Information om Kakao-Flis®

Kakao-Flis® består af lette sprøde frøskaller fra kakaobønner, der er brugt til chokoladeproduktion i
Europa. Skallerne er unikke, idet der ved vanding
fremkommer en naturlig “lim” som binder dem sammen til en let, porøs skorpe, der limer sig til jorden og
modstår blæst.
Udover at være særdeles dekorativ, så hjælper Kakao-Flis® også med at holde ukrudt nede, hæmme
dræbersnegle og forbedre jordens kvalitet. Samtidig
virker flisen også isolerende, hvilket beskytter både
nye og eksisterende planter mod frost.
Flisen’s mørke brune farve danner en køn baggrund
for bedenes blomster, især roser, stauder, og buske,
omkring frugttræer, under hække og meget mere.
Den holder godt på jordens fugtighed, og er derfor
velegnet til vandingskrævende haver.
BRUGSANVISNING:
I haven (veldrænet jord):
Fjern eksisterende ukrudt og jævn overfladen med
en rive. Lerjord f. eks., må ikke være for kompakt.
Vand jorden hvis den er udtørret.
OBS: Brug en støvmaske, især i blæsevejr. Spred Kakao-Flis® ud i et jævnt lag på ca. 5 cm - 2 cm i en køkkenhave. Undgå overdækning af nyspirende planter.
Vand grundigt igennem med det samme.
Til potter, hængekurve, og kasser:
Fordel 2-3 cm Kakao-Flis® på den fugtige pottejord.
Vand grundigt til flisen er gennemblødet. Derefter
nedsættes vandingsbehovet til ca. det halve. OBS:
Overvanding kan tiltrække små harmløse fluer.
VIGTIGT:
Efter den første grundige vanding: Lad Kakao-Flis®
tørre ud indtil den danner en skorpe. Kakao-Flis® er
uegnet til: Konstant fugtige drivhuse. Stier og gangarealer hvor mennesker træder. Sumpet og våde områder. Som føde til mennesker og husdyr.

GODE RÅD NÅR DU BRUGER KAKAO-FLIS®:
• Læg aldrig mere end 5 cm Kakao-Flis®.
• Læg altid Kakao-Flis® på veldrænet jord, aldrig på
sumpede eller våde arealer.
• Læg aldrig Kakao-Flis® på gangstier.
• Vand udtørret jord før du lægger Kakao-Flis® på.
• Kakao-Flis® er ikke til at spise, hverken for mennesker eller dyr.
• Kakao-Flis® skal opbevares tørt og hverken sækkene eller Big-bags er 100% vandtætte.
• Læs brugsanvisningen grundigt.
• I ekstremt våde perioder kan den naturlige “lim” i
Kakao-Flis® blive vasket ud - læg 1-2 cm på igen.
• Kakao-Flis® er ikke velegnet til drivhuse.
• Hvis du vil undgå at havens fugle roder i flisen, er
det en god idé at fodre dem.
• Kakao-Flis® kan lægges ud året rundt, bortset fra
når der er sne.
• Læg Kakao-Flis® ud og formindsk mængden af
dræbersnegle.
• Flisen formuldes til humus med ca. 1-2 cm om
året. Derfor giver den naturlig jordforbedring til
alle slags jord.
VAREDEKLARATION:

Organisk jordforbedringsmiddel, Kakaoskaller, godkendt af
EU og Plantedirektoratet til økologisk jordbrug.
C/N forhold: 14-18.

VÆGTPROCENT:

VÆGTPROCENT:

Totalkvælstof (N)

3,0% Jern (Fe)

0,14%

Fosfor -citratopl. (P)

0,5% Mangan (Mn)

0,01%

Kalium-vandopl (K)

2,6% Zink (Zn)

0,01%

Kalcium (Ca)

0,6% Kobber (Cu)

0,04%

Magnesium (Mg)

0,5% pH. værdi

5-6

OBS: En naturlig og uskadelig skimmel kan vise sig på overfladen, i en kort periode under nedbrydningsprocessen. BIG BAGS og 501
®

sække er ikke 100% vandtæt. Hvis de skal stå udendørs, dæk dem venligst til med en presenning. Kakao-Flis er uegnet som føde for
mennesker og husdyr, f.eks. hunde.

