
PRODUKTINFORMATION

15 L säck
Produktnummer: 10052

KEKKILÄ KRUKODLINGSMYLLA EKOLOGISK
Kekkilä Krukodlingsmylla är en specialmylla för balkong- och krukodling som 
passar alla slags växter. Jorden är tillverkad av de bästa råvarorna för att 
växtskötseln ska vara så enkel som möjligt. Mossan som blandats i jorden gör 
den luftigare och mossans fukthållande egenskaper underlättar bevattningen. 
För att främja tillväxten innehåller myllan Kekkilä Jordkraft humusförening samt 
biokol som frigör jordens näringsämnen.

Biokol fungerar som ett näringslager och ökar på antalet nyttiga 
mikroorganismer i jorden. Krukodlingsmyllan har också tillsatts Kekkilä Jordkraft 
humusförening som hjälper växterna att rota sig och främjar näringsupptaget.

Krukodlingsmylla är ekologiskt gödslad och 100 % vegetabiliskt.

Användning
Alla ätbara växter och prydnadsväxter i krukor och lådor på balkong och 
terrass, hemmets blommor och grönväxter.

Bruksanvisning
Krugor och balkonglådor: Välj tillräckligt stora krukor och lådor så att växternas 
rötter har tillräckligt med plats att växa. Sprid ett 2–5 centimeter tjockt lager 
Kekkilä Krukgrus på krukans eller balkonglådans botten.

Häll Krukodlingsmylla på gruset och gräv i myllan gropar som är lite större än 
plantans rotklump. Plantera växterna och täck rotklumpen med mylla.

I stora utomhuskrukor är det bra att lägga i rikligt med Krukgrus. På detta sätt 
blir krukorna lättare att flytta. Fyll krukans nedre del med Kekkilä Krukgrus och 
den övre delen med 30-40 cm Kekkilä Krukodlingsmylla.

Tryck ner jorden lätt så att den inte sjunker och så att blommorna inte sitter 
för djupt nere i krukan. Lämna lite vattningsutrymme så att vattnet absorberas 
bättre. Vattna planteringen grundligt så att jorden vattnas helt. För gödsling 
under tillväxtperioden passar Kekkilä Ekologisk växtnäring.

Mylla för  
vackert blomster  

samt smakfull  
skörd.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad jordblandning

Råmaterial: Olika torv kvaliteter, växtmossa, och sand

Tillsatser 6 kg/m3 Mg haltig kalkstenmjöl, 4 kg/m3 Ekologisk vegetabilisk 
gödsel (NPK 5-1-7), Kekkilä Rotkraft humusblandning, biokol

Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm

Ledningsförmåga: 40 mS/m

pH: 6,5

Kväve (N) vattenlöslig 230 mg/kg ts 
Fosfor (P) löslig 130 mg/kg ts 
Kalium (K) lösligt 550 mg/kg ts

Vattenhalt: 35 %

Organiskt material: 45 %

Volymvikt: 410 g/l

Förpackningsstorlek 15 L

Åtgång

Kruka ca. 30 cm 1 säck

Balkonglåda längd ca. 80 cm 1 säck

Kekkilä Grönlåda 4 säckar

Liten odlingsbänk 8 säckar


