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Kokos til jordbær i tunneller/væksthuse 
 

Kokos er et miljøvenligt bæredygtigt vækstmedie, der kan bruges til udplantning af 

jordbær i tunneller/væksthuse. Kokos har samme egenskaber som jord – planten 

holdes fast og der oplagres vand og næring.  

 

Det er kokosnøddeskallen, som er et affaldsprodukt fra kokosindustrien, der anven-

des til at fremstille vækstmediet. Hermed sikres, at en del af kokosnøddeskallerne 

ikke går til spilde.  

  

 
 

Derfor Kokos: 

- Gode absorberende egenskaber, hvilket betyder, at næringsstof-

ferne fastholdes og frigives over en længere periode. 

- Indeholder fibre, der både dræner og har god vandholdende evne.  

- Højt porevolumen, hvilket giver en god iltforsyning til rødderne. 

- Højt ligninindhold, der øger modstanden for bakterier og svampe.   

- God struktur, der sikrer flere års anvendelse. 

- Biologisk nedbrydeligt, så der er ingen skadelige nedbrydningsre-

ster, der belaster miljøet.  

 

 



 

 

Side 2 

Kokos fra Botanicoir på Sri Lanka: 

 

Tanggaard A/S importerer kokos fra Sri Lanka fra vores samarbejdspartner Botani-

coir, der opkøber råmateriale af høj kvalitet fra kokosfabrikker med gode arbejdsfor-

hold for medarbejderne. 

 

Botanicoir har produceret kokosprodukter i 15 år og har derfor stor erfaring med 

produktionen og leverer produkter af meget høj og ensartet kvalitet. Gennem forsk-

ning og udvikling forbedres produkterne løbende og nye produkter udvikles.  

 

På forarbejdningsanlægget bliver råmaterialet vasket og bufferet inden det tørres i 

naturligt sollys. Herved erstattes natrium-ioner med calcium-ioner. Det vil sige na-

triumklorid (saltet) fjernes fra kokosproduktet.  

 

Som udgangspunkt indeholder Botanicoirs råmateriale et lille salt indhold. Dette skyl-

des fabrikkens placering inde i landet i forhold til områder ved kysterne, hvor jorden 

generelt indeholder mere salt.  

 

Der følges en streng kvalitets kontrolprocedure, hvilket betyder, at produkternes pH-

værdi, calcium, natrium, bor, magnesium, klorid, silicium og kalium indhold testes 

på eget laboratorium. Herudover sendes regelmæssigst prøver til europæiske labo-

ratorier til selvstændige test.  

 

Botanicoir tager etisk ansvar og lægger særlig vægt på at sikre de bedste løn og 

arbejdsforhold for medarbejderne. Således ligger lønnen langt over branchens gen-

nemsnit og de højeste sikkerhedsforanstaltninger opfyldes. Der tilbydes måltider på 

arbejdspladsen, transport til og fra produktionsanlægget, og der er ingen form for 

børnearbejde.  

 

Herudover støttes lokale projekter, f.eks. udvikling af veje og telefoni. Tillige spon-

soreres et lokalt børnehjem og den lokale skole.  

 

Så Botanicoir kan meget mere end at producere kvalitets kokos. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information. 

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Ibsen 

 

 


