PRODUKTINFORMATION
Med Sommar
blommyllan får du
blomstrande blommor
under hela sommaren.

KEKKILÄ SOMMARBLOMMYLLA
Kekkilä Sommarblommylla är en högklassig mylla för frodiga sommarblommor.
Sommarblommyllans luftiga struktur gör att växternas rötter blir starka och
blommorna många och yviga. Kekkilä Sommarblommylla är kalkad och
grundgödslad med snabbt verkande gödsel för att främja plantornas snabba
tillväxt. Myllan innehåller tillsatt humusblandning som förbättrar växternas
rotbildning och näringsintag. Näringstillgången är säkerställd genom tillsats av
långsamt verkande gödselmedel som tillsammans med den gödsel som ges i
bevattningsvattnet räcker för hela sommaren. För att underlätta bevattningen
och växternas vattentillgång har bevattningskristaller tillsatts i myllan.

Bruksanvisning

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad blomstermylla
Råmaterial: Ljus vitmosstorv, sandblandad lera, fin och grov mo samt sand
Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm
Tillsatser: 6 kg/m3 magnesiumhaltigt kalkstensmjöl, 1,2 kg/m3 Kekkilä
Pot GrowTM grundgödsel (NPK 15-10-16 + mikronäringsämnen), 2 kg/m3
Multicote långsamt löslig gödsel (NPK 15-7-15+2+ME, verkningstid 4 mån.),
Kekkilä Rotkraft humusblandning, bevattningskristaller, vätmedel
pH: 6,2

Välj tillräckligt stora krukor så att växtrötterna har tillräckligt med plats att växa.
Lägg på krukbottnarna först ett lager Kekkilä Krukgrus så att rötterna får syre.
Fyll krukorna med Kekkilä Sommarblommylla. Tryck ner jorden lätt så att den
inte sjunker och så att blommorna inte sitter för djupt nere i krukan. Lämna lite
vattningsutrymme så att vattnet absorberas bättre.

Ledningsförmåga: 22 mS/m

Gräv i sommarblommyllan gropar som är lite större än plantans rotklump.
Öppna rötterna försiktigt och plantera växterna. Täck över rotklumpen och tryck
till jorden runt den.

Organisk material: 18%

Vattna planteringen lite åt gången, men grundligt så att jorden vattnas helt.
Kekkilä Sommarblomgödsel lämpar sig för gödsling på sommaren.

Användning

Läs tips på arrangemang av sommarblommor via kekkila.fi

För sommarblommor i krukor, amplar och balkong- och terrasslådor.

Förpackningsstorlekar 10 L, 30 L

10 L säck

Produktnummer: 14034

30 L säck

Produktnummer: 10062

Kväve (N) vattenlösligt 300 mg/kg torrsubstans
Fosfor (P) lösligt 115 mg/kg torrsubstans
Kalium (K) lösligt 415 mg/kg torrsubstans
Vattenhalt: 30 %
Volymvikt: 490 g/l

