
PRODUKTINFORMATION

6 L säck
Produktnummer: 10022

10 L säck
Produktnummer: 10032

30 L säck
Produktnummer: 10048

KEKKILÄ BLOMSTERMYLLA
Kekkilä Blomstermylla är en mörk och fyllig universalmylla som lämpar sig för 
alla blommor och grönväxter i hemmet. Kekkilä Blomstermylla tillverkas av de 
bästa råvarorna som ger ideala näringsförhållanden för blommorna samt en 
luftig och hållbar struktur. Det är lätt att sköta om växterna som är planterade i 
Kekkilä Blomstermylla då bevattningsvattnet sugs enkelt i jorden.

Bruksanvisning
Små och medelstora växter kräver mullbyte en gång om året. Stora växter kan 
trivas i samma mylla i flera år. 

Innan man byter mylla är det bra att kontrollera om växten behöver en större 
kruka. Skrapa försiktigt bort gammal mylla runt rötterna och på rotklumpen 
– men söndra inte rotklumpen. Om klumpens yta är täckt med rötter behöver 
växten en större kruka. Den nya krukans diameter borde vara 2–10 cm större 
än den gamla. Dränera krukor utan underbevattningssystem med Kekkilä 
Krukgrus för att säkerställa syretillförseln till rötterna. 

Gödsla blommande inomhusväxter och grönväxter med Kekkilä Blomnäring 
under vegetationsperioden. Håll myllans yta torr genom att använda Kekkilä 
Krukdekor eller Kekkilä Dekorationsstenar. Då hålls mögel och blomflugor samt 
andra organismer som trivs på fuktig mylla borta.

I Blomstermylla 
trivs hemmets alla  
blommande växter.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad blomstermylla

Råmaterial: Olika torvkvaliteter, sand, grov och fin mo samt molera

Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm

Tillsatser: 4,5 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl (fin kvalitet), Mg: 2 %, 1,2 
kg/m3 Kekkilä Pot GrowTM Grundgödsel för blomstermylla (NPK 6-12-24 + 
spårnäring) och Aquagro bevattningsmedel.

Ledningförmåga: 14 mS/m

pH: 6,2

Kväve (N) vattenlösligt 150 mg/kg ts 
Fosfor (P) löslig 115 mg/kg ts 
Kalium (K) lösligt 620 mg/kg ts

Vattenhalt: 40 %

Organisk ämne: 30 %

Volymvikt: 490 g/l

Användning
Lämpar sig till alla hemmets blommor och växter.

Förpackningsstorlekar 6 L, 10 L, 30 L


