
PRODUKTINFORMATION

5 L säck
Produktnummer: 34599 

KEKKILÄ GRÖNVÄXTGRUS
Kekkilä Grönväxtgrus är ett naturligt växtunderlagsmaterial som passar alla 
växter. Den är gjord av ren isländsk pimpsten, som tack vare sin porösa 
struktur absorberar och lagrar stora mängder vatten och gör den tillgänglig för 
växterna enligt deras behov. Kekkilä Grönväxtgrus är lämplig för jordfri odling 
som sådan och som råvara till egna växtunderlagsblandningar. Blandad med 
mylla ökar Grönväxtgruset växtunderlagets luftighet och vattenretention, vilket 
förbättrar tillväxt och underlättar skötsel.

Användning
Jordfri odling, uppluckring av grogrunden, finputsning av jordens yta.

Lätt skötsel  
av grönväxter.

Varudeklaration
Råmaterial: Pimpsten

Fraktion: 2–8 mm

pH: 7

Åtgång: 5 L: 6 st. ø 15 cm krukor

Bruksanvisning
Jordfri odling: Nästan alla krukväxter kan odlas i ett jordfritt underlag. Du kan 
rota sticklingar från grönväxter i vatten, eller skölj av myllan från växtens rötter.  
Håll växten i en vattenhink i några timmar för att få bästa möjliga vätskespänning  
vid plantering. Du behöver en perforerad innerkruka och en några centimeter större 
vattentät skyddskruka. Krukor med vattentank och krukor för hydroponisk odling 
är också lämpliga. En vattennivåmätare gör det enkelt att identifiera behovet av 
bevattning. Grönväxtgruset är tåligt och behöver inte bytas ut. Om salter ansamlas 
på ytan av gruset, till exempel från gödselmedel, kan det sköljas av.

Plantering: Skölj gruset före användning. Fyll botten av den perforerade krukan 
med några centimeter Grönväxtgrus. Placera växten ovanpå ett lager grus och 
fyll försiktigt runt och över rötterna. Plantera växten på samma djup som tidigare. 
Blöt växten genom att skölja till exempel under kranen och placera den sedan i 
en skyddskruka. Om du använder en vattennivåmätare tillförs vatten upp till den 
optimala markeringen på vattenmätaren. Efter plantering, håll växten utom direkt 
solljus i några veckor och spraya med vatten. Detta ger rötterna tid att växa och 
växten vänjer sig vid det nya odlingsmediet. Stora växter måste stödjas med 
stödpinnar tills rotsystemet har vuxit och håller växten upprätt.

Gödsling: Gödsla växterna med Kekkilä Grönväxtnäring eller regelbundet 
enligt instruktionerna på förpackningen. Gödsling är viktigt eftersom 
Grönväxtgruset inte innehåller några näringsämnen.

Förpackningsstorlek 5 L


