
TUOTEKORTTI

40 L säkki
Tuotenumero: 276

KEKKILÄ HAVU- JA RODOMULTA
Kekkilä Havu- ja rodomulta on korkealaatuinen ja käyttövalmis multa 
hapanta maata suosivien kasvien tarpeisiin. Huolellisesti valikoitujen raaka-
aineiden ansiosta mullan rakenne on kestävä ja ilmava. Veden ja ravinteiden 
pidätyskykyä parantaa mm. tumma turve. Kekkilän Havu- ja rodomulta 
on reilusti alkulannoitettu, mutta niukasti kalkittu happaman maan kasvien 
tarpeisiin sopivaksi. Hivenravinteet syventävät ikivihreiden kasvien lehtien 
väriä. Onnistuneen kasvutuloksen varmistamiseksi multaan on lisätty kasvien 
juurtumista ja ravinteiden ottoa parantavaa humusyhdistettä Juurivoimaa™.

Käyttöohje
Havupuiden ja pensaiden istutus 
Kaiva maahan kuoppa, joka on 40–80 senttimetriä syvä ja hiukan syvyyttä 
leveämpi juuripaakun koosta riippuen. Tyhjennä kuopan pohjalle 1–6 säkkiä 
Kekkilä Havu- ja rodomultaa ja sekoita siihen saman verran kasvupaikan 
alkuperäistä maa-ainesta. 

Poista taimiruukku ja asettele taimi kasvupaikalleen. Avaa kiertyneitä juuria 
varovaisesti ja lisää juuripaakun ympärille multaseosta niin, että taimi pysyy 
pystyssä. Tiivistä multaa juuripaakun sivuilta jalalla painamalla.

Kastele taimia alkuun säännöllisesti. Huomioi, että vettä tulee antaa kerralla 
runsaasti, että maa kastuisi koko juuriston alueelta. Kesän hoitolannoitus 
tehdään kasteluveteen sekoitettavalla Kekkilä Havu- ja rodolannoitteella. 
Alkusyksystä suosittelemme Kekkilä Syyslannoitetta, joka sopii hyvin hapanta 
maata suosiville kasveille. Syksyllä istutettujen taimien lannoitus aloitetaan vasta 
seuraavana keväänä. Riittoisuus

Pienet pensaat ja havukasvit 1–2 sk / pensas tai havukasvi

Suuret pensaat ja havukasvit 2–4 sk / pensas tai havukasvi

Havupuut 3–6 sk / havupuu

Havu- ja rodomullassa 
saat alppiruususi 

kukoistamaan ja havu-
kasvisi viihtymään.

Tuoteseloste 
Tyyppinimi: Pakattu seosmulta

Raaka-aineet: Tumma turve, kompostoitu tumma kuori, hieta, hieno hiekka

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60 x 12 mm

Lisätyt aineet: 3 kg/m3 Mg-pitoinen kalkkikivijauhe (hieno laatu), 1,2 kg/m3  
Kekkilä Turpeen peruslannoite 9 (NPK 15-10-16 + hivenravinteet), 
Kekkilä JuurivoimaTM humushappo

pH: 5,2

Johtokyky: 18 mS/m

Typpi (N) vesiliukoinen 245 mg/kg ka
Fosfori (P) liukoinen 145 mg/kg ka
Kalium (K) liukoinen 980 mg/kg ka

Kosteus: 55 %

Orgaaninen aines: 38 %

Tilavuuspaino: 470 g/l

Käyttökohteet
Alppiruusut ja atsaleat, pensasmustikat, havukasvit, hortensiat, varjoyrtti ja muut 
happaman maan perennat.

Pakkauskoot 40 L


