
PRODUKTINFORMATION

40 L säck
Produktnummer: 20072

KEKKILÄ TRÄD- OCH BUSKMYLLA
Kekkilä Träd- och buskmylla är en högklassig specialmylla för träd och buskar. 
Den är utvecklad med tanke på deras specifika behov. Råvaran i myllan utgörs av 
utvalda torvsorter av bästa kvalitet samt rent och färdigt kompostmaterial. Myllan 
innehåller grova torvbitar och sand som gör att rotsystemet växer brett och djupt, 
så att växterna får en stark förankring i  jorden. Det främjar även trädkronornas 
skottbildning och tillväxt.

Kekkilä Träd- och buskmylla innehåller snabbverkande näring för bättre tillväxt. 
En högklassig kompost och bioapatit som frigör näring under en längre tid och 
främjar mikro-organismerna i jordmånen. Myllan innehåller Kekkilä Rotkraft 
humusblandning som förbättrar rotbildning och tillväxt.

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 Träd- och buskmylla på botten av gropen och blanda 
den med växtplatsens ursprungliga jordmaterial. 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 försiktigt 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.

Åtgång

Träd 3–5 säckar

Buske 1–2 säckar

I denna mylla  
odlar du långvarande 

och friska träd  
och buskar.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad jordblandning

Råmaterial: Olika torvkvaliteter, lerig sand, kompost (torv, bark och gödsel/
godkännandenummer av kompostanläggning (FIC02000494/2006 NA), 
torvbitar.

Tillsatser: 7 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl, 2 kg/m3 Bioapatit, 2 kg/m3 
Kekkilä Pot GrowTM grundgödsel (NPK 6-12-24 + spårämnen), humusblandning

pH: 6,2

Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm

Ledningsförmåga: 30 mS/m

Kväve (N) vattenlösligt 250 mg/kg ts 
Fosfor (P) lösligt 370 mg/kg ts 
Kalium (K) lösligt

Användning
Prydnadsträd, fruktträd, buskar, häckar och andra fleråriga växter.

Förpackningsstorlek 40 L


