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KEKKILÄ MOSSÄTARE FÖR GRÄSMATTOR PLUS+ 

Kekkilä Mossätare för gräsmattor Plus+ är en specialgödsel för mossbevuxna gräsmattor som avlägsnar mossan från 
gräsmattan och samtidigt försnabbar gräsets tillväxt. Den innehåller näringsämnen och mineraler som är viktiga för 
gräsmattan, vilka gör att gräsmattans livskraft och tillväxt håller i sig efter behandlingen. En tät och välmående gräsmatta 
förhindrar tillväxt av mossa. Den bästa effekten uppnås om produkten används på våren eller på hösten. 

Kekkilä Plus+ gödselmedel är mångverkande. Mineralerna i den organiska mineralgödseln påverkar snabbt och effektivt 
växternas tillväxt. De organiska näringsämnena frigörs långsammare och upprätthåller tillväxten länge. 

Dessutom stimulerar de organiska beståndsdelarna jordens mikroorganismverksamhet, samt förbättrar jordens 
naturenliga tillväxtförhållanden. Organiskt råmaterial är biprodukter från matproduktionen i den cirkulära ekonomin som 
på detta sätt kan återanvändas på ett miljövänligt sätt.  

 
Varudeklaration  

Typnamn: Organisk animalisk gödsel NPK 10-0,5-7,(S 7), (Fe 2). 

Totaltkväve (N) 10,0 %, vattenlöslig kväve (N) 4,0, totalfosfor  (P) 0,5% vattenlöslig fosfor (P) 0,1%, Kalium (K) 7 %, 
Kalcium (Ca) 3,0%, Magnesium (Mg) 0,5%, Svavel (S) 7,0 %, Järn (Fe) 2,0 % ,organisk material 60-70%, torrsubstans 
90%  

Råmaterial: Hönsgödsel, ammoniumsulfat, melass, kaliumklorid, urea, järnsulfat, tångmjöl.  

Producerad enl. Eu’s förordning 1069/2009. Används endast vid konstaterat behov. De tillåtna mängderna får inte 
överskridas. Använd endast i gödslingssyfte. 

Bruksanvisning 

Sprid ut över mossbevuxna områden i gräsmattan ca 3 l / 100 m2 i april-maj när gräsmattan börjar växa. Upprepar vid 
behov behandlingen var fjärde vecka fram till juli.  

Kekkilä Mossätare för gräsmattor Plus+ innehåller järn som kan missfärga trädgårdsplattor eller andra ytor. Produkten är 
trygg att använda också på områden där barn och husdjur vistas. Rekommenderas inte på nya gräsmattor under den 
första tillväxtperioden. 

Uppskatta först ytan, t.ex. genom att stega upp området, så att gödselmängden blir rätt. Vi rekommenderar spridare för 
att uppnå ett jämnt resultat. Om du sprider för hand, dela först gödselmängden i två lika stora delar. Sprid först den ena 
delen för hand i en riktning och därefter resten i motsatt riktning. 

Förvaring: Torrt, svalt, skyddat från sol, utom räckhåll för barn och husdjur. 
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