PRODUKTINFORMATION
I Barrväxt- och
rhododendronmylla
får du barrväxterna
att trivas samt
rhododendron att
blomstra.

KEKKILÄ BARRVÄXT- OCH RHODODENDRONMYLLA
Kekkilä Barrväxt och rhododendronmylla är en högklassig och användningsklar
mylla för växter som kräver sur jord. Myllan har en hållbar och luftig struktur
tack vare utvalda råmaterial och bl.a. mörk torv gör att myllan bättre
kan behålla vatten och näringar. Mylla är rikligt gödslad, men sparsamt
kalkad, och är anpassad för växter i suraktig jord. Mikronäringsämnena
fördjupar bladfärgen för vintergröna växter. Specialmyllan innehåller tillsatt
humusblandning Juurivoima™ som förbättrar växternas rotbildning och
näringsintag.

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad jordblandning
Råmaterial: Mörk torv, komposterad mörk bark, mo, fin sand
Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm
Tillsatser: 3 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl (fin kvalitet), 1,2 kg/m3 Kekkilä
Start Grow-gödsel 9 (NPK 15-10-16 + spårämnen), Kekkilä Rotkraft humussyra
pH: 5,2

Bruksanvisning

Ledningsförmåga: 18 mS/m

Plantering av barrträd och buskar
Gräv en grop i marken, cirka 40–80 centimeter djup och något bredare än
den är djup beroende på rotklumpens storlek.

Kväve (N) vattenlösligt 245 mg/kg torrsubstans
Fosfor (P) lösligt 145 mg/kg torrsubstans
Kalium (K) lösligt 980 mg/kg torrsubstans

Töm 1–6 säckar av Kekkilä Barrväxt och rhododendronmylla 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.

Vattenhalt: 55 %

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.

Användning

Bevattning
Vattna till en början plantorna regelbundet. Observera att du bör vattna rejält
på en gång så att all jord runt rötterna blir våt. Vid underhållsgödslingen
av plantor som planteras på sommaren används Kekkilä Barrväxt- och
rhododendrongödsel. I början av hösten ges Kekkilä Höstgödsel, som passar
väl till surjordsväxter. Underhållsgödslingen av plantor som planterats på hösten
inleds följande vår.

Åtgång

Förpackningsstorlek 40 L

40 L säck

Produktnummer: 276

Organisk material: 38 %
Volymvikt: 470 g/l

Rhododendron och azalea, blåbärsbuske, barrträd och -buskar, hortensia,
skuggröna och andra surjordsperenner.

Små buskar och barrväxter

1–2 säckar / buske eller barrväxt

Stora buskar och barrväxter

2–4 säckar / buske eller barrväxt

Barrträd

3–6 säckar / barrträd

