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LUONNONMUKAINEN KAAKAOKUORIKATE
PITÄÄ RIKKARUOHOT POISSA JA ANTAA KASVEILLE PARHAAT KASVUOLOSUHTEET!
Kaakaohake koostuu hienoista kaakaopavun kuorista. Sitä voidaan käyttää katteena eri puolilla puutarhaa parantamaan istutuksien maa-alustaa kuten perennojen, ruusujen, pensaiden, puiden sekä yksivuotisten kasvien alla. Haluttaessa paremmin estää rikkaruohojen kasvua, suositellaan käytettäväksi
rikkaruohonestokangas esim. Plantex 68g alle ja katetta 3 cm päälle.
Kaakaopavun erityisominaisuus on sen yhteentarttuvuus, kate levitetään ja kasteellaan, jonka jälkeen
kaakaorasvan avulla kuoret tarttuvat toisiinsa. Kaakaohaketta voidaan täten käyttää erityisen hyvin
kaltevillakin alustoilla. Kaakaokate muodostaa hengittävän katteen, joka päästää läpi ilman ja veden.
Kaakaohake soveltuu myös ruukkuihin, maa-ainekseen sekoitettuna maa-aines pysyy kosteampana,
ilmavana ja kasvit voivat paremmin. Kaakaohake sisältää hyviä ravinneaineita: Typpejä 3 %, joka vapautuu
pitkän ajan kuluessa, Fosforia 0,5%, joka parantaa juurten kasvua, Kaliumia 2,6 %, joka muodostaa kauniita
kukkia ja hedelmiä. Lisäksi useita ravinneaineita, jotka vaikuttavat mikro-organismeihin positiivisesti.
Tämän vuoksi kasvit kasvavat ja talvehtivat paremmin sekä kukkivat enemmän. Tuote on myös orgaaninen
maanparannusaine, hyväksytty (EU Plantekoratet) ekologiseen viljelyy.
Huom. Hakkeeseen voi ilmaantua harmaata peitettä juuri asennuksen tai kastelun jälkeen, se kuitenkin
häviää melko nopeasti pois.
Pakkaus koot: 50 l säkki (vain jälleenmyjillä), 1 m3 sekä 3 m3 suursäkit.
Riittoisuus: Suursäkki 1 m3 riittoisuus 2 cm 50 m2 ja 3 cm 32 m2.
Suursäkki 3 m3 riittoisuus 2 cm 150 m2 ja 3 cm 98 m2.
- Maatuu n. 1-2 cm/vuodessa
- PH-arvo n. 5-6 ja sopii myös happaman maan kasveille esim. alppiruusuille, hortensioille jne.
- Voidaan sekoittaa kovaan savi- ja hiekkamaahan
- Luo optimaaliset kasvuolosuhteet
- Suojaa etanoilta ja villieläimiltä
- Estää rikkaruohon kasvun
- Estettisesti kaunis
Typpipitoisuus: 3,0 % (vapautuu hitaasti)
Fosfori 0,5 % (parantaa juurien kasvua)
Kalium 2,6 % (parantaa hedelmien ja
kukkien kasvua)
Kalsium 0,6 %
Magnesium 0,5 %
Rauta 0,14 %
Mangaani 0,01 %
Sinkki 0,01 %
Kupari 0,01 %
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