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راه حلهای Agrotextile متناسب با نياز شما

مــا يــک شــرکت تخصصــی درزمينــه منســوجات کشــاورزی هســتيم کــه بــه توليــد و 
تجــاری ســازی انــواع مــش ، پالســتيک و پتــو حرارتــی بــرای کشــاورزی مشــغول 
مــی باشــيم. از ســال ۱۹۸٥  در حــال ارائــه راه حــل هــای خــاص و کاربــردی  
بــه کشــاورزان هســتيم. مــا بــا داشــتن ٤۰۰۰۰ متر مربع کارخانه کــه در آن از آخرين 
فنــاوری اســتفاده ميشــود پيشــگام توليــد انــواع پارچــه هــا بــرای نيازهــای گوناگــون 
کشــاورزان بــه منظــور حفاظــت از محضوالتشــان هســتيم. . عــالوه بــر ايــن ،داشــتن 
تيــم انســانی واجــد شــرايط  بــه مــا ايــن اجــازه را مــی دهــد تــا نيازهــای هــر بخــش را 

به سرعت برآورده کنيم.

از طريــق دفاتــر مختلــف خــود در اســپانيا ، مکزيــک ، شــيلی و مراکــش بــه 
مشتريان خود در بيش از ۳۰ کشور جهان خدمات رسانی می کنيم.

ــا  بتوانيــم  ــا آزمايشــگاه هــا و مراکــز تحقيــق و توســعه همــکاری مســتمر داريــم ت ب
محصــوالت خــود را بهبــود بخشــيده و نيازهــای کشــاورزان و محصــوالت آنهــا را 

برآورده کنيم.
همــواره در جســتجو بــرای بهبــود کيفيــت،  محصــوالت و خدمــات خــود هســتيم.  مــا 
بــا ارگانهــای کنتــرل کيفيــت ماننــد AENOR کار ميکنيــم کــه مرتبــا محصــوالت مــا 

را با باالترين ميزان استاندارد (ISO۹۰۰۱ ) آزمايش می کنند. 
در Criado y López مــا فعاليــت تجــاری و تحقيقاتــی پايــداری را  هــم در ســر 
مــزارع  و هــم بــا مــردم انجــام مــی دهيــم تــا وظايــف بازيافــت را ترويــج  و آلودگــی 

را در طول فرايندهای توليد کاهش می دهيم.
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روکش حرارتی تونل های بزرگ

از روکــش حرارتــی بــرای محافظــت از محصــوالت در 
برابــر ســرما و ويــروس هــم در زميــن بــاز و هــم در گلخانــه 
ميشــود  کشــيده  بــر روی محصــول  شــود.  مــی  اســتفاده 
ــه  وتوســط آرکهــای کوچــک نگهــداری مــی شــود. در گلخان

ها مانند سقف کاذب می باشد.

ايــن ســازه هــای ســبک فــوالدی کــه بــه شــکل تونــل هســتند اجــازه پوشــش 
وســيعی از کشــت را هــم بــا پالســتيک و هــم بــا مــش ، بنابرايــن از ورود 
ويــروس هــا يــا آفــات بــه آن جلوگيــری مــی شــود. در مناطقــی کــه کنتــرل 
بيــش از حــد شــرايط آب و هوايــی داخــل گلخانــه ضــروری نيســت مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گيــرد. بــرای پــرورش تمشــک ، زغــال اختــه ، تــوت 

فرنگی و غيره ايده آل است.

تجهيزات جانبی
لوازم جانبی برای کشاورزی به همان اندازه که متنوع هستند ضروری هم هستند. آنها به ما امکان می دهند تا ايجاد تغييرات در پروسه کار بيشتر 

شود و راه حل های کارآمد و ساده ای را در اختيار قرار ميدهند.
گلدانهابه وسيله آنها به رشد سالم ومناسب محصول و در نهايت سوددهی بيشتر خواهيم رسيد.
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توری های کشاورزی ، در مدل ها و 
انواع مختلف ، برای محافظت از 

محصوالت هم در داخل (کشاورزی 
فشرده) و هم در خارج  (در مزرعه باز) 
طراحی شده اند. اين تورها کمک بسيار 
مهمی به رشد گياه عاری از آفات می کند 
، در حالی که اجازه تهويه مطلوب را به 
محصول می دهد. بنابراين به بهره وری 

باالتر در هر متر مربع دست می يابد.

اين محصول می تواند رشد علف های هرز را 
متوقف کند ، اجازه عبور نور خورشيد را نمی 
دهد اما باعث تعريق و تصفيه آب می شود و از 
تجمع آب جلوگيری می کند. از اين محصول در 
بذرگاه ها ، گلخانه ها ، پرورشگاه ها و فضای 

خارج استفاده می شود.
برای پوشش مخازن، جلوگيری از تبخير آب و 

تميز نگه داشتن آن بسيار مفيد است.
گرم: ۱۰٥ گرم و۱۳۰ گرم

رنگها: سياه ، سفيد ، سبز و سفيد - سياه

موثر در برابر حشرات بسيار مضر مانند مگس سفيد 
که عملکرد تجاری توليد را کاهش می دهند.

 بدون از دست دادن تهويه الزم ، از محصول 
محافظت می کند.

CYLNET ۱۰x۱٦. ٤۰ مش  - حداکثر تهويه
۱۰x۲۰ CYLNET. ٥۰ مش - متعادل ترين

۱۰x۲۲ CYLNET. ٥٥مش - ٪۱۰۰  محافظت در 
برابر مگس سفيد.

 ۱۳x۳۱ CYLNET- مناسب برای درهای دوبل

برای Drosophila suzukii توسيعه می شود

 Agrotextile مشی که با همکاری آزمايشگاه
دانشگاه آلمريا طراحی شده و تا ۱۰۰٪ در برابر 

Drosophila suzukii اثربخشی دارد
 حداکثر تهويه ممکن را به وجود می آورد.

از ورود حشرات کوچک مضر به گلخانه ها و 
محلهای کشت برای سالمتی گياهان به دليل 

انتقال ويروس جلوگيری می کند.



بادگيرضد تگرگ سايه بان

اين ماده بسيار قوی است و از الياف پلی اتيلن 
ساخته شده است.

باد را کاهش داده و حفاظت مطلوبی را برای 
محصوالت در فضای باز ارائه می دهد. اين 
مش با نوار بافته شده تقويت گرديده که تثبيت 

آسان و بادوام را فراهم می نمايد.
 از اثر چتر و آسيب به ساختار گياهان 

خودداری می کند.
   CYLNET٦x۹      CYLNET٦x٦      

از سوختن گياهان و ميوه ها جلوگيری می کند. 
هر درصد سايه با محصولی متفاوت سازگار 
است تا حداکثر عملکرد را بدست آورد. آنها 
همچنين برای پوشش سدها ، پارکينگ ها و 

مناطق عمومی استفاده می شوند.
٪سايه:

                  رنگها:
   مشکی ، سفيد ، سبز ، نقره ای ، دو رنگ 

از محصوالت در برابر تگرگ محافظت می کند. 
زيرا باران از آن عبور می کند و بدون زور به 
زمين می افتد. تگرگ روی ساختار انباشته نمی 
شود بنابراين با وزن خود سازه را خراب نمی 

کند. اين مش به عنوان بهترين بيمه برای محصول 
شما ارائه می شود.

رنگها:
شفاف ، مشکی ، شفاف و سياه (جلوه نقره ای).

برای کنترل باد داخل گلخانه بسيار مفيد است. 
محکم و بادوام ، خواص مکانيکی بهتری نسبت 

به پالستيک دارد. همچنين انتشار وسيعی از نور 
را برای جلوگيری از آفتاب سوختگی در درختان 

ميوه ارائه می دهد.

اين به رشد و تهويه محصول و در نتيجه به 
بهره وری بيشتری در متر مربع کمک می کند. 
به ويژه برای محصوالت باغی عمودی مناسب 

است. به آنها در باالرفتن و رشدکردن ياری می 
رساند.

اين محصول از ورود پرندگان و در نتيجه خوردن  
محصوالت زراعی  و ميوه ها جلوگيری می کند. 

از محصوالت بدون آسيب رساندن به حيوان ها 
محافظت می کند.

انواع موجود: بافت سبز ، شفاف و اکسترود سياه 
يا سفيد.
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پالستيک های کشاورزیپالستيک های کشاورزی تشکی

مخصوص محافظت از پوشش گلخانه. آنها  
برای هر محصول دارای خواص متفاوتی 

هستند. مانند حرارت ، رنگ زرد يا شفاف ، 
ضد چکه کننده.

نوع گارانتی
ماه
ماه
سفيدماه

زرد
مدت

پالستيک تشکی بسته به رنگ آن راه حل های 
متعددی ارائه می دهد: رنگ مشکی دما را حفظ 

کرده و از رشد علف های هرز جلوگيری می کند. 
رنگ سفيد بيشتر بر ضد عفونی تمرکز دارد. هر 

دو در برابر کشش ، پارگی ،  و دمای پايين بسيار 
مقاوم هستند.

انواع موجود:
سفيد ، سياه ، سفيد-سياه ، سياه-نقره ای

پالستيک های کشاورزی عناصر ضروری 
در کشاورزی هستند به خصوص در نوع 
فشرده. آنها به طور موثری به بلوغ سريع 

محصول کمک ميکنند. همچنين ايده آل 
برای محافظت از محصول در  برابر آفات 

و هوای نامساعد می باشند.
به اين ترتيب می توان همزمان با بهبود 

توليد ، برداشت محصول را پيش برد.

در حال حاضر اين فناوری طيف وسيعی از 
پالستيک ها را به بازار ارائه می دهد و به 

طور خاص با هر نوع محصول سازگار 
است.

اين پالستيک مخصوص جمع آوری آب در 
گلخانه ها طراحی شده است. می توان آن را با 
نخ پلی استر که مقاومت بيشتری دارد ارائه داد.

کانال


