
PRODUKTINFORMATION

40 L säck
Produktnummer: 31714

50 L säck
Produktnummer: 31712

1000 L storsäck
Produktnummer: 31708

KEKKILÄ TRÄDGÅRDSMYLLA

I denna högklassiga 
Trädgårdsmylla kan 

du plantera alla 
trädgårdens växter.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad jordblandning

Råmaterial: Olika torvakvaliteter, fin och grov sand, vegetabilisk 
jordförbättringskompost (växtavfall, torv, kompostanläggningens 
godkännandenummer FIC008-05120/2014NA och FIC289-4313/2008NA.

Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm

Tillsatser: 6,0 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl, 1,2 kg/m3 Kekkilä Start GrowTM 
grundgödsel 9 (NPK 15-10-16 + spårämnen)

Ledningsförmåga: 18 mS/m

pH: 6,2

Kväve (N) vattenlösligt 450 mg/kg ts 
Fosfor (P) löslig 200 mg/kg ts 
Kalium (K) lösligt 900 mg/kg ts

Vattenhalt 50 %

Organisk material: 37 %

Volymvikt: 430 g/l

Användning
Lappning och anläggning av gräsmatta, jordförbättring, grönsaksland, 
plantering av träd och buskar, hemmaväxthus, blombänkar.

Förpackningsstorlekar  
40 L, 50 L, 1000 L

Åtgång

Träd 3–5 säckar

Buskar 1–2 säckar

Anläggning av gräsmatta 3–5 säckar/m2

Jordförbättring 1 säck/m2

Kekkilä Trädgårdsmylla är en högklassig användningsklar universalmylla 
som kan användas för alla växter i trädgården. Trädgårdsmyllan produceras 
i Finland av omsorgsfullt utvalda, säkra och naturenliga inhemska råvaror. 
Myllan är grundgödslad och -kalkad och är klar att användas som 
växtunderlag.

Bruksanvisning
Plantering av träd och buskar: Gräv en grop i marken, cirka 40–80 cm djup 
och något bredare än den är djup beroende på rotklumpens storlek. Töm 1–5 
säckar av Kekkilä Trädgårdsmylla på botten av gropen och blanda den med 
en lika stor andel av växtplatsens ursprungliga jordmaterial. En tillräckligt grov 
jordblandning som innehåller både ny jord och markunderlag säkerställer att 
växten rotar sig i planteringsgropens miljö. Fyll inte gropen helt. Prova plantan 
i gropen. Plantan är på rätt djup när rotklumpens överkant är lite högre än 
markytan. Lägg till eller ta bort jord enligt behov. Ta bort plantans kruka och 
placera plantan i växtgropen. Öppna försiktigt de hopvridna rötterna och lägg 
till jord runt rotklumpen så att plantan håller att stå. Trampa ner jorden runt 
rotklumpens sidor.

Vattna till en början plantorna regelbundet. Observera att du bör vattna rejält 
på en gång så att all jord runt rötterna blir våt. Efter att växten börjat växa 
passar Kekkilä Ekologisk trädgårdsgödsel för tilläggsgödslingen. 

Anläggning av gräsmatta: Luckra upp ytan på eventuell gammal gräsmatta 
och sprid ut Kekkilä Trädgårdsmylla jämnt, cirka 1 säck/m2. Blanda jorden 
med markunderlaget endera med en jordfräs eller genom att vända den med 
spade. Jämna ut den så väl som möjligt med räfsa, och använd en räfsa eller 
vält för att trycka ner jorden så att ytan håller för lätt gång. Så fröna och blanda 
ner dem i ytjorden genom att kratta lätt eller täcka dem med ett tunt lager mull.

Låt inte gräsmattan torka under groningen eller i sommarvärmen. Om jorden är 
torr, ställ ut en vattenspridare. Vårda gräsmattan under följande år med Kekkilä 
Trädgårdskalk och Kekkilä Gräsmattegödsel Plus+ för gräsmattan.


