Strokovnjaki priporočajo
Raziskava, izvedena v letu 2013 v rastlinjakih Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
je pokazala, da dodatek kamenih vlaken Urbanscape pripomore
k močnejši rasti rastlin. Zabeležili smo:
• večje število poganjkov,
• večje število socvetij,
• povečano zeleno maso rastlin,
• močnejši in bolj razvejan koreninski sistem.
• Certifikati:
CE, EUCEB, RAL, ISO 9001, ISO 14001, EN 16001, OHSAS 18001, LGA
• Produkti Urbanscape®:
Produkti Urbanscape so okolju prijazni, saj dobre rezultate
dosežemo z manj porabljene vode in zemlje. Kocke, kosmiči
in podlage za zazelenitevi so narejeni iz naravne in večinoma
lokalno pridobljene kamnine. Vlakna so proizvedena s procesom
segrevanja na visoki temperaturi in so mehansko stkana skupaj
s procesom iglanja. Prav zaradi takšne obdelave kamnine, izdelki
Urbanscape ne vsebujejo nobenih kemičnih veziv. Produkti torej ne
vsebujejo fenol-formaldehida ter so zagotovilo za dober pridelek.

Knauf Insulation
Podjetje je eno vodilnih globalnih proizvajalcev energetsko
učinkovitih materialov za gradnjo, ozelenitev in agrikulturo.
Z več kot petdesetletnimi izkušnjami na področju energetske
učinkovitosti, razvijamo nove sisteme in produkte za bolj
zeleno in človeku prijazno okolje.
S predstavitvijo inovativnega sistema Urbanscape
izpolnjujemo svojo zavezo trajnostnim in okolju
prijaznim rešitvam.
Kontakt za več informacij:
Knauf Insulation d.o.o.
Trata 32, Škofja Loka, Slovenija
Tel.: +386 (0)4 5114 105
E-mail: urbanscape@knaufinsulation.com
www.urbanscape.si

Urbanscape

®

Izdelki za celostno
oskrbo rastlin
Knauf Insulation predstavlja Urbanscape® inovativne
in okolju prijazne izdelke za oskrbo rastlin

Okrasni vrtovi

Zelenjavni vrtovi

Zakaj izbrati izdelke Urbanscape®?
• Ker nudijo optimalne pogoje za rast vaših rastlin:
• stimulirajo rast,
• izboljšujejo zračno-vodni režim tal, tako da rahljajo zemljo in
s tem povečajo sposobnost zadrževanja vode. Voda se ujame
med vlakna in se v tla sprošča postopoma,
• omogočajo hitrejši razvoj koreninskega sistema,
• vsebujejo elemente, ki so potrebni za kakovostno rast vaših
rastlin (magnezij, kalcij, kalij, železo),
• zmanjšujejo potrebo po zalivanju.
• Za premostitev sušnih obdobij:
• rastlini zagotavljajo dostopno vodo tudi v sušnih obdobjih,
• zadržuje vlago v zemlji,
• zavira izsuševanje.

Priporočilo: potrebno je redno zalivanje s količino vode,
ki zagotavlja nemoteno  rast in razvoj rastlin; ta je ob dodatku
izdelkov Urbanscape ustrezno manjša.
• Izdelki Urbanscape®:
• enostavna in učinkovita uporaba,
• zmanjšujejo potrebo po zalivanju,
• so izdelani iz naravnih kamnin,
• ne vsebujejo nobenih dodatkov ali veziv,
• ne vsebujejo fenol-formaldehida (LGA certifikat),
• so biorazgradljivi.

Parki

Pokopališča

Uporaba izdelkov Urbanscape®
je enostavna
KI HTC Cubes ‒ Urbanscape® kocke
V času presajanja ali sajenja kocke enakomerno vmešamo med
substrat v razmerju 50:50 na način, da bodo kocke prekrite
s substratom. Uporabo kock priporočamo za:
• sajenje posodovk v večja korita: vzpostavimo ustrezen
vodno-zračni režim, zmanjšamo obtežbo in olajšamo
transport korit;
• gojenje lončnic v cvetličnih lončkih — uporaba izdelkov
Urbanscape vpliva na večje število socvetij, močnejše
poganjke, bolj čvrst nadzemni del rastlin in koreninski sistem;
• zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice
(kocke enakomerno vmešamo z zemljo v razmerju
50 % kock : 50 % zemlje).
KI HTC Flocks ‒ Urbanscape kosmiči
V času presajanja ločnic, kosmiče enakomerno zmešamo
s substratom v razmerju 50:50.
Kosmiče lahko strojno ali ročno vdelamo v njivska ali vrtna tla
za izboljšanje zračno-vodnega režima tal.
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KI HTC Green Rolls ‒ Urbanscape® podlaga za zelenice
Urbanscape podlaga za zelenice omogoča kakovostno
zazelenitev površin in hitro ukoreninjenje trave
ob zmanjšani porabi vode za zalivanje.
Uporaba: na drenažno podlago iz peska ali prodca (sloj ca. 5 cm)
položimo Urbanscape podlago za zelenice. Nanjo nasujemo
tanko plast zemlje (10 — 20 cm), jo zalijemo in
na vrhu položimo vegetacijsko preprogo.
Zazelenitev opravimo ob zmernih
temperaturah. Zelenico redno zalivamo,
dokler se trava ne ukorenini.
Podlago za zelenice lahko uporabimo tudi
v primeru ureditve zelenice s setvijo trave.

Ozelenitev brežin

Urbanscape®
po meri uporabnika
Kje uporabljamo izdelke Urbanscape®:
• setev kmetijskih pridelkov;
• sajenje in presajanje vseh vrst rastlin;
• mešanje z zemljami in substrati;
• sajenje različnih rastlin na prostem in
v steklenjakih;
• setev novih travnatih površin;
• ozelenjevanje večjih travnatih
površin;
• priprava novih gredic;
• sajenje sadnega drevja, sadnih in
okrasnih rastlin, začimbnic in vseh
vrst vrtnin.
Kdaj uporabljamo:
Celo leto pri setvi, sajenju, presajanju,
ozelenjevanju ...
Priporočilo ob uporabi izdelkov
Urbanscape®:
Zalivanje: bodite pozorni, da zalivate
bistveno manj kot običajno, saj dodatki
Urbanscape pripomorejo k dobremu
zadrževanju vode in v vodi raztopljenih
hranill.

