
TUOTEKORTTI

40 L säkki
Tuotenumero: 31714

50 L säkki
Tuotenumero: 31712

1000 L suursäkki
Tuotenumero: 31708

KEKKILÄ PUUTARHAMULTA

Laadukkaaseen 
Puutarhamultaan voit 

istuttaa kaikki  
pihan kasvit.

Tuoteseloste
Tyyppinimi: Pakattu seosmulta

Raaka-aineet: Eri maatumisasteiset turpeet, hieno ja karkea hiekka, 
kasviperäinen maanparannuskomposti (kasvijäte, turve, kompostointilaitoksen 
hyväksyntänumero FIC008-05120/2014NA ja FIC289-4313/2008 NA).

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60 x 12 mm

Lisätyt aineet 6 kg/m3 Mg-pitoinen kalkkikivijauhe, 1,2 kg/m3,   
Kekkilä Start GrowTM peruslannoite 9 (NPK 15-10-16 + hivenravinteet).

Johtokyky: 18 mS/m

pH: 6,2

Typpi (N) vesiliukoinen  450 mg/kg ka
Fosfori (P) liukoinen  200 mg/kg ka
Kalium (K) liukoinen  900 mg/kg ka

Kosteus: 50 %

Orgaaninen aines: 37 %

Tilavuuspaino: 430 g/l

Käyttökohteet
Puiden ja pensaiden istuttaminen, nurmikon paikkaus ja perustaminen, 
maanparannus, kasvimaat, kotikasvihuoneet ja kukkaistutukset.

Pakkauskoot 40 L, 50 L, 1000 L

Riittoisuus

Puu 3–5 säkkiä

Pensas 1–2 säkkiä

Nurmikon perustaminen 3–5 säkkiä/m2

Maanparannus 1 säkki/m2

Kekkilä Puutarhamulta on korkealaatuinen ja käyttövalmis yleismulta 
kaikille pihan ja puutarhan kasveille. Puutarhamulta valmistetaan Suomessa 
huolella valikoiduista, turvallisista ja luonnollisista kotimaisista raaka-
aineista. Puutarhamulta on peruslannoitettu ja kalkittu ja sopii sellaisenaan 
kasvualustaksi.

Käyttöohje
Puiden ja pensaiden istuttaminen: Kaiva maahan kuoppa, joka on 40–80 
senttimetriä syvä ja hiukan syvyyttä leveämpi juuripaakun koosta riippuen. 
Tyhjennä kuopan pohjalle 1–5 säkkiä Kekkilä Puutarhamultaa ja sekoita 
siihen saman verran kasvupaikan alkuperäistä maa-ainesta. Riittävän karkea 
sekä uutta multaa että pohjamaata sisältävä multaseos varmistaa juurtumisen 
istutuskuopan ympäristöön. Jätä kuoppa hieman vajaaksi ja sovita tainta 
kuoppaan. Taimi tulee oikeaan syvyyteen, kun taimipaakun yläreuna jää 
hieman maanpintaa korkeammalle. Lisää tai poista multaa tarpeen mukaan. 
Poista taimiruukku ja asettele taimi kasvupaikalleen. Avaa kiertyneitä juuria 
varovaisesti ja lisää juuripaakun ympärille multaseosta niin, että taimi pysyy 
pystyssä. Tiivistä multaa juuripaakun sivuilta niin, että paakku peittyy. Kastele 
taimia alkuun säännöllisesti. Huomioi että vettä tulee antaa kerralla runsaasti, 
että maa kastuisi koko juuriston alueelta. Kasvuunlähdön jälkeen tehtävään 
lisälannoitukseen sopii Kekkilä Luonnonmukainen puutarhalannoite. 

Nurmikon perustaminen: Riko mahdollisen vanhan nurmikon pinta ja levitä 
Kekkilä Puutarhamulta tasaisesti. Sekoita multa pohjamaahan joko jyrsimällä 
tai lapiolla kääntämällä. Tasoita mahdollisimman hyvin haravoimalla, ja 
tiivistä haravalla tai jyräämällä niin, että pinta kestää kevyttä kävelyä. Kylvä 
siemenet, ja sekoita ne pintamultaan kevyesti haravoimalla tai peitä ne 
ohuella multakerroksella. Älä päästä nurmikkoa kuivumaan itämisvaiheessa 
tai kesähelteellä. Maan ollessa kuiva, kastele sadettamalla. Hoida nurmikkoa 
seuraavana vuonna Kekkilä Puutarhakalkilla ja Kekkilä Nurmikkolannoite Plus+ 
-erikoislannoitteella. 


