TUOTEKORTTI
Laadukkaalla männyn
kuorikatteella
viimeistelet istutukset
ja pihapolut.

KEKKILÄ KUORIKATE
Kekkilä Kuorikate on männynkuoresta valmistettu laadukas katemateriaali.
Kuorikatetta käytetään puu- ja pensasistutusten sekä hedelmä- ja marjatarhan
maanpinnan katteena estämään rikkakasvien kasvua ja säilyttämään maan
kosteutta.

Tuoteseloste

Kekkilä Kuorikate vähentää veden haihtumista maaperästä ja parantaa maan
pinnan vedenläpäisykykyä, jolloin kasveille syntyy edullinen pienilmasto.
Katteen voi antaa maatua paikoilleen tai sen voi myöhemmin kompostoida.

Palakoko: 0–100 mm

Käyttökohteet

Istutusalueet ja pensasaidat: Kaiva istutusalue kasveille sopivan syvyiseksi.
Lisää pohjalle reilusti uutta multaa, ja sekoita se hyvin alkuperäisen maan
kanssa. Tiivistä multa hyvin ennen mahdollista maankatekankaan levittämistä.
Tee kankaaseen viillot kasvien kohdalle. Kaiva istutuskuopat ja istuta kasvit.

Istutusalueiden kattaminen, puiden ja pensaiden ympärykset, kasvimaan
käytävien kattaminen, katteeksi istuttamattomille alueille, rikkaruohojen torjunta
ja polkujen pinnat.

Riittoisuus
Pensaat, istutusalue

1 säkki/1 m2 alue 3 cm kerros

Pensas- ja havuaita tai aidanne

1 säkki/1,5 m pensasaitaa 3 cm kerros

Puut, yksittäispuu

2 säkkiä/ø 0,6 m = 1,5 m2 alue 3 cm kerros

Perennat, istutusalue

1 säkki/ 1m2 alue 3 cm kerros

Kasvimaa, käytävät

1 säkki/3–4 m 25–30 cm leveää käytävää

Tyyppinimi: Katemateriaali
Raaka-aineet: Puhdas, murskattu ja seulottu männyn kuorike

Käyttöohje

Levitä Kekkilä Kuorikatetta tasaisena, 3–7 cm kerroksena multapinnan päälle.
Pensaiden ja perennojen juurelle sekä puiden runkojen tyvelle Kuorikatetta
laitetaan vain ohuelti.
Puhtaan, uuden mullan päälle ei tarvita maankatekangasta. Kasvien kasvaessa
kate saa maatua lehdistön alle. Mahdollisten monivuotisten rikkakasvien
juuret poistetaan maasta ennen katteen levittämistä. Jos niitä on paljon,
maankatekankaan käyttö on suositeltavaa.
Perennapenkit: Kuorikatteesta voit tehdä leveämmän reunuksen perenna- tai
kukkapenkin reunalle. Se tuo kasvit esille ja helpottaa nurmikon hoitoa. Kasvien
tyvelle tulee katetta vain ohut kerros, maanpeiteperennoille ei suositella katetta.
Puun ympärykset: Katepinta puun rungon ympärillä läpäisee vettä
ja ravinteita selvästi paremmin kuin nurmikko ja suojaa puun runkoa
ruohonleikkurin kolhuilta. Levitä Kuorikatetta puiden runkojen ympärille.
Käytävät: Kekkilä Kuorikate sopii pinnaksi pihan poluille ja kasvimaan
käytäville sekä viljelylaatikoiden ja kohopenkkien väleihin. Maatuvan
Kuorikatteen alle ei suositella katekangasta. Kuorikatteen kanssa voi sekoittaa
Kekkilä Leikkihiekkaa, jolloin pinnasta tulee kestävämpi.

50 L 1 m2

Käyttöikä
2–3 vuotta

Pakkauskoot 50 L, 1000 L

50 L säkki

Tuotenumero: 621

1000 L suursäkki
Tuotenumero: 10105

