MULCHING: ESCORÇA, VIRU-MULCH, FUSTA-MULCH
Els espais verds ben cuidats són un objectiu
bàsic en la jardineria urbana. No obstant això, és
essencial buscar la facilitat de maneig i de
manteniment quan els jardins ocupen grans
superfícies.
Per aquest motiu, els materials que actuen com
a mulch -escorça de decoració, viru-mulch i
fusta-mulch -són molt efectius a l'hora de
garantir la durabilitat de les plantes que
composen el jardí i al mateix temps d'afavorir
l'aparença cuidada del conjunt.

característiques
El mulch és qualsevol material, generalment
orgànic, que es col·loca sobre el terreny al
voltant de les plantes i que actua com a capa
protectora dels canvis climàtics que tenen lloc en
el sòl; principalment la humitat i la temperatura.
De la mateixa manera, aquesta capa protectora,
més o menys atepeïda en funció del material
emprat, actua com agent supressor de la
germinació de males herbes i alhora proporciona
una millora estètica al conjunt del jardí.

FUSTA-MULCH és un mulch vegetal format per
estelles de fusta. Per la seva naturalesa és un
mulch més compacte que el viru-mulch i de
degradació més lenta. Aquest mulch s'empra per
cobrir el sòl mantenint així la seva humitat i
evitant la sortida de males herbes. També
s'utilitza en xerojardineria com a protecció
contra l'erosió en marges i com a element
decoratiu en parterres.

En funció de la naturalesa del producte que
actua com a mulch i de les seves propietats es
diferencien els següents productes: VIRUMULCH,
FUSTA-MULCH
i
ESCORÇA
de
DECORACIÓ.

tipus de materials
VIRU-MULCH és un mulch vegetal a base de
viruta de fusta, material amb una coloració
clara.
S'utilitza com a material decoratiu per cobriment
de parterres i disseny de superfícies en
xerojardineria. També s'empra com agent de
control de l'erosió en zones de pendents
pronunciades.
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ESCORÇA de DECORACIÓ és escorça de pi
sotmesa a un procés de cal·libració a diferents
granulometries - 8-15 mm, 16-25 mm, 10-40
mm i 25-40 mm -.

o
o

Element
decoratiu
en
jardineres
Xerojardineria i biofiltres

parterres

i

Pel seu color i aparença física proporciona un
ambient natural i ben cuidat en la decoració de
jardins i parterres, vorejant arbusts i destacant
grups d'arbres exemplars.
Igualment actua com a mulch en el sòl, afavorint
el manteniment de la humitat del sòl i el seu
enriquiment progressiu de matèria orgànica.

Format de venda al públic
Els tres tipus de mulch es venen a granel, tot i
que també poden ser adquirits en Big-Bag.
Per a més informació, no dubti a contactar amb
el nostre Departament Comercial.

aplicacions
El mulch s'aplica sobre un sòl no compactat,
evitant d’aquesta manera que l’aigua flueixi en la
interfase sòl-mulch i es perdi per esorrentia.
El gruix depèn del material emprat, però
normalment una capa de 5-10 cm, estesa de
manera homogènia és suficient.
Algunes de les múltiples aplicacions que té el
mulch són:
o
o
o
o

Control de l'erosió en marges amb
pendent.
Protecció dels canvis climàtics en el sòl
Aportació gradual de matèria orgànica en
el sòl
Evita la sortida de males herbes
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