PRODUKTINFORMATION

KEKKILÄ TOMATMYLLA, EKOLOGISK
Kekkilä Tomatmylla är en specialjord särskilt ämnad för odling av tomat på balkong och i kruka. Jorden är
tillverkad av de bästa råvarorna för att det ska vara så enkelt som möjligt att odla och vårda tomaterna för en
rik, smaklig och hälsosam skörd. Mossan som blandats i jorden gör den luftigare och mossans fukthållande
egenskaper underlättar bevattningen. Tomatmylla innehåller tillsatt humusblandining Kekkilä Rotkraft, som
förbättrar växternas rotbildning och näringsintag. Tomatmylla är ekologiskt gödslad och 100 % vegetabiliskt.
Använding
Tomater, paprika och chili

Varudeklaration Kekkilä Tomatmylla, Ekologisk
Typnamn
Råmaterial
Tillsatser
Grovleksgrad
Ledningsförmåga
pH
Kväve (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Vattenhalt
Organiskt material
Volymvikt

Förpackad jordblandning
Olika torv kvaliteter, växtmossa och sand
6 kg/m3 Mg haltig kalkstenmjöl, 4 kg/m 3 Ekologisk vegetabilisk gödsel (NPK
5-1-7), 2 kg/m3 bioapatit, Kekkilä Rotkraft humusblandning
Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm
25 mS/m
6,5
vattenlöslig 230 mg/kg ts
löslig 420 mg/kg ts
lösligt 2500 mg/kg ts
35 %
45 %
420 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.

Bruksanvisning
Tomatmylla passar som sådan för användning i krukor på balkongen, invid husväggen eller som
växtunderlag i drivhus och trädgårdsland. Välj en tillräckligt stor kruka, diametern bör vara minst 30 cm. Fyll
krukan med jord. Vattna plantorna och jorden väl innan plantering. Gräv en grop i jorden och plantera
plantorna. Packa jorden med fingrarna omkring rotklumparna. Stöd tomaterna om det behövs med
stödpinnar eller växtsnören som du hänger upp i taket. Tomaterna gillar värme så välj en så solig och
skyddad växtplats som möjligt.
Gödsla plantorna varje vecka med Kekkilä Ekologisk växtnäring för tomater och håll jorden jämnt fuktig. Du
kan även blanda Kekkilä Gödsel för grönsaksland eller Kekkilä Hönsgödsel i växtunderlaget där de avger
näringsämnen för tomaterna hela sommaren.
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