PRODUKTINFORMATION
Riklig blomning,
bra tillväxt samt
god skörd.

KEKKILÄ BEVATTNINGSGÖDSEL
Kekkilä Bevattningsgödsel är det ursprungliga rosa vattenlösliga
underhållsgödselmedlet som lämpar sig för alla trädgårdsväxter.
Bevattningsgödsel löser sig snabbt i vattnet så att växterna genast kan ta upp
näringsämnena och ge ny växtkraft.
Kekkilä Bevattningsgödsel användas under den intensiva tillväxtperioden från
maj till augusti då växternas vatten och näringsbehov är som störst. Inomhus
och i växthus gödslas växterna vid behov året runt. Sommarblommor kan gärna
gödslas långt in på hösten för långvarig och färggrann blomning.

Användning
• Växthusväxter
• Balkong- och krukväxter
• Hemträdgårdens växter

Bruksanvisning
Underhållsgödsling av växter i trädgården varannan vecka:
Blanda 2 mått (1/4 dl) Sommar & Bevattningsgödsel i en sprutkanna (10 l)
med vatten, blandningen räcker till två kvadratmeter (2 m2).
Underhållsgödsling av växthusväxter en gång i vecka:
Blanda 3,5 mått (1/2 dl) gödsel i en sprutkanna (10 l) med vatten,
blandningen räcker till två kvadratmeter (2 m2).

Varudeklaration
EG-GÖDSELMEDEL
Typnamn: NPK-gödselmedel, blandning, NPK 17-4-25, med bor (B), koppar
(Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och zink (Zn).
Totalkväve (N) 		
Bor (B) 		
Nitratkväve (N) 		
Koppar (Cu) EDTA-kelat
Ureakväve (N) 		
Järn (Fe) EDTA-kelat 		
Vattenlöslig fosfor (P) 		
Mangan (Mn) EDTA-kelat
Vattenlöslig kalium (K) 		
Molybden (Mo) 		
Zink (Zn) EDTA-kelat 		

Ett mått gödsel väger ca. 10 g.
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Underhållsgödsling av kruk- och balkongväxter vid varje bevattning:
Blanda 0,5–1,5 mått gödsel i 10 liter vatten. Om gödseln blivit hård vid
förvaring tillsätts 2 mått vatten / 800 g, låt stå över natten och rör om.

800 g 1600 L
2,5 kg 5000 L

Förpackningsstorlekar 800 G, 2,5 KG

800 G burk

Produktnummer: 60070

2,5 KG pack

Produktnummer: 61057

16,6 %
0,03 %
7,5 %
0,014 %
9,1 %
0,18 %
4,0 %
0,10 %
25,3 %
0,001 %
0,023 %

4

25

