
PRODUKTINFORMATION

Vårgödsling 10 m2

Morot, rödbeta, kålrot 0,7–0,9 liter

Kålväxter 1–1,5 liter

Lökar 0,7–1 liter

Purjo, vitlök, selleri 1–1,2 liter

Tomat, gurka 1–1,3 liter

Ärter, bönor, sallat, dill, persilja, potatis 0,5 liter

3 L pack
Produktnummer: 62320

KEKKILÄ GÖDSEL FÖR GRÖNSAKSLAND EKOLOGISK
Kekkilä Gödsel för grönsaksland är ett ekologiskt gödselmedel för 
grönsaksland, framställt av rena, återvunna råvaror. Det innehåller alla 
nödvändiga näringsämnen och mineraler för att ge grönsaker och rotfrukter 
livskraft så att de ger en god skörd.

De ekologiska näringsämnena som frigörs långsamt ger växterna en långvarig 
växtkraft och förbättrar samtidigt jordens mikroorganismverksamhet. Det smuliga 
gödselmedlet är lätt att dosera och sprida.

Kekkila Gödsel för grönsaksland är ett miljövänligt gödselmedel gjort på 
återvunna råvaror. Råvarorna är biprodukter från matproduktion, vars 
näringsämnen härigenom återgår till jorden på ett naturligt och miljövänligt sätt. 
Gödseln lämpar sig för ekologisk odling (enl. EU:s förordning 834/2007 och 
889/2008) och är med på Livsmedelsverkets förteckning över gödselmedel 
som lämpar sig för ekologisk produktion.

Bruksanvisning
Mät gödsel enligt anvisningen och blanda gödseln i myllan innan plantering. 
Gödseleffekten förbättras om gödseln blandas in i ytjorden och markytan 
vattnas rikligt efter spridningen. 1 liter Ekologisk gödsel för köksträdgården 
väger ca 800 g.  En näve gödsel väger ca 20–30 g.

Åtgång

Riklig och 
smaklig ekologisk 

grönsaksskörd.

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

Råmaterial: Fermenterade växtextrakter från potatis, sojabönor, vete, majs, 
öljäst, kokos, sockerbeta och havsalg.

Totalkväve (N)  4,5 %  
Vattenlösligt kväve (N)  0,5 % 
Totalfosfor (P)  1,1 % 
Vattenlöslig fosfor  0,4 % 
Totalkalium (K)  6,6 % 
Calcium (Ca)  2,9 % 
Magnesium (Mg)  0,5 % 
Svavel (S)  1,4 % 
Bor (B) 15 mg/kg torrsubstans 
Koppar (Cu) 35 mg/kg torrsubstans 
Järn (Fe) 400 mg/kg torrsubstans 
Zink (Zn) 130 mg/kg torrsubstans

Fuktighet: 10 %

Organiskt material: 65 %

Förpackningsstorlek 3 L

5 1 7

3 L 15 m2


