
PRODUKTINFORMATION

15 L säck
Produktnummer: 10044

KEKKILÄ HORTENSIAMYLLA
Kekkilä Hortensiamylla är en specialmylla av högsta kvalitet, speciellt 
framtagen för hortensior som odlas i kruka. Den är kalkad och gödslad på ett 
sätt som bevarar den blå hortensians vackra färg. Hortensiamylla passar också 
hortensior som planteras ute och barrväxter som odlas i kruka.

Tack vare de noggrant utvalda råvarorna är jordens struktur hållbar 
och luftig. Mossan som blandats i jorden fungerar som vattenreserv och 
underlättar bevattningen. I Hortensiamyllan har också tillsatts Kekkilä Jordkraft 
humusförening som hjälper växterna att rota sig och främjar näringsupptaget.

Bruksanvisning
Välj en tillräckligt stor kruka så att hortensians rötter har tillräckligt med plats att 
växa. Sprid ett 2–5 cm tjockt lager Kekkilä Krukgrus på krukans botten. Häll 
Hortensiamylla direkt utanpå krukgruset. Om du vill att din rödtonad hortensia 
ska behålla sin färg, kan du blanda kalk i jorden. Gräv en grop i jorden, lite 
större än rotklumpen. Plantera växten och täck till sist rotklumpen med jord.

Lämna en liten vattningsmarginal mellan krukans kant och jordytan, så att 
vattnet lättare sugs upp. Vattna planteringen så att jorden blir helt genomvåt. 
För gödsling under tillväxtperioden passar Kekkilä Barr- och rhododendron 
gödsel som rörs ut i vattnet.

Ädelhortensior trivs bäst på varma platser, skyddade mot vind och direkt solljus. 
Vattna hortensian rikligt under tillväxtperioden.

Försäkra  
riklig blomning  

och lätt skötsel.

Förpackningsstorlek 15 L

Åtgång

Hortensior och barrväxter i kruka 1–2 säckar / kruka ø ca. 30 cm

Hortensia planterad i jord 2–4 säckar / växt

Krukväxter som föredrar sur jord 1 säck / krukor ø ca. 20 cm

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad jordblandning

Råmaterial: Växttorv, sand, grov och fin mo, mossa

Tillsatser: 2 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl, 1,2 kg/m3 Kekkilä Start GrowTM 
grundgödsel (NPK 15-10-16 + spårämnen), Kekkilä RotkraftTM humusblandning

Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm

Ledningsförmåga: 18 mS/m

pH: 4,9

Kväve (N) vattenlösligt 710 mg/kg torrsubstans 
Fosfor (P) lösligt 375 mg/kg torrsubstans 
Kalium (K) lösligt 1002 mg/kg torrsubstans

Vattenhalt: 40 %

Organisk material: 50 %

Volymvikt: 400 g/l

Användning
Hortensior och azaleor, barrväxter, krukväxter som föredrar sur jord, såsom 
gardenia och kaffebuske.


