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Humusline Extenzív Ültetőközeg - termékadatlap 2006. 

 

Összetétel 

Tégla/cserép forgács (szemcsemérete 4-16 mm), 

Humusline humuszkomposzt, bentonit agyagásvány. 

20 mm-es rostával osztályozva. A tégla forgács aránya 

90%. Igény szerint perlittel könnyíthető. 

Előnyök 

Kizárólag tömör téglából készült, osztályozott 

aprítékot használunk. Ezért talajunk éveken át stabil és 

vízáteresztő. A tiszta agyagból készült téglák miatt 

anyagunknak is gyönyörű a vörös színe. Növények 

nélkül is figyelemfelkeltő ez a föld! 

A legmagasabb minőségű humuszkomposzt biztosítja 

az egészséges talajéletet, bőséges tápanyagot és 

humusztartalmat, míg a égetett agyag törmelék 

stabilan lazán és porózusan tartja a talajt, így az nem 

tömörödik össze és levegőtlenedik el.  

 

Használata 

Zöldtetőkön, konténeres ágyásokban és hagyományos 

faültető gödrökben.  

A tetők zöldítése nagyon aktuális kérdés, különösen a 

városi területeken! A zöldtetők használata egyrészt azt 

jelenti, hogy visszatartódik a víz, amely aztán újra 

elpárologhat a növényeken keresztül. Ez jelentős 

hűtőhatást eredményez nyáron és javítja a mikroklímát. 

Megfelelő talajjal és megfelelő szerkezettel komplett 

kertek jöhetnek létre a tetőn! 

Extenzív ültetőközegünk kész talaj, amelyet 10-50 cm-es 

rétegben lehet alkalmazni. Közvetlenül ebbe a talajba 

történik a növények ültetése. A nagy konténerek és az 

állandó telepítésű betonvályúk hasonló feltételekkel 

rendelkeznek, mint a tetőfelületek - ezért a tetőkerti talaj 

(intenzív keverék) itt is optimális szubsztrátum. 

 

Kiszerelés 

Big bag: 1250 kg/1000 liter  

5 t < ömlesztve  

Az ár és az összetétel változás jogát a forgalmazó 

fenntartja. 

 

Kiírási szöveg 

Humusline Extenzív ültetőközeg típusú, nagy adszorpciós 

képességű adalékokkal és lazítókkal kevert ültetőközeg alkalmazása 

extenzív zöldtetők/konténeres ágyások/favermek hosszú távú 

működésének biztosítására. Térfogatsúly Wkmax esetén kb 1500 

kg/m³; vízmegtartó képesség 25 V %<VKmax<65 V %; 

levegőtartalom>25v%; pH 7-8; vízáteresztő képesség>0,00 vízben 

oldható sók <2,5 g/l; 05 cm/s; kivitelezés során 2% tömörödéssel 

ajánlott kalkulálni. Szállítás ömlesztve vagy big bag zsákban. 

 

Tömeg (vízzel telített) (kg/m³): kb. 1350 

Leiszapolható rész (d<0,063) (m%) <10 

Vízmegtartó képesség / Max. 

vízkapacitás (Vol%) 
35<VKmax<65 

Levegőtartalom (max. 

vízkapacitás mellett) (Vol%) 
>10 

Szervesanyag tartalom (g/l) 2,1 

Vízben oldható sók (g/l) <0,5 

Tápanyag N-P-K (mg/l) 5-9-9 

 


