
Holder ukrudtet nede, 5 cm er nok
Giver naturlig næring til planterne
Holder på fugten
Øger beskyttelse mod frost
Er meget dekorativ

Kakao-Flis® består af de lette sprøde skaller fra kakaobønnerne, 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. 
Skorpen forhindrer lyset i at trænge ned til de spirende ukrudtsfrø som efterhånden dør.
                                               VEND…

      
  www.kakao-flis.dk

Holder ukrudtet nede
og får dine planter 

til at stråle af sundhed,
helt naturligt 



Brug Kakao-Flis® overalt i haven 
som jorddæknings- og jordforbedringsmiddel:

    Lav pH-værdi 5-6      God til surbundsplanter, f. eks. rhododen-
dron      Formuldes til humus med ca. 1-2 cm om året
    Humus gavner især ler- og sandjord      Godkendt til økologisk 
jordforbedring i særlige tilfælde     Ligger fast på skråninger

Flisen’s mørke brune farve danner en køn baggrund for bedenes blomster, især roser, stauder, og 
buske, omkring frugttræer, under hække, i køkkenhaven, og i udendørs hængekurve, krukker, kasser, 
og potter. Den holder godt på jordens fugtighed, og er derfor velegnet til vandingskrævende haver.
Kakaoskaller indeholder mange forskellige næringsstoffer. Kvælstofindholdet, der omsættes over en 
længere periode, er ganske højt (3%), og gavner især bladene.
Fosfor 0,5%, for sunde rødder, Kalium (2,6%) for sunde blomster og frugt,  og de fleste af de mineraler, 
der er gavnlige for de mikro-organismer der findes i god jord.
Planterne får således tilført en naturlige næringskilde samtidig med at jorden bliver beriget med organisk 
materiale, eftersom det formuldes til humus. 
OBS! En naturlig uskadelig skimmel kan vise sig på overfladen, i en kort periode, under 
nedbrydningsprocessen.

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.

Udendørs: 
Til potter, hængekurver, og kasser:
Fordel 2-3 cm Kakao-Flis® på den fugtige pot-
tejord. Vand grundigt til flisen er gennemblødet. 
Derefter nedsættes vandingsbehovet til ca. det 
halve. 
OBS! Overvanding kan tiltrække små harmløse 
fluer. 

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 men-nesker træder. Sumpet og våde 
områder. Som føde til mennesker og husdyr.

Dækningsgrad: 50 liters sække og BIG Bags findes i 1 m³, 2 m³ og ca. 2,5 m³
Et lag på 2 cm dækker f. eks. i køkkenhave ca. 3 m2. Et lag på 3 cm dækker f. eks. i et rosenbed ca. 1,7 
m2. Et lag på 5 cm dækker f. eks. over skvalderkål ca. 1 m2. Normalt holder et lag på 3-5 cm over 1-2 
år. Big Bag: ca. 50 m2 med et lag på 2 cm. Ca 33 m2 med et lag på 3 cm. Ca 20 m2 med et lag på 5 cm.

Varedeklaration:
Organisk jordforbedringsmiddel.
Kakaoskaller, godkendt af EU og
Plantedirektoratet til økologisk
jordbrug.

Vægtprocent Vægtprocent                 
Totalkvælstof (N)
Fosfor -citratopl. (P)
Kalium-vandopl (K)
Kalcium (Ca)
Magnesium (Mg)

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

Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Zink (Zn)
Kobber (Cu)
pH. værdi

0,14%
0,01%
0,01%
0,04%
5-6
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Vigtigt!

C/N-forhold 14-18

Hæmmer dræbersnegle, myrer, biller, katte m.v.




