PRODUKTINFORMATION
I Grönväxtmylla
planterar du alla
grönväxter.

KEKKILÄ GRÖNVÄXTMYLLA
Kekkilä Grönväxtmylla är en specialmylla som är avsedd för alla grönväxter,
speciellt för underbevattningskrukor, stora grönväxter, och för fleråriga
terrassplanteringar. Myllans råvaror har valts så att myllan hålls luftig samt att
vattnet och näringen sprider sig jämnt genom hela myllan. Genom en idealisk
sandblandning har risken för övervattning minskats. Växter som har planterats
i Kekkilä Grönväxtmylla är lättskötta eftersom vattnet genast sugs upp av jorden.

Bruksanvisning
Unga och snabbväxande 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 ovanpå
rotklumpen – men se upp med att inte söndra 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. Gör en dränering i botten på en ny
kruka med Kekkilä Krukgrus för att växternas rötter ska få syre. I krukor med
underbevattning behövs ingen dränering.
Gödsla blommande inomhusväxter och grönväxter med Kekkilä Blomnäring
under vegetationsperioden. Håll myllans yta torr genom att använda Kekkilä
dekorationsstenar. Då hålls mögel och blomflugor, samt andra organismer som
trivs på fuktig mylla, borta och ytan hålls mögel och blomflugor samt andra
organismer som trivs på fuktig mylla borta.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad blomstermylla
Råmaterial: Olika torvkvaliteter, sand, grov och fin mo, samt molera
Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm
Tillsatser 6,0 kg/m3 Mg-haltigt kalkstenmjöl (fin kvalitet), 1,2 kg/m3 Kekkilä
Pot GrowTM Grundgödsel för blomstermylla (NPK 6-12-24 + spårnäring),
AquaGro fuktningsmedel
Ledningsförmåga: 15 mS/m
pH: 6,5
Kväve (N) vattenlösligt 170 mg/kg ts
Fosfor (P) löslig 190 mg/kg ts
Kalium (K) lösligt 600 mg/kg ts
Vattenhalt: 35 %
Organiskt material: 19 %
Volymvikt: 500 g/l

Användning
Grönväxter av olika storlek, underbevattningskrukor, fleråriga
utomhuskrukväxter och stora terrasskrukor.

Åtgång

Förpackningsstorlekar 10 L, 30 L

10 L säck

Produktnummer: 10037

30 L säck

Produktnummer: 10046

Kruka ca. ø 12 cm

10 L säck / 15 krukor

Kruka ca. ø 17 cm

10 L säck / 6 krukor

Kruka ca. ø 25 cm

10 L säck / 2 krukor

