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KEKKILÄ EKOLOGISK TRÄDGÅRDSMYLLA 
 

Kekkilä Ekologisk trädgårdsmylla tillverkas av naturens egna ämnen och är en universalmylla för hela 
trädgården. Denna högklassiga, användningsklara mylla består endast av råvaror som lämpar sig för 
ekologisk odling, såsom torv av olika förmultningsgrader, ren kompost samt ekologisk vegetabilisk gödsel. 
Ekologiskt gödslad och kalkad mylla är ett lämpligt växtunderlag som sådant. 
 
Användningsändamål 
 
Plantering av fruktträd och bärbuskar, köksträdgårdar, hemmaväxthus, odlinglådor och pallkragar, 
anläggning av jordgubbsland, plantering av träd, buskar och perenner, reparation och anläggning av 
gräsmatta 
 

 
 
Varudeklaration Kekkilä Ekologisk trädgårdsmylla 
 
Typnamn    Förpackad jordblandning 
Råmaterial  Torv, lerig sand, naturenlig kompost (torv, bark, kreatur-gödsel/ 

godkännandenummer av kompostanläggning FIC020-00494/2006 NA) 
Tillsatser  9 kg/m3 Mg-haltigt kalkstenmjöl (fin kvalitet), Mg 5 %, och 4 kg/m3 Ekologisk 

trädgårdsgödsel, NPK 5-1-5 
Grovleksgrad    Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm 
Ledningsförmåga   18 mS/m 
pH     6,2 
Kväve (N)    vattenlösligt 225 mg/kg ts 
Fosfor (P)    lösligt 45 mg/kg ts 
Kalium (K)    lösligt 480 mg/kg ts 
Vattenhalt    50 % 
Organisk material   45 % 
Volymvikt    450 g/l 
 
För att minska transportvolymen har produkten komprimerats genom vibrering och lätt pressning. 
Använd myllan helst genast. Förvara myllan i ett utrymme som är svalt och skyddat för ljus med tanke på 
eventuell näringsförlust som tid, temperatur och fuktighet kan förorsaka.   
 

 
 
Bruksanvisning 
 
Plantering av fruktträd och bärbuskar: 
 
Gräv en grop i marken, cirka 40–80 centimeter djup och något bredare än den är djup beroende på 
rotklumpens storlek. 
 
Töm 1–5 säckar av Kekkilä Ekologisk 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. 
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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. Kekkilä Ekologisk 
trädgårdgödsel lämpar sig för underhållsgödsling efter en månad.  
 
Att odla i odlingsbänk 
 
Välj en solig plats. Ta bort gräsmattan eller ogräset och luckra upp jorden under med en spade. I närheten 
av träd kan du täcka markunderlaget med en rotduk. Fyll odlingsbänken med Kekkilä Ekologisk 
trädgårdsmylla, vattna omsorgsfullt och så fröna eller plantera växterna.  
 
Vattna regelbundet hela sommaren. Kekkilä Ekologisk växtnäring, som blandas i vatten, lämpar sig för 
gödsling under hela säsongen. Vi rekommenderar att du varje år byter minst hälften av jorden i 
odlingsbänken. Den gamla jorden kan användas på en annan plats i trädgården. 
 

 
 


