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ÜRÜN AÇIKLAMASI  

 
HYDRO-MULCH ‘DOĞAL RENK’ 

Hidrolik Tohumlama tekniklerinin 
(Hydroseeding ve Hydromulching) 
kullanıldığı şantiyeler için özel olarak 
tasarlanmış "Premium" bitkisel liflerin 
(NFU Kodu: 44-4551) bir bileşiğidir. 

 Asil birincil malzemelerden üretilen 
HYDRO-MULCH, toprakta biyolojik olarak 
parçalanır ve bitki örtüsü tarafından 
kolayca asimile edilir.   

 

 

ETKİ ALANLARI 
Hydroseeding veya Hydromulching için kullanılan malç 3 seviyede aktiftir: 
 

Orta vadede (<6 ay) "Geçici" Erozyon Önleyici Koruma sağlar:  
Bu ürün gerçek bir "bariyer" gibi davranarak yağmur damlalarının etki enerjisini ("sıçrama" etkisi) aynı 
zamanda yoğun yağışlı fırtınaların oluşturduğu yağmur suyunu çeker. 
 
Çimlenmeyi Hızlandırır:  
Su tutma kapasitesi, tohumların ve fidelerin kontrollü bir ortamda gelişmesine izin verir. Sıcaklık artış grafikleri 
düzleştiğinden ve buharlaşma / terlemeyi sınırladığından sıcaklık ve su stresini ilgilendirir. 
 
Performans Seviyesini Arttırır: 
Hydroseeding ürünlerinin karışımının (su, tohum, gübre karışımı) homojenize edilmesini sağlar ve toprağa 
muntazam bir tabaka uygulanmasına yardımcı olur. Kaplama kapasitesi, tohumlar Hydroseeder 
pompasından geçerken tohumlar üzerindeki sürtünme nedeniyle oluşabilecek çimlenme kaybını limitlemeye 
yardımcı olur. 
 

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

ÖZELLİKLER & PERFORMANCE 

Görünüm % 0 (doğal renk) 

Birincil Ağaç Materyali Pinus (Çam) 

Lif Uzunluğu (mm) 2 ila 6 mm 

% Ağaç Lifi % 100 

% Su tutma kapasitesi / kuru ağırlık (ASTM D7322) % 700 

% Organik madde 
% Mineral madde 

% 98 
% 2 

Erozyondan korunma süresi (ay)  6 Months 

Su tutma kapasitesi 
 

Kaplama kapasitesi @ 60Paket/Ha veya 1300Kg/Ha 
 

 

UYGULAMA DOZU 

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

<2:1 

<3:1 

<4:1 

12 m Düşük - Orta 

90 Bales/Ha 

60 Bales/Ha 

30 Bales/Ha 

* Average indicative value, requirring adjustment depending on specific soil characteristics. 

PAKETLEME 
20 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/

