
6.3.2019 HORNUM KakaoFlis 50 liter

http://www.hornum.com/produkter/hornum/muld-og-sphagnum/hornum-kakaoflis-50-liter 1/2

Produkter /  Muld og Sphagnum

HORNUM KakaoFlis 50 liter

Naturlig næring og bunddække til havens planter.
HORNUM® Kakao-Flis® er skaller fra kakaobønner – et unikt og ubehandlet biprodukt fra chokoladeproduktion. Flisen er yderst dekorativ og har

desuden en lang række andre fordele. Skallerne indeholder naturlige næringsstoffer, som løbende frigives til jorden. Produktet nedbrydes med tiden og

vil dermed øge humusindholdet i jorden – til gavn for såvel lerjord som sandjord. 

Om vinteren danner flisen et beskyttende lag, som især er gavnligt for roser og planter, hvis rødder befinder sig tæt ved jordoverfladen. 

Sommeren igennem vil flisen virke ukrudtshæmmende og ydermere holde på fugten - også i krukker og potter. Det er så absolut også en fordel, at

nøgensnegle (snegle uden hus – herunder dræbersneglen) ikke bryder sig om at kravle hen over flisen. HORNUM® Kakao-Flis® indeholder ikke harpiks.

Anvendelse: 
Ukrudt fjernes. Jorden jævnes og vandes. HORNUM® Kakao-Flis® lægges ud i et lag på ca. 2-5 cm. Derefter vandes grundigt. Efter vanding

fremkommer en naturlig, let porøs skorpe, som binder skallerne sammen. Skorpen gør HORNUM® Kakao-Flis® velegnet til udlægning på skråninger og

mindre følsom overfor hård blæst. Virkningen ophører efter 6-18 måneder, alt efter flisens tykkelse, vind og vejr. Herefter er det tid til at udlægge et nyt

lag flis. Et lag på 2-3 cm er tilstrækkeligt ovenpå den "gamle" flis. 

En naturlig og uskadelig (saprofytisk) skimmel kan vise sig på overfladen af skorpen kort efter udlægning. Den forsvinder igen, når det regner eller kan

fjernes ved en hurtig oversprøjtning med vand. 

Produktet bør opbevares tørt. 

Uegnet som føde for mennesker og husdyr.
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100 vol. % skaller 
fra kakaobønner

50 liter - rækker til 1-3 m²
87-93 %, ca. 8-9 kg

pH 5-6
14-18

3,0 %
0,5 %
2,6 %
0,6 %
0,5 %

0,14 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %

Indhold: 50 l. 

Varenummer: 70049

EAN: 5708787700490

Deklaration

Deklaration
Varedeklaration: 
Sammensætning:

Brugsvolumen: 
Tørstof: 
Surhedsgrad:
C/N-Forhold:

Vægtprocent: 
Totalkvælstof (N) 
Fosfor-citratopl. (P) 
Kalium-vandopl. (K) 
Kalcium (Ca) 
Magnesium (Mg) 
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Zink (Zn)
Kobber (Cu)
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