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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

EURO-MAT F.G.M (Flexible Growth 
Medium – Esnek Büyüme Ortamı) fiber 
matris ürün yelpazesinin orta seviye 
ürünüdür. Performans seviyesi  SMM’den 
(Stabilize Malç Matrisi), BFM’den (Bağlı 
Esnek Matris) veya EFM’den 
(Tasarlanmış Lifli Matris) üstündür. 

EURO-MAT F.G.M kullanıma hazır, %100 
biyo çözünebilir, “Premium” bitki liflerinden 
(NFU kodu: 444551) oluşan, içeriğinde 
stabilizatör, çimlenme aktivatörü, ve 
büyüme hızlandırıcılar bulunur. 

  

 

 

 

 

 

ETKİ ALANLARI 
Hydromulching'de öngörülen lifli matris (EFM, FGM, HP-FGM, ET-FGM) üç seviyede etki eder: 

Orta vadeli "geçici" erozyon koruması (> 6 <24 ay): 
Su damlalarının (sıçrama etkisi) ve hızlı yüzeysel su akışının etkilerinin enerjisini emen gerçek 
"bariyer". Performans seviyesi, kıvrılmamış matrisler (Curlex, needelfetls, vb.) Ve bitki lifi geo-ağları 
ile karşılaştırılabilir. 
 
Çimlenmeyi hızlandırır: 
Su tutma kapasitesi, sıcaklık zirvelerini tamponlayarak ve buharlaşma-terlemeyi sınırlandırarak 
tohumların sıcaklık ve su stresi seviyesinde "düzenlenmiş" bir ortamda gelişmesine izin 
verir. Çimlenme ve büyüme aktivatörünün varlığı, otsu tabakanın hızlı bir şekilde oluşmasını sağlar. 
 
Geliştirilmiş üretkenlik: 
Hidrolik olarak uygulandığında, destek için herhangi bir özel hazırlık ve sabitleme sistemi 
gerektirmez. 
 

Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi "http://www.euro-tecturkey.com.tr" ziyaret edebilir veya bizi 
arayabilirsiniz. 

ÖZELLİKLER & PERFORMANCE 

Görünüm %1 (yeşil) 

Birincil Ağaç Materyali Betula papyfera /Populus tremuloides 

Lif Uzunluğu (mm) 2 - 10 mm 

% Ağaç Lifi %75 

% Organik stabilizatör ve akışkanlaştırıcı %10 

% Çimlenme hızlandırıcı ve büyüme aktivatörü %5 

% Biyobozunur güçlendirici lif %9 

% Su tutma kapasitesi / kuru ağırlık (ASTM D7322) %1500 

% Organik madde 
% Mineral madde 

%99,3 
%0,7 

Erozyondan korunma süresi (ay)  18 ay 

Su tutma kapasitesi 
 

Kaplama kapasitesi @150paket/Ha veya 3400Kg/Ha 
 

Suyla karıştırma oranı 500 litre için 1 paket 

 

UYGULAMA DOZU 

Şev Eğimi Şev Uzunluğu Zorluk (Yüksek, orta, düşük) Ortalama uygulama dozu* 

<1:1 

<2:1 

<4:1 

12 m Yüksek 

176 Paket/Ha 

150 Paket/Ha 

120 Paket/Ha 

* Toprak dokusuna bağlı olarak ortalama değer değişkenlik gösterir. 

PAKETLEME 
22.7 Kg’lık paketleme / 40 paketli paletleme  
Not: Ağaç lifi, patojenik mikropları / mantarları ortadan kaldırmak için termal bir 

işlemle muamele edilmiştir. 

SORUMLULUK REDDİ BEYANI 
Bu ürün sayfasında verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hatasız 
olamaz. Sürekli ürün geliştirme politikamız sebebiyle ürünlerimiz ve özelliklerinde 
değişiklikler olabilir. Güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz. 

http://www.euro-tecturkey.com.tr/

