PRODUKTINFORMATION
Med hjälp av
högkvalitativ
täckbark finputsar
du planteringar
och stigar.

KEKKILÄ TÄCKBARK
Kekkilä Täckbark är ett högkvalitativt täckmaterial gjord av ren tallbark.
Täckbarken är avsedd för täckning av marken runt träd och buskar samt i fruktoch bärträdgårdar för att förebygga ogräs och hålla jorden fuktig.

Varudeklaration

Kekkilä Täckbark minskar avdunstningen från jorden och förbättrar jordytans
genomsläpplighet, vilket skapar ett gynnsamt mikroklimat för växterna. Man kan
låta täckmaterialet förmultna på platsen eller kompostera det i ett senare skede.

Råmaterial: Ren, krossad och sållad tallbark

Typnamn: Täckmaterial
Fraktionstorlek: 0–100 mm

Bruksanvisning

Användning
För täckning av planteringsområden runt träd och buskar, gångar
i grönsaksland, som täckmaterial på oplanterade områden, för
ogräsbekämpning och på stigar.

Åtgång
Buskar, planteringsområde

1 säck/1 m2 område/3 cm skikt

Busk- och barrhäck

1 säck/1,5 m buskhäck/3 cm skikt

Träd, enskilda

2 säckar/ø 0,6 m = 1,5 m område/3 cm skikt

Perenner, planteringsområde

1 säck/1 m2 område /3 cm skikt

Grönsaksland, gångar

1 säck/3–4 m 25–30 cm bred gång
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Planteringsområden och buskhäckar
Gräv upp planteringsområdet med ett för växterna lämpligt djup, lägg rejält
med ny mylla som blandas med den ursprungliga jorden på bottnen. Packa
jorden väl innan du lägger ut en eventuell marktäckningsduk. Skär snitt för
plantorna i duken. Gräv gropar för plantorna och plantera dem.
Bred ut Kekkilä Täckbark jämt, i ett 3–7 cm tjockt skikt på myllan. Placera
endast en tunt lager täckbark kring buskarnas och perennernas rötter och
trädstammarna.
Du behöver inte lägga ut marktäckningsduk på ren ny mylla. Allt eftersom
plantorna växer förmultnar barken under bladverket. Rensa bort rötterna av
eventuellt mångårigt ogräs innan du breder ut barken. Om det finns rikligt med
ogräs rekommenderas det att du använder marktäckningsduk.
Perennbänk
Ett bredare lager täckbark längs kanten av din perennbänk låter växterna
träda fram och gör det lättare att sköta gräsmattan. Invid växternas rotändorna
placeras endast ett tunt lager täckbark, bark rekommenderas inte för
marktäckande perenner.
Omkring träd
Ett barklager runt trädstammen släpper igenom vatten och näring bättre än
gräsmattan och skyddar trädstammen mot stötar av gräsklippare. Bred ut
Täckbark omkring trädstammarna.
Gångar
Kekkilä Täckbark lämpar sig som yta i trädgårdsgångarna och grönsakslandet
samt mellan odlingslådor och upphöjda odlingsbänkar. Det rekommenderas
inte att du använder täckduk under Täckbarken eftersom den förmultnar. Blanda
Täckbark med Kekkiläs Sandlådesand för att få en tåligare yta.

50 L 1 m2

Användningstid
2–3 år

Förpackningsstorlekar 50 L, 1000 L

50 L säck

Produktnummer: 621

1000 L storsäck

Produktnummer: 10105

