PRODUKTINFORMATION
I den ekologiska
Grönkompostmyllan
trivs alla trädgårdens
växter och grönsaker.

KEKKILÄ GRÖNKOMPOSTMYLLA EKOLOGISK
Kekkilä Grönkompostmylla är en högklassig universalmylla tillverkad av
miljövänliga råvaror som är färdig att använda för gårdens alla växter.
Grönkompostmylla är tillverkat av säkra och undersökta, helt ekologiska,
återvunna och förnybara råvaror.
GrönkompostTM är växtbaserad jordförbättringskompost som tillverkas på
Kekkiläs komposteringsanläggning noggrant genom värmekompostering av
krattade löv och andra växtdelar.
Med hjälp av komposteringen blir det organiska materialet humus, som
innehåller rikligt med jordmikrober som är nyttiga för tillväxten. Jordmikroberna
frigör näringsämnen för växterna, förbättrar jordens kornstruktur och bidrar till
en frisk jord genom att producera sjukdomshämmande ämnen och bryta ner
skadliga ämnen. Ju aktivare mikroberna är, desto bördigare och friskare är
jorden.
Växtmossa är ett snabbt förnyande, miljövänligt tillverkningsämne för mylla,
med många utmärkta egenskaper för växternas tillväxt. Växtmossa behåller
rikligt med fukt och minskar bevattningsbehovet. Växtmossa ökar den för
växtrötterna viktiga luften i jordblandningen.
Biokolet som Grönkompostmyllan innehåller är inhemskt, EBC-certifierat
organiskt kol som godkänts för ekologisk produktion och som tillverkats av
PEFC-certifierat inhemskt trä. Biokolet förbättrar jordens vattenabsorption
och minskar uttorkningsrisken. Biokol bidrar till jordmikrobernas verksamhet
samt lagrar näringsämnen och frigör dem över tid, och minskar på så sätt
gödslingsbehovet. Biokol förmultnar inte och binder kolet till jorden permanent,
och fungerar som en kolsänka 1 kg kol = 3,5 kg koldioxid. CO2 -negativt.

Förpackningsstorlek 40 L

40 L säck

Produktnummer: 20079

Kekkilä JordkraftTM är ett naturligt humusämne. Humusämnen förbättrar
bevisligen växternas upptagning av näringsämnen och vatten samt rottillväxten
och bidrar på detta sätt till växternas tillväxt.
Kekkilä OrganicGrowTM är ett helt organiskt cirkulärekonomiskt gödselmedel
som godkänts för ekologisk odling, tillverkat av biflöden från matproduktion.

Användning
Grönsaksland, odlingslådor, hemmaväxthus, plantering av träd och buskar,
blomrabatter, lappning och anläggning av gräsmatta, jordförbättring.

Åtgång
Jordförbättring

1 säck/m2

Odlingslåda /Pallkrage

6 säckar

Plantering av träd och fruktträd

3–5 säckar/träd eller 2–3 säckar
blandad i befintlig jord

Plantering av buskar och bärbuskar

1–2 säckar/buske

Anläggning av jordgubbsland

3–5 säckar/m2

Anläggning av gräsmatta

3–5 säckar/m2
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KEKKILÄ GRÖNKOMPOSTMYLLA EKOLOGISK
Bruksanvisning

Varudeklaration

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
Grönkompostmylla, 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.

Typnamn: Förpackad jordblandning

Plantering av träd och buskar: Gräv en grop i marken, cirka 40–80 cm djup
och något bredare än den är djup beroende på rotklumpens storlek. Töm 1–5
säckar av Kekkilä Grönkompostmylla 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. 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. Vattna till en början plantorna regelbundet. Observera att du
bör vattna rejält på en gång så att all jord runt rötterna blir våt.
Efter att växten börjat växa passar Kekkilä Ekologisk trädgårdsgödsel för
tilläggsgödslingen. För allmän trädgårdsgödsel rekommenderar vi för våren
Kekkilä Vårgödsel Plus+ och för hösten Kekkilä Höstgödsel Plus+.

Råmaterial: Vegetabilisk jordförbättringskompost (trädgårdsavfall, växtavfall,
torv, kompostanläggnings godkännandenummer FIC008-05120/2014NA ja
FIC289-4313/2008NA), växtmossa, fin och grov sand, biokol.
Tillsatser: 2 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl (fin kvalitet), 3 kg/m3 Kekkilä
OrganicgrowTM organisk gödsel (NPK 5-1-7+ spårämnen), organisk EBCcertifierad vegetabilisk biokol
Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm
Ledningsförmåga: 18 mS/m
pH: (1+5) 6,2
Kväve (N), vattenlösligt: 200 mg/kg ka
Fosfor (P), lösligt: 280 mg/kg ka
Kalium (K), lösligt: 3900 mg/kg ka
Vattenhalt: 50 %
Organiskt material: 38 %
Skrymvolym: 40 liter (vid förpackningstidpunkten)
Volymvikt: 490 g/l

