
PRODUKTINFORMATION

10 L pack
Produktnummer: 62020

KEKKILÄ EKOLOGISK TRÄDGÅRDSGÖDSEL
Kekkilä Ekologisk trädgårdsgödsel är ett 100% vegetabilisk gödsel avsett 
för hela trädgården. Produkten är tillverkad av rena återvinningsråvaror. De 
naturenliga näringsämnena frigörs långsamt och ger växterna växtkraft för 
en lång tid och förbättrar samtidigt jordens mikro-organism förhållanden. 
Det kornade gödslet är lätt sprida. Ekologisk trädgårdsgödsel innehåller 
inga råvaror som har animaliskt ursprung och gödslet skapar inte några 
oönskade lukter efter spridningen. Ekologisk trädgårdsgödsel är godkänt 
för ekologisk odling på EU området (EU 834/2007, 889/2008), och 
godkänt i EVIRA:s ekologiska odlingslista. Kekkilä Ekologisk trädgårdsgödsel 
är ett återvinningsgödsel som sparar naturen. Råvarorna är biprodukter 
från vegetabilisk livsmedelsproduktion och på detta sätt kan man återvinna 
näringsämnena på ett naturenligt och miljövänligt sätt.

Gödsel som ger  
naturlig växtkraft  

för hela trädgården.

Varudeklaration
Typnamn: Organisk gödsel NPK 4,5-1-7 innehåller svavel (S), calsium (Ca), 
magnesium (mg) och spårämnen

Totalkväve (N)   4,5 %  
Vattenlösligt kväve (N)  0,5 %  
Totalfosfor (P)   1,1 %  
Vattenlöslig fosfor (P)   0,4 %  
Totalkalium (K)   6,6 %  
Svavel (S)   1,4 %  
Magnesium (Mg)   0,5 %  
Bor (B) 15 mg/kg torrsubstans  
Koppar (Cu) 35 mg/kg torrsubstans  
Järn (Fe) 0,05 % (400 mg/kg torrsubstans)  
Zink (Zn) 0,005 % (130 mg/kg torrsubstans) 

Fuktighet: 10 % 

Organiskt material: 65 % 

Torrsubstans 90 %

Råmaterial fermenterad växtextrakter från potatis, sojabönor, vete, majs, öljäst, 
kokos, sockerbeta.

1 liter Ekologisk Trädgårdsgödsel väger cirka 750 g. 
En näve gödsel väger ungefär 20–30 g. 

Användning
Alla trädgårdens växter, grönsaksland, gräsmatta, blomlådor.

Mät Kekkilä Ekologisk trädgårdsgödsel enligt anvisningen och blanda gödseln 
i myllan innan plantering. Gödseleffekten förbättras om gödseln blandas in i 
ytjorden och markytan vattnas rikligt efter spridningen.

Förpackningsstorlek 10 L

5 1 8

Åtgång

Vårgödsling

Prydnadsväxter 2–3,5 liter/10 m2

Grönsaksland 4–7 liter/10 m2

Fruktträd 1–2 liter/träd

Bärbuskar 0,5 liter/buske

Jordgubbar 10 g/3–4 plantor

blomlådor 1,5 dl/10 liter mull

Gräsmatta 2–3,5 liter/10 m2

Kompost 1 liter/10 liter kompost

Sommargödsling

Hela trädgården 1,5–3 liter/10 m2

10 L 50 m2


