
AGROWŁÓKNINY 
 



O FIRMIE 

 Agrimpex Spółka z o.o. to prężnie działająca firma w 
branży rolniczo-ogrodniczej już od 20lat, której 
głównymi markami są agrowłókniny Pegas Agro 
oraz Agrimpex. Prócz nich w ofercie znajdują się 
między innymi folie do tuneli oraz agrowłókniny do 
okrywania pryzm. Naszym celem jest systematyczny 
rozwój produktów, poszerzanie oferty i zaspokajanie 
potrzeb profesjonalnych rolników i hobbystów - 
miłośników ogrodu. Możemy poszczycić się 
wprowadzeniem Agrowłóknin do masowego użytku 
na rynku polskim. Ofertę kierujemy do wszystkich 
tych, którym zależy na jakości i profesjonalnej 
obsłudze.  



PODZIAŁ PRODUKTÓW C.D…. 

AGROWŁÓKNINY WIOSENNE 

AGROWŁÓKNINY ŚCIÓŁKUJĄCE/PRZECIW CHWASTOM 

AGROWŁÓKNINY JESIENNO-ZIMOWE 

AGROWŁÓKNINY ZIMOWE 





DEFINICJA 

AGROWŁÓKNINY TO…. 

 Materiały uzyskiwane z włókien 

polipropylenowych produkowane  

 w technologii Agro, stabilizowane na działanie 

promieni UV, stosowane w  rolnictwie  

 i ogrodnictwie w celu ochrony, przyspieszania 

wzrostu  oraz ściółkowania roślin.  

 



 PEGAS AGRO - ROLKI  

WIOSENNE  17g. i 19g. 

Szerokości: od 1,6m., do 15,8m. 

      
 



Jesienno-zimowe 23g. 
Szerokości: od 1,6m., do 15,8m. 

 PEGAS AGRO - ROLKI  



 
 
 

Zastosowanie Pegas Agro w 
uprawie maliny 
powtarzającej 



 
 
 

Termin okrycia (poczatek kwietnia) 
Termin odkrycia( 14-18 maj) 

  

06.05.2010 06.05.2010 

Rzędy na plantacji maliny powtarzającej (Polka 10 ha) :A- nieokryte, B- okryte 
wiosną(początek kwietnia) PEGAS AGRO  

A B 



AGROWŁÓKNINY 
ŚCIÓŁKUJĄCE/PRZECIW CHWASTOM 

Dostępne szerokości: 

0,8m., 1,06m., 1,6m., 3,2m. 



 

       Ściółkowanie (mulczowanie)gleby  
• skutecznie eliminuje chwasty (jednoroczne i wieloletnie) bez 

uciekania się do stosowania herbicydów                           
 • chroni glebę przed utratą  wody wskutek parowania 

(zachowane stosunki powietrzno-wodne)  
•  przepuszcza wodę opadową 

Zastosowanie i Zalety ściółkowania agrowłókniną Agrimpex, 
Dual Agro i Pegas Agro (50g czarna i brązowo- czarna)   



 

       Ściółkowanie (mulczowanie)gleby na plantacjach  
 

 
 

• polepsza warunki  fitosanitarne wokół roślin 
      (owoce czyste, nie zapiaszczone) 

Zastosowanie i Zalety ściółkowania agrowłókniną Agrimpex, Dual Agro 
i Pegas Agro (50g czarna i brązowo- czarna)   



Agrowłóknina PUSZYSTA 110 g 

• Przeznaczenie:  okrywy pryzm słomy lub kopców marchwi oraz 
innych warzyw korzeniowych, ziemniaków   

• Zabezpiecza przed przymrozkami a przy zastosowaniu warstwy 
słomy przed mrozami.  

•  odprowadza wodę opadową  w okresie opadów  
• Powoduje wymianę gazową między kopcem a otoczeniem 

(Zmniejsza ryzyko zagrzania się korzeni w kopcu w okresie 
dodatnich temperatur – możliwość łatwego zarządzania kopcem 
w okresie dużych wahań temperatur)  

• Zabezpiecza korzenie przed wysychaniem, ogranicza parowanie – 
zapewnia odpowiednią wilgotność przechowywania  

• Chroni przed mroźnymi zimnymi wiatrami  
• Przy odpowiednim przechowywaniu można ją wykorzystywać 

przez kilka lat  
• Rozmiar: szerokość 6m. i  5m. 

 
 

37-500 Jarosław, ul. Zwierzyniecka 2a       www.agrimpex.pl 







TKANINA POLIPROPYLENOWA 



WĘGIERSKIE FOLIE TUNELOWE 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!! 


