PRODUKTINFORMATION
I denna
mylla blommar
pelargonerna
rikligt.

KEKKILÄ PELARGONMYLLA
Kekkilä Pelargonmylla är en specialmylla av högsta kvalitet, speciellt
framtagen för olika pelargonier. Tack vare de noggrant utvalda råvarorna är
jordens struktur hållbar och luftig. Pelargonmylla innehåller både snabb- och
långtidsverkande näring. Plantorna får en god start och förses med näring
för att blomma rikligt under en lång tid. Mossan och leran som blandats i
jorden fungerar som vattenreserv och underlättar bevattning. I Pelargonmyllan
har tillsatts Kekkilä JordkraftTM -humusblanding som hjälper växterna att
rota sig och främjar näringsupptaget. Pelargonmylla passar också till andra
sommarblommor.

Användning

Varudeklaration
Typnamn: Förpackad blomstermylla
Råmaterial: Växttorv, lera, fin sand
Tillsatser: 6 kg/m3 Mg-haltigt kalkstensmjöl,1,2 kg/m3 Kekkilä StartGrowTM
grundgödsel (NPK 15-10-16 + spårämnen), 2 kg/m3 Multicote långsamt
löslig gödsel (NPK 15-7-15+2+ME, verkningstid 4 mån.), Kekkilä RotkraftTM
humusblandning
Ledningsförmåga: 40 mS/m
pH: 6,2

För olika slags pelargoner och andra sommarblommor i krukor, amplar,
balkong- och terrasslådor.

Åtgång

Grovleksgrad: Medel, siktad med stjärnsikt 60 x 12 mm
Kväve (N), vattenlösligt 500 mg/kg ts
Fosfor (P), lösligt 100 mg/kg ts
Kalium (K), lösligt 500 mg/kg ts
Vattenhalt: 35 %

Kruka, medelstor ø ca 30 cm

1 sk / kruka

Volymvikt: 450 g/l

Balkonglåda, längd 80 cm

1 sk/ låda

Organisk material: 30 %

Bruksanvisning
Pelargoner trivs bäst i varma och soliga lägen, och de blir finast om de får torka
upp mellan vattningarna. Välj tillräckligt stora krukor så att pelargonrötterna
har tillräckligt med plats att växa. Lägg på krukbottnarna först ett lager Kekkilä
Krukgrus, fyll krukorna med Pelargonmylla. Plantera växterna. Täck över
rotklumpen och tryck till jorden runt den försiktigt. Lämna lite vattningsutrymme
så att vattnet absorberas bättre. Vattna planteringen lite åt gången, men
grundligt så att jorden vattnas helt. Kekkilä Sommarblomgödsel lämpar sig för
gödsling på sommaren.
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Använd myllan helst genast. Förvara myllan i ett utrymme som är svalt och
skyddat för ljus med tanke på eventuell näringsförlust som tid, temperatur och
fuktighet kan förorsaka..

LA

Förpackningsstorlek 15 L

15 L säck

Produktnummer: 10047
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