
TUOTEKORTTI

45 L säkki
Tuotenumero: 34444

KEKKILÄ PUUTARHAKATE
Kekkilä Puutarhakate on luonnollinen yleiskate kaikkialle puutarhaan. 
Puutarhakatetta käytetään puu- ja pensasistutusten, sekä hedelmäpuiden 
ja marjapensaiden maanpinnan katteena estämään rikkakasvien kasvua ja 
säilyttämään maan kosteutta.

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

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

Luonnollisella 
Puutarhakatteella 
saa viimeistellyn ja 

helppohoitoisen  
pihan.

Tuoteseloste
Tyyppinimi: Katemateriaali

Raaka-aineet: Ylijäämäpuu

Palakoko: 0–70 mm

Riittoisuus: 1 m2 3 cm:n kerrospaksuudella (suositus 3–7 cm)

Käyttöohjeet
Istutusalueet ja pensasaidat 
Kaiva istutusalue kasveille sopivan syvyiseksi.  Poista maasta huolellisesti 
monivuotisten rikkakasvien juuret, jolloin katekangasta ei välttämättä tarvita. 
Lisää pohjalle reilusti uutta multaa, ja sekoita se hyvin alkuperäisen maan 
kanssa. Tiivistä multaa kevyesti. Jos levität katekankaan, tee viillot kasvien 
kohdalle. Kaiva istutuskuopat ja istuta kasvit. 

Levitä Kekkilä Puutarhakatetta tasaisena, 3-7 cm kerroksena multapinnan 
päälle. Pensaiden ja perennojen juurelle sekä puiden runkojen tyvelle 
Puutarhakatetta laitetaan vain ohuelti.

Perennapenkit 
Puutarhakatteesta 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 
Puutarhakatetta puiden runkojen ympärille, mutta ihan tyvelle ohuelti.

Pakkauskoko 45 L

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

Huomioi, että ihan kasvin tyvelle tulee vain ohut kerros katetta.

45 L 1 m2


