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Grondbedekkingsfolie

Grondbedekkingsfolie van Soluvert heeft een
dubbele functie en is toepasbaar in verschillende teelten, o.a. aardbei, sla en tomaat. Het is
ideaal voor het afdekken van ondergrond van
uw moestuin en grondbedekkingsfolie zorgt
tegelijkertijd voor het opwarmen van de ondergrond.

Voordelen van Grondbedekkingsfolie

•
•
•
•

Zwarte zijde boven betekent vervroeging
door extra opwarming van de ondergrond
Extra zwarte onkruidremmende zijde
Witte zijde boven betekent reflectie van licht
en warmte dus verlating van teelt en oogst
Voorkomt snelle verdamping

Tunnelforceerfolie

Extra lichtdoorlatende tunnelfolie inclusief
metalen steunbogen. Inzetbaar in extra vroege
teelt van aardbeien, kool, peulen, erwten, tuinbonen of om zomerbloeiers te zaaien en te stekken.

Tunnelfolie of forceerfolie

•
•
•
•
•
•
•
•
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Volg onze website en blijf op de hoogte van onze moestuintips.

Bescherming tegen nachtvorst
Folie laat voldoende zonlicht binnen
Geperforeerd
Formaat 6x5m
Voorkomt vraatschade door wild en vogels
500 gaten/mtr2 dus water en
luchtdoorlatend
Folie “groeit” mee met het gewas
Meteen aanbrengen na planten of zaaien

www.soluvert.nl

5

Groeivlies

Groeivlies beschermt je planten als een
deken tegen kou, wind, storm en hagel. Het
creëert microklimaat in de winter en de zomer.
Bij vorst biedt het vlies een goede isolatie
(iglo-effect) en is lucht- en waterdoorlatend.
Groeien de plantjes te hard? Geen probleem!
Groeivlies is extra sterk en meegroeiend.

Aardbeienfolie

Voordelen van Groeivlies

•
•
•
•

Waterdoorlatend
Voorkomt vraatschade door vogels
Extra vervroegend effect op groente en
fruitgewassen zacht voor bladgewassen
zoals sla en andijvie
Nachtvorstbescherming over sierheesters
en andere gevoelige gewassen

Aardbeienfolie van Soluvert is een extra
zwart ingekleurde folie ter voorkoming van
onkruidgroei. De folie is UV-bestendig en zorgt
voor opwarming van de ondergrond. Ook houdt
het vocht onder het aardbeienfolie vast wat
zorgt voor een snelle en gezonde groei van uw
aardbeien.

Aardbeienfolie 1,2x20m

•
•
•
•

Door extra bodemopwarming eerder
aardbeien oogsten
Voorkomt snelle verdamping van water
Voorkomt zand en aarde op de vrucht
Ook toepasbaar in andere teelten zoals
meloen, pompoen, courgette

aardbeien
Peultjes
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Volg onze website en blijf op de hoogte van onze moestuintips.
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Gronddoek

Gronddoek van Soluvert is stevig, waterdoorlatend, kunststof bandjesweefsel ter voorkoming van doorworteling van onkruiden.
Gronddoek is ideaal als ondergrond bij
tuinverharding zoals grind, straatwerk en
houten vlonders.

Schaduwnet

Gronddoek 2x5m

•
•
•
•

Uitstekend inzetbaar als taludbescherming
Door kruisvormig in te snijden kunnen
planten door het doek groeien
Ook inzetbaar als ondergrond voor een
onkruidvrije teelt
Door belijning juiste plantafstand mogelijk

Stevig windbreek- en schaduwnet voor
voldoende schaduw in de tuin, balkon en in de
hobbykas of op de camping. Daarnaast
beschermt een schaduwnet de gewassen tegen
harde regen en hagelbuien. Ook in de zomer is
een afscherming tussen de 40% tot 50% voor
de meeste planten geschikt.

Schaduwnet 1,5x5m

•
•
•

Omgevingsvriendelijke kleur, rotvrij en
schimmelwerend
Gemakkelijk op maat te knippen
Voorkomt inkijk door de buren en breekt
de wind

onkruidvrij
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Volg onze website en blijf op de hoogte van onze moestuintips.
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Klimgaasnet

Klimgaasnet, ook wel steungaas helpt
je gewassen te ondersteunen tijdens de
groeiperiode van je gewassen. Ideaal wanneer
je bijvoorbeeld komkommers gaat zaaien of ter
ondersteuning van de bonen en erwten die in
de lengte of verticaal groeien. Het klimgaasnet
is zeer stevig, duurzaam en kan jaren worden
hergebruikt.

10

Vijver / Bladernet

Klimgaasnet 1x10m

•
•
•
•

Méér opbrengst en betere kwaliteit door
schoon en droog blijvende gewassen
In horizontale toepassing ondersteuning
voor sierteelt zoals anjers en chrysanten
Tevens inzetbaar als ondersteuning voor
éénjarige klimplanten
Planten hoeven niet aangebonden te
worden dus minder arbeid

Volg onze website en blijf op de hoogte van onze moestuintips.

Flexibel, fijnmazig vijvernet ter voorkoming
van inwaaiend blad in uw vijver. Het net is ook
inzetbaar als vogelbeschermnet in de teelt van
aardbeien, bessen, frambozen, bramen, etc.

Vijvernet / Bladernet 5x6m

•
•
•

Door middel van (houten) steunconstructie
toepasbaar in vele functies
Vastzetten van dit vijvernet kan door
middel van Soluvert weefselclips of
fixpinnen
Het gebruik van bamboestokken als
ondersteuning is functioneel en decoratief

www.soluvert.nl
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jan

feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

aardappelen
aardbeien
andijvie
asperge
aubergine
augurken
bloemkool
bonen
broccoli
courgette
erwten
komkommer
meloen
paprika/peper
peterselie
pompoen
prei
radijs
rode biet
rode kool
sevooikool
schorseneren
selderie
sla
spinazie
spruitkool
tomaten
tuinkers
veldsla
(knol)venkel
witloof
witte kool
wortelen

zaaien
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Volg onze website en blijf op de hoogte van onze moestuintips.

zaaien in de grond

oogsten
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