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Ekin kalitesini arttırıcı, erkencilik sağlayıcı ve uçan haşerelerden korucuyu özellikte UV 
katkılı, nonwoven örtüler üretilmektedir. Üretmiş olduğumuz agrigel zirai örtüleri’nin 
kullanım şekli, amacı, hangi ürünlerde uygulandığı ve teknik detaylarını aşağıda detaylı 
şekilde belirtilmektedir.  

Zirai Örtülerinin Tarımda Kullanılması;
Isıyı ve nemi belirli düzeyde tutma etkisi vardır. UV 
ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Sera içi sıcaklık kontrolü sağlar.
Sera içi nem kontrolü sağlar.
Güneş ışınlarından maksimum faydalanmayı sağlar. 
Toprak sıcaklığını
Su tasarrufunu ve
İşçi masraflarını azaltmayı sağlar.

ÇİFTÇİ VE YETİŞTİRİCİLERE 
YARARLARI

Yabani ot kontrolü ve daha iyi bitki 
büyümesi,
Geliştirilmiş verim ve sezon dışı 
üretimlerde daha yüksek fiyat,
Daha iyi meyve kalitesi, daha yüksek 
fiyat, tatlılık ve standart renk,
Daha iyi meyve görünümü, haşere 
yönetim,
Daha iyi tazelik ve kalite,
Sera üretiminde geliştirilmiş verim, 
Toprağa serimi ve toplanması kolaydır, 
Doğa şartlarına karşı koruyucudur. 
Ürününüzü zararlı böceklerden korur.

ALÇAK TÜNELLERDE 
KULLANIMI

Kullanım amacı;

Toprak sıcaklığını korur. 
Tünel ile toprak arasında 
termostat görevi görür. 
Zararlı böceklerden, 
rüzgardan ve donmaya karşı 
korur. Ürünün çabuk 
gelişmesini ve en az 2-3 hafta 
önce hasat almayı sağlar
Genel olarak;

Genelde, 17 ve 50 gr ve beyaz 
renkli kumaş kullanılır.

BUZLANMA PERDESİ KULLANIMI

Kallanım amacı;

Agrigel zirai örtüleri açık arazi tarımında doğrudan 

ürünü üzerine serilir aynı zamanda soğuktan korurken 

ürünün büyümesini hızlandırır.

Hava ve su geçirir, fakat yağmur sonrası hızlı bir 

şekilde kurur, hafif oluşu nedeniyle ürün rahat büyür.

Genel olarak;

19-30 gr, beyaz ve siyah renkli kumaş kullanılır.
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ALÇAK TÜNELLERDE KULLANIMI

Kullanım amacı;

Toprak sıcaklığını korur.
Tünel ile toprak arasında termostat 
görevi görür.
Zararlı böceklerden, rüzgardan ve 
donmaya karşı korur.
Ürünün çabuk gelişmesini ve en az 
2-3 hafta önce hasat almayı sağlar 

Genelde, 17 ve 50 gr ve beyaz renkli 
kumaş kullanılır.




