TUOTEKORTTI
Kukkamullassa
saat kaikki kodin
kukkivat kasvit
kukoistamaan.

KEKKILÄ KUKKAMULTA
Kekkilä Kukkamulta on tumma ja täyteläinen yleismulta, joka sopii kaikille kodin
kukkiville kasveille ja viherkasveille. Kukkamulta valmistetaan parhaista raakaaineista, joilla taataan ihanteelliset ravinnesuhteet sekä ilmava ja rakenteensa
hyvin pitävä koostumus. Kekkilä Kukkamultaan istutettujen kasvien hoito on
helppoa, sillä kasteluvesi imeytyy multaan nopeasti.

Tuoteseloste

Käyttöohjeet

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60 x 12 mm

Tyyppinimi: Pakattu kukkamulta
Raaka-aineet: Erilaiset turvelaadut, hiekka, karkea ja hieno hieta sekä
hietasavi
Lisätyt aineet: 4,5 kg/m3 Mg-pitoinen kalkkikivijauhe (hieno laatu), Mg 2 %
ja 1,2 kg/m3 Kekkilä Pot GrowTM Kukkamullan peruslannoite (NPK 6-12-24+
hivenravinteet) sekä Aquagro-kostutusaine.

Pienet ja keskikokoiset kasvit kaipaavat mullanvaihtoa vuoden välein.
Suuremmat kasvit saattavat viihtyä samassa mullassa useamman vuoden.
Ennen mullanvaihtoa on hyvä tarkistaa kasvin juurtumisaste. Raaputa vanhaa
multaa varovasti juurten ympäriltä ja juuripaakun päältä – varo kuitenkin
hajottamasta juuripaakkua. Jos paakun pinta on juurten peitossa, kasvi tarvitsee
tilavamman ruukun. Uuden ruukun halkaisija on hyvä olla kasvin koosta
riippuen 2–10 cm entistä suurempi.

Johtokyky: 14 mS/m
pH: 6,2
Typpi (N) vesiliukoinen 150 mg/kg ka
Fosfori (P) liukoinen115 mg/kg ka
Kalium (K) liukoinen 620 mg/kg ka

Kastele kasvit hyvin edellisenä päivänä. Näin paakku pysyy hyvin kasassa
ja irtoaa ruukusta hyvin. Tee uuden ruukun pohjalle salaojitus Kekkilä
Ruukkusorasta. Altakasteluruukuissa salaojitusta ei tarvita. Lisää Kukkamultaa
ruukkuun ja irrota kasvi ruukustaan. Ravistele helposti irtoava multa paakusta.
Asettele kasvi uuteen ruukkuun. Lisää multaa paakun viereen ja vähän myös
päälle. Tiivistä multa hellävaraisesti sormin painelemalla.
Kastele multa läpikotaisin, näin multa tiivistyy juurten ympärille, ja kasvi pääsee
jatkamaan kasvuaan. Ravitse kodin viherkasveja Kekkilä Kukkaravinteella
viikoittain kasvukaudella maalis-lokakuussa ja lepokaudella kerran
kuukaudessa.

Kosteus: 40 %
Orgaaninen aines: 30 %
Tilavuuspaino: 490 g/l
Riittoisuus:
10 L: 1 kpl ø 20 cm tai useampi pienempi ruukku
30 L: 1 kpl ø 35 cm tai useampi pienempi ruukku

Käyttökohteet
Kaikki kodin kukkivat kasvit ja viherkasvit.

Pakkauskoot 6 L, 10 L, 30 L

6 L säkki

Tuotenumero: 10022

10 L säkki

Tuotenumero: 10032

30 L säkki

Tuotenumero: 10048

