
PRODUKTINFORMATION

15 L säck
Produktnummer: 34598

KEKKILÄ TOMAT- OCH CHILIMYLLA
Kekkilä Tomat- och chilimylla är en specialmylla för balkong- och krukodling. 
Myllan tillverkas av de bästa råvarorna, för att göra odling och skötsel av 
tomater och chili så lätt som möjligt, och för att skörden ska bli riklig och 
välsmakande. Myllan innehåller mossa och krukgrus för att öka luftigheten 
och vattenretentionen, vilket förlänger bevattningsmellanrummet. För bättre 
tillväxt och skörd har tillsatts kaliumhaltig bioapatit samt Kekkilä RotkraftTM 
humusblandning, som främjar rotning och frisättning av näringsämnen. Tomat- 
och chilimyllan är mineralgödslad med Kekkilä StartGrowTM grundgödsel. 
Innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung.

Bruksanvisning
Välj en kruka som är tillräckligt stor, med en diameter på minst 30 cm. Fyll 
krukan med mylla. Vattna plantorna och myllan väl innan plantering. Gräv en 
grop i myllan och plantera plantorna. Pressa försiktigt jorden runt rotklumparna 
med fingrarna. Stöd tomatplantorna med stödstavar eller takmonterade 
tillväxtstöd. Tomater och chili gillar värme, så välj en så solig och skyddad 
växtplats som möjligt. Gödsla plantorna med Kekkilä Tomat- och chilinäring, 
som blandas regelbundet med vatten enligt anvisningarna på förpackningen.

Odla lätt  
smakfulla tomater  

och chilin.

Varudeklaration
Typnamn:  Förpackad jordblandning

Råmaterial: Torv av olika humifieringsgrad, växtmossa, krukgrus fin och grov 
silt, sand.

Tillsatser: 6 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl, 1 kg/m3 Kekkilä StartGrowTM 
grundgödsel (15-5-24 + spårämnen), 2 kg/m3 bioapatit,  Kekkilä RotkraftTM 
humusblandning.

Grovleksgrad: Medelgrov, siktad med stjärnsikt 60x12 mm

Ledningsförmåga: 20 mS/m

pH: 6,5

Kväve (N) 400 mg/kg ts 
Fosfor (P) 180 mg/kg ts 
Kalium (K) 2500 mg/kg ts

Vattenhalt: 40 %

Organiskt material: 45 %

Volymvikt: 420 g/l

Användning
För odling av tomater, chili och paprika i krukor, odlingsbänkar och växthus.

Förpackningsstorlek 15 L

Åtgång

Tomater och chili i krukor, ø 30 cm    1 säck / kruka

Liten odlingsbänk / pallkrage 8 säckar

Tomater och chili i växthus 4–8 säckar / m2


