
TUOTEKORTTI

10 L säkki
Tuotenumero: 30058

30 L säkki
Tuotenumero: 30059

KEKKILÄ KYLVÖ- JA TAIMIMULTA LUONNONMUKAINEN

Onnistuneet 
siemenkylvöt ja 

pikkutaimet 
luomusti.

Tuoteseloste
Tyyppinimi: Pakattu kukkamulta

Raaka-aineet: Kasvuturve, hiekka, karkea ja hieno hieta

Lisätyt aineet: 6,0 kg/m3 Mg-pitoinen kalkkikivijauhe, 4,0 kg/m3 Kekkilä 
Luonnonmukainen lannoite (NPK 5-1-5 + hivenravinteet), Kekkilä Juurivoima 
humusyhdiste

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60 x 12 mm

Johtokyky: 18 mS/m

pH: 6,5

Typpi (N) vesiliukoinen 50 mg/kg ka
Fosfori (P) liukoinen 10 mg/kg ka
Kalium (K) liukoinen 300 mg/kg ka

Kosteus: 35 %

Orgaaninen aines: 18 %

Tilavuuspaino: 420 g/l

Riittoisuus: 
10 L: 50 kpl ø 6 cm ruukkuja (P6) tai 20 kpl ø 9 cm ruukkuja (P9)

Pakkauskoot 10 L, 30 L

Kekkilä Kylvö- ja taimimulta on kylvöihin ja taimikasvatukseen tarkoitettu 
luomumulta. Sen ilmava rakenne ja luonnonmukaiset ravinteet tukevat kasvua 
pienestä siementaimesta taimeksi. Luonnonmukaisen lannoitteen typpi vapautuu 
hitaasti ja näin sitä on sopivasti kasvien saatavilla eri kasvuvaiheissa. Multaan 
on lisätty kasvien juurtumista ja ravinteiden ottoa parantavaa humusyhdistettä 
Kekkilä Juurivoimaa.

Käyttöohje
Siementen kylväminen 
Levitä multaa puhtaaseen astiaan, tasoita ja tiivistä kevyesti. Kylvä pienet 
siemenet tasaisesti ripotellen mullan pinnalle.  Voit peittää kylvökset ohuella 
multakerroksella. Isot siemenet voi kylvää yksittäisiin ruukkuihin. Kastele ja 
vie lämpimään. Sumuttele kylvöstä tarpeen mukaan, tai kastele alusvadilta. 
Itämisen aikana tasainen kosteus on tärkeää. Kun siemenet ovat itäneet, siirrä 
astiat valoisaan ja viileään, kuten ikkunalaudalle.

Taimien kouliminen 
Pikkutaimet koulitaan eli siirretään kasvamaan isompiin ruukkuihin heti kun 
ensimmäiset varsinaiset lehdet ovat kehittyneet. Kylvöstä koulimiseen kestää pari 
kolme viikkoa. Täytä ruukut mullalla, tiivistä kevyesti ja tee kuopat taimille.

Irrottele taimet yksi kerrallaan, ota kiinni lehdistä ja istuta taimi multaan 
painettuun reikään, jonkin verran entistä syvempään. Tiivistä multa juurten 
ympärille ja kastele multa läpikotaisin. Taimien suojana voi alkuun pitää muovia.

Tarvittaessa ravitse pikkutaimia Luonnonmukaisella lannoitteella.

Esikasvatetut taimet istutetaan kasveille sopivaan multaan. Aloita taimien 
totuttautuminen ulkoilmaan viimeistään viikkoa ennen.  Ensimmäisinä päivinä 
taimia ei jätetä suoraan auringonvaloon.


