 
(nie ma potrzeby zwiększania dawek nawozów 
azotowych, ani dodatkowego wapnowania). 

Agrotkanina dzięki swojej konstrukcji nie 
hamuje (w sposób istotny) przenikania do 
gleby nawozów (tak jak grube warstwy kory). 
NAWOZY ROZSYPYWANE NA POWIERZCHNIĘ 
AGROTKANINY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PRZEZ NIĄ 
PO ROZPUSZCZENIU W KROPLACH PIERWSZEGO 
DESZCZU.

Wilgotność gleby: 
Agrotkanina ułatwia zachowanie optymalnej 
wilgotności gleby. Badania wykazują, że nawet 
w warunkach suszy wilgotność gleby pod 
agrotkaniną jest nadal optymalna dla wzrostu 
roślin.

Jest to możliwe dzięki konstrukcji agrotkaniny 
pozwalającej przenikać wodzie opadowej przez 
jej powierzchnię, uniemożliwiając jednocześnie 
jej parowanie. Dzięki temu struktura gleby pod 
agrotkaniną jest wilgotna i pulchna, co sprzyja 
rozwojowi korzeni i lepszej kondycji roślin.



Standardowe gramatury: 
70g/m2, 100g/m2  lub według życzenia klienta

Standardowe szerokości: 
40cm, 60cm, 80cm, 80cm(złożona), 120cm(złożona), 
160cm(złożona), 240cm(złożona), 
tolerancja dla szerokości (+/- 2cm)

Długość w rolce: 
100m lub według życzenia klienta

Splot: Płócienny

Stabilizacja UV: 5 lat

Kolorystyka: 
czarny/czarna, czarny/zielony, czarny/beżowy (plus 
paski, co 25cm lub według życzenia klienta)

PRODUCENT:

Kotar sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów 
tel. +48/71 389 23 16 
email: sekretariat@kotar.pl 
www.kotar.pl


