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Istutus Petunia
Geranium
Busy Lizzie
Daisy
Fuchsia
Chrysanthemum
Edging Lobelia
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FLORA PYLVÄS: KASAUS- JA KÄYTTÖOHJE 

HUOM! Lue ohje ennen asennusta! 

1. Asennus
A. Aseta vesiallas jalkaosan päälle
B. Aseta välipohja vesialtaan päälle
C. Aseta taimikartio välipohjan päälle
D. Aseta veden täyttö putket niille tarkoitettuihin syvennyksiin
E. Mikäli kyseessä on useamman kerroksen Flora-pylväs, asetetaan seuraava vesiallas

taimikartion päälle ja jatketaan kohdasta B eteenpäin.

Jalkaosa Vesiallas

Välipohja Tornikartio

2. Keskimääräinen kastelu ja lannoitteiden käyttö
Suosittelemme käytettäväksi karkeaturve/hiekka -seosta. Mukaan voi tarvittaessa lisätä 
myös multaa. Kokemukset osoittavat että vettä tulisi lisätä 1-2 kertaa viikossa. Kastelun ja 
lannoituksen tulee tapahtua tasaisin väliajoin, myös sateisina ajanjaksoina.

3. Istutus
Kasvualusta tulee olla täysin märkää, kuten myös juuripaakun. Yksi tapa on täyttää pylväs 
kerros-kerrokselta kasvualustalla ja kasveilla. On tärkeää tiivistää kasvualusta riittävästi. Jos 
juuripaakku on suurempi kuin seinämän aukko ( 8 cm ), voit puristaa juuripaakkua kevyesti 
kasaan. Aseta juuripaakku aukon yläreunaan ja täytä alta kasvualustalla. Tämä vähentää 
kasvin aukon alareunaa vasten puristumisen riskiä, mikäli kasvualusta vajoaa kasaan. 
Istutettaessa lisää jatkuvasti vettä ja tamppaa kasvualustaa kasaan. Muista kastella myös 
juuripaakku, joka on ratkaisevaa hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Monet täyttävät pylvään kokonaan kasvualustalla ja istuttavat kasvit vasta myöhemmin. 
Näin kasvualusta tiivistyy paremmin. Voit antaa kasvualustan vajota muutaman päivän ja 
lisätä sitten uutta kasvualustaa tarvittavan määrän. Käytä istutuslapiota ja työnnä 
kasvualustaa sivuun, jotta saat asetettua juuripaakun paikoilleen.

 1     
 2 ja 3    

 4     

Asennettaessa FLORA pylvästä, vesialtaan, välipohjan ja taimikartion urat pitävät 
veden täyttöputket paikoillaan. 

HUOM!
On suositeltavaa koota pylväs kertaalleen valmiiksi ennen istutusten aloittamista, ja näin 
varmistaa, että osat sopivat paikoilleen. 

 2 ja 3    

 4     

 2 ja 3    
 4     

Taimikartio 1

Taimikartio 2

Taimikartio 3
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Parhaat tulokset saadaan, kun istutus tehdään kasvihuoneessa. Neljän viikon kuluttua ( tai kun 
säät sallivat ) voidaan Flora pylväs viedä ulos sijoituskohteeseensa. 

4. Kuljetus ja varmistaminen
Torni pysyy paremmin koossa kuljetusten ajan ja vähentää vandalismia, kun
komponentit kiinnitetään toisiinsa mukana tulevilla Jousilla, sekä ruuvataan kiinni
toisiinsa:
- 3 ruuvia alustaan sekä 3 ruuvia jokaiseen moduuliin
- ruuvien paikat ovat merkitty osiin pienillä rei'illä

5. Seuraavia kasveja on käytetty hyvin tuloksin
Petunia Surfina
Begonia
Impatiens Walleriana
Pelargonium Dekora Red
Lobella Erinus
Brasicume
Bellis
Chrysantemum Tymofula
Fuchia


