Harsot,
kankaat ja katteet

Missä ja miten
käytetään erilaisia
puutarhan kankaita?

Tutustu oppaaseen niin tiedät, kuinka kasvit
suojataan paahtavalta auringolta ja kylmältä
tuulelta, mikä estää maalajeja sekoittumasta
ja millä vähennetään rikkakasvien kasvua.
www.puutarhasielamaan.fi

Peiteharso

Peiteharso suojaa kasvustoa
hallalta, rankkasateelta,
rakeilta ja tuhohyönteisiltä.
Se nopeuttaa ja aikaistaa
kasvua, lisää sadon määrää ja
parantaa laatua. Peiteharso
läpäisee hyvin ilmaa ja vettä. Harso levitetään heti
kylvön jälkeen tai myöhemmin kasvukaudella hallanvaaran uhatessa. Harsoa voi käyttää myös pienten
taimien suojaukseen kylmältä kasvihuoneessa. Kukkivilta kasveilta harso on syytä poistaa kukinnan ajaksi,
jotta pölytys onnistuu. Syksyllä harson avulla voidaan
pidentää kasvukautta ja talvella peiteharso suojaa
esimerkiksi arkoja mansikkalajikkeita talvivaurioilta.
Materiaali: polypropyleeni
Paino: 17 g/m2.

Markkinoija:Schetelig Oy
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Katekangas

Katekangas torjuu tehokkaasti rikkakasvien kasvua
marja- ja vihannesmaalla,
koristepensaiden alla ja
pihakäytävillä. Kangas
voidaan tarvittaessa peittää esim. hiekalla
tai kuorikatteella. Katekangas läpäisee sadeveden
ja lannoitekastelun. Kangas on kulutusta ja kävelyä
kestävä ja se kantaa myös kevyiden puutarhatyökoneiden painon vahingoittumatta.
Materiaali: kudottua
UV-suojattua polypropyleenia.
Paino: 100 g/m2.
Saatavana myös käteviä
kiinnityspiikkejä.
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Maatuva viljelykate
Luonnonmukainen
vaihtoehto

Paperista valmistettu musta viljelykate, joka maatuu
yhdessä kasvukaudessa. Kate hajoaa lämmön,
kosteuden ja mikro-organismien vaikutuksesta
vedeksi, hiilidioksidiksi, mineraaleiksi ja biomassaksi.
Katepaperin mustaan väriaineeseen on käytetty
luonnosta peräisin olevia elintarvikekäyttöön
hyväksyttyjä pigmenttejä. Voidaan jyrsiä tai kääntää
maahan 3 kk käytön jälkeen. Estää rikkaruohojen
kasvua sekä pitää maan kosteana ja lämpimänä.
Materiaali: Valmistettu FSC-sertifioidusta puusta.
Paino: 80 g/m2.
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Maisemointikangas

Maisemointikankaan avulla voidaan torjua rikkakasvien kasvua istutus- ja kiveysalueilla. Kangasta voidaan käyttää myös erilaisissa viherrakennuskohteissa.
Maisemointikangas parantaa maan kasvuolosuhteita,
pitää maan kosteana, pehmeänä
ja lämpimänä. Vesi ja ilma läpäisevät kankaan ja myös lannoitteet liukenevat sen läpi. Kangasta on miellyttävä käsitellä ja
helppo leikata, eikä se purkaudu.
Muokattava alue tulee puhdistaa
nurmikosta, kasveista ja juurista
ennen kankaan asennusta.
Materiaali:
UV-suojattua polypropyleenia.
Paino: 50 g/m2.
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Suodatinkangas

Suodatinkangas pitää pohja- ja rakennusmaan
erillään, estää maa-ainesten sekoittumisen ja kulkeutumisen rakenteisiin. Kangas lujittaa rakenteita ja estää routavaurioita eikä lahoa. Se läpäisee hyvin vettä
ja ilmaa. Suodatinkankaan käyttö säästää kustannuksia, koska maa-aineksen menekki vähenee,
rakennusaika lyhenee ja huoltotarve vähenee. Käyttökohteita ovat laatoitukset, tukimuurit, mutaiset uimarannat,
koristealtaat, istutuslaatikot,
hiekkalaatikot ja leikkipaikat.
Materiaali: polypropyleeni
Paino: n. 95 g/m2.
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Juuriestematto

Vahva ja kestävä juuriestematto estää puiden pää- ja
hiusjuurten tunkeutumisen kukka-, vihannes- ja
koristekasvi-istutuksiin. Juuriesteen avulla voidaan
istutuksia tehdä poikkeuksellisiin paikkoihin mm.
isojen puiden lähettyville. Juurieste läpäisee vettä
eikä lahoa.
Materiaali:
polypropyleeni
Paino: 220 g/m2.
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Tuhohyönteisverkko

Pienisilmäinen valkoinen verkko, jossa suppilonmuotoiset alle 1mm reijät. Pehmeä kangasmainen
verkko suojaa kasvustoa tuhohyönteisiltä kuten
kaalikärpäseltä. Verkko on hengittävä eikä se nosta
kasvuston lämpötilaa, joten sitä voidaan käyttää
lämpimämmällä säällä kuin peiteharsoa.
Materiaali: polyetyleeni
Paino: 25 g/m2.
Vinkki: Laita tuhohyönteisverkko kasvimaalle heti
kylvön jälkeen estämään tuhohyönteisten pääsy
kasvualustaan. Lisää myös peiteharso, joka pitää
kylvökset lämpimänä ja näin auttaa siementen itämisessä. Raota harsoa lämpiminä päivinä ja poista
harso kokonaan, kun hallavaara on ohi.
Pidä tuhohyönteisverkkoa tarvittaessa koko
kasvukausi, paitsi pölytystä tarvitsevilla kasveilla.
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