Ecopulp Heinatõke
Ecopulp Heinatõke on kaitsealus, mis kaitseb puutaimi ja istandikku esimestel kasvuaastatel,
hoides kokku vaeva, aega ja raha.
Kaitsealus on hinnalt väga tasuv ja kasulik investeering. Soomes puidukiust valmistatud
heinatõke lagunemisaeg on 3–5 aastat.
Heinatõke sisaldab eelväetist: u 10% tuhka ja boori. See tagab taimede hea kasvu pärast
istutamist ja parandab arenemist esimestel eluaastatel.
Heinatõke laseb läbi õhku, tõhustab mikroorganismide tegevust ja tasakaalustab niiskust.
Heinatõkke materjal ja struktuur annab järele, kui puutüvi kasvab, ega hõõru puukoort katki.
Ecopulp heinatõke saab tänu sisselõikele kergesti juba istutatud puude alla paigaldada.

Toote läbimõõt on 400 mm, kaal u.100 g
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Metsast saadav kasum ei ole ainult see, mida tabelite kännuhinna alusel arvutatakse. Tuleb
arvestada ka lisakulusid ja riske!
Istandiku rajamise algkulude järel on suuremad kuluartiklid istandiku taimede kordusistutamine,
välja läinud taimede asendamine, vajalik esmane hooldus, puhastamine, väetamine, uute
taimede hankimine ja kaotsi läinud kasvuaeg.
METSAKESKUS 2011: „Viljakates kasvukohtades mattub märkimisväärne osa
puutaimedest heina ja võsa sisse kohe esimestel kasvuaastatel, kui ei tehta piisavat
varajast hooldust. Istandiku väärtus võib looduse meelevalda jätmise korral mõne aastaga
väheneda kuni 40%. Ka tulevikus jääb metsa väärtus väiksemaks, sest saadav palkide
maht jääb kesisemaks kui neis kohtades, mida on juba varajases staadiumis korralikult
hooldatud.”
ECOPULP HEINTÕKKE EELISED
 Väldib heintaimede kasvu, mis varjavad puutaimi ning konkureerivad nendega vee ja
toitainete pärast.
 Valmistatud 100% sekundaarkiust.
 Väldib niiskel rohumaal seenhaiguste levimiseks soodsa mikrokliima teket.
 Väldib sügisel võimaliku lamandumise tõttu puutaimede lämmatamist heintaimede poolt.
 Ilma rohke pealistaimestikuta ei teki hiirtele sobivat elukeskkonda.
 Pakub väikesele taimele kaitset ka öökülmade eest.
 Heinatõkkes sisalduva eelväetisega saab vältida pinnase halvast toitainesisaldusest
tulenevaid puude kasvuraskusi.
 Tänu kaitsealustele on väikseid taimi lihtsam märgata.
 Toode on võrreldes tõrjevahenditega looduslik alternatiiv heintaimede tõrjumiseks.
 Taimede kasv on esimestel aastatel parem tänu parematele valgustingimustele, väetisele ja
ühtlasemale niiskustasemele.

Ecopulp pakub keskkonnateadlikele klientidele keskkonda võimalikult vähe koormavaid
pakendeid, pakkematerjale ja muid sobivaid lahendusi.
Ecopulp pakub minimaalsete keskkonnamõjudega tooteid.
Ecopulp on Soome ettevõte, mis vähendab oma tegevuses keskkonnamõjusid energia
salvestamise, toorainete hankimise optimeerimise ja suletud veeringlussüsteemide
kaudu.
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