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KEKKILÄ EKOLOGISK ODLINGSSÄCK 

 
Kekkilä Ekologisk odlingssäck är ett 100% vegetabiliskt naturgödslat, planteringsfärdig odlingsunderlag. Den 
lämpar sig speciellt för odling av tomater, grönsaker, sallat och örter på balkongen, terassen och i växthuset. 
Växterna planteras direkt i förpackningen. Odlingssäck innehåller tillsatt humusblandning Kekkilä Rotkraft 
som förbättrar växternas rotbildning och näringsintag. Råvaran i Ekologisk odlingssäck består av högklassig 
ljus odlingstorv samt sand och fin mo. Växtunderlaget är färdigt kalkat samt innehåller långsamt verkande 
ekologisk gödsel som verkar under hela sommaren. 
 
Användningsändamål 
 
Grönsaker, som gurka, tomat, paprika, zucchini, sallater, örter, bönor och ärtor, jordgubbar och 
sommarblommor 
 

 
 
Varudeklaration Kekkilä Ekologisk odlingssäck 
 
Typnamn    Förpackad blandmylla 
Råmaterial    Olika torv kvaliteter, sand 
Tillsatser  6 kg/m3 Mg haltig kalkstenmjöl, 4 kg/m3 Ekologisk vegetabilisk gödsel 

(NPK5-1-5), Kekkilä Rotkraft humusblandning 
Grovleksgrad    Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm 
Ledningsförmåga   20 mS/m 
pH     6,8 
Kväve (N)    vattenlöslig 230 mg/kg ka 
Fosfor (P)    löslig 130 mg/kg ka 
Kalium (K)    lösligt 550 mg/kg ka 
Vattenhalt    40 % 
Organisk material   40 % 
Volymvikt    450 g/l 
 
För att minska transportvolymen har produkten komprimerats genom vibrering och lätt pressning. 
Använd myllan helt genast. Förvara myllan i ett utrymme som är svalt och skyddat för ljus, eftersom 
temperatur och fuktighet med tiden kan förorsaka eventuell näringsförlust. 
 
Vi rekommenderar att ett fukttåligt skydd används under förpackningen eftersom fukt och värme kan 
förorsaka att tryckfärg löser sig och missfärgar underlaget. 
 

 
 
Bruksanvisning 
 
Skär hål i förpackningen längs de markerade strecken eller där du vill. Bevattna odlingssäcken lätt. Plantera 
växterna direkt i hålen. Du kan också skära upp säcken på ovansidan för att så sallat, dill, rädisor eller 
sommarblommor i rader. 
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Skär sneda snitt i påsens sida på ca 1 centimeters höjd från botten så att överloppsvatten kan rinna ut. 
Gödsla med flytande Kekkilä Ekologisk växtnäring. Börja gödslingen genast och fortsätt under hela 
växtsäsongen, så att växterna får tillräcklig växtnäring.  
 

 
 

 


