
PRODUKTINFORMATION

85 L säck
Produktnummer: 34602

KEKKILÄ ODLINGSSÄCK
Kekkilä Odlingssäck är ett användningsklart odlingsunderlag för alla växter. 
Den lämpar sig utmärkt för till exempel odling av tomater, gurkor, squash och 
andra grönsaker på balkongen, terrassen och i växthuset. Växterna planteras 
direkt i förpackningen. Myllan innehåller mossa för att öka luftigheten och 
vattenretentionen, vilket förlänger  bevattningsmellanrummet. För bättre tillväxt 
och skörd innehåller myllan Kekkilä Rotkraft™ humusförening, som främjar 
rotning och frisättning av näringsämnen. Odlingssäcken är mineralgödslad med 
Kekkilä StartGrow™ grundgödsel. Innehåller inte ingredienser av animaliskt 
ursprung.

Bruksanvisning
Välj en solig och vindstilla plats för odlingssäcken där växterna trivs. Vänd 
säckens vita sida uppåt. Klipp hål på de markerade ställen på båda sidorna av 
påsen så att överflödigt vatten sipprar ut vid behov.

Plantering 
Klipp planteringshål på säcken vid de markerade punkterna, eller annanstans 
var du vill. Bevattna säcken lätt. Plantera växterna genom planteringshålen 
direkt i förpackningen. Pressa myllan lätt invid stammen och vattna lätt igen efter 
plantering.

Sådd 
Klipp hål för sådd på de markerade ställen på säckens vita sida eller 
annanstans var du vill. Bevattna säcken lätt. Så sallat, dill, rädisa eller 
sommarblommor i myllan genom hålen. Klappa lätt mylla på fröna för att täcka 
dem. Vattna lätt efter sådd.

Gödsling 
Odlingssäcken är grundgödslad och växterna behöver ytterligare gödsling 
några veckor efter plantering. Gödsla regelbundet med vattenblandat Kekkilä 
Bevattningsgödsel under hela växtsäsongen, så växterna får växtkraft och 
skörden blir riklig och god.

På hösten efter skörden kan säckens innehåll användas som jordförbättrare i 
trädgården eller som kompost. Förpackningen sorteras som plastförpacknings- 
eller energiavfall.

Användningsklar,  
klipp endast  

hål och så eller 
plantera växterna.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad jordblandning

Råvara: Torv av olika humifieringsgrad och växtmossa

Tillsatta ämnen: 5,0 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl, 
0,8 kg/m3 Kekkilä StartGrow™ grundgödsel (NPK 15-5-24 + spårämnen),  
Kekkilä Rotkraft™ humusblanding

Siktning: Medelgrov, siktad med 60 x 12 mm stjärnsikt

Ledningsförmåga: 30 mS/m

pH: 6,2

Kväve (N): 220 mg/kg ts 
Fosfor (P): 180 mg/kg ts 
Kalium (K): 1800 mg/kg ts

Vattenhalt: 60 %

Organiskt material: 90 %

Volymvikt: 490 g/l

Förpackningsstorlek 85 L

Åtgång

Busktomat och paprika 4 plantor

Stamtomat och växthusgurka 4 plantor

Squash och pumpa 2 plantor

Sallat, örter och sommarblommor 10–20 plantor

Jordgubbe 8 plantor


