TUOTEKORTTI
Tässä luomumullassa
kasvatat maukkaat
ja terveelliset
vihannekset, marjat
ja hedelmät.

KEKKILÄ LUONNONMUKAINEN PUUTARHAMULTA
Kekkilä Luonnonmukainen puutarhamulta on luonnon omista aineista valmistettu
koko puutarhan yleismulta. Korkealaatuisen käyttövalmiin mullan raaka-aineina
käytetään vain luonnonmukaiseen viljelyyn sopivia raaka-aineita, kuten eri
maatumisasteen turvelaatuja, puhdasta kompostia sekä kasviperäistä luomu
lannoitetta. Luomulannoitettu ja kalkittu multa sopii sellaisenaan kasvualustaksi.

Tuoteseloste

Käyttöohje

Lisätyt aineet: 9 kg/m3 Mg-pitoinen kalkkikivijauhe (hieno laatu), Mg 5 %
sekä 4 kg/m3 Luonnonmukainen puutarhalannoite NPK 5-1-5

Hedelmäpuiden ja marjapensaiden istutus
Kaiva maahan kuoppa, joka on 40–80 senttimetriä syvä ja hiukan syvyyttä
leveämpi juuripaakun koosta riippuen.

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60 x 12 mm

Tyhjennä kuopan pohjalle 1–5 säkkiä Kekkilä Luonnonmukaista
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 jalalla
painamalla. Kasvuunlähdön jälkeen tehtävään lisälannoitukseen sopii Kekkilä
Luonnonmukainen puutarhalannoite.
Kasvattaminen viljelylaatikoissa
Valitse aurinkoinen paikka. Poista nurmikko tai rikkaruohot ja möyhennä alla
oleva maa kuohkeaksi lapiolla. Puiden läheisyydessä voit peittää pohjamaan
juurimatolla. Täytä viljelylaatikko Kekkilä Luonnonmukaisella puutarhamullalla,
kastele huolellisesti ja kylvä siemenet tai istuta kasvit. Kastele säännöllisesti koko
kesän ajan. Kauden aikaiseen lannoittamiseen sopii veteen sekoitettava Kekkilä
Luonnonmukainen lannoite. Suosittelemme vaihtamaan viljelylaatikon mullasta
vähintään puolet vuosittain. Vanhan mullan voit käyttää muualla puutarhassa.

Pakkauskoot 40 L

40 L säkki

Tuotenumero: 20077

Tyyppinimi: Pakattu seosmulta
Raaka-aineet: Turve, savinen hiekka, luomukomposti (turve, puunkuori ja
lanta/kompostilaitoksen hyväksyntänumero FIC 020-00494/2006 NA)

Johtokyky: 18 mS/m
pH: 6,2
Typpi (N) vesiliukoinen
Fosfori (P) liukoinen
Kalium (K) liukoinen

225 mg/kg ka
45 mg/kg ka
480 mg/kg ka

Kosteus: 50 %
Orgaaninen aines: 45 %
Tilavuuspaino: 450 g/l

Käyttökohteet
Hedelmäpuiden ja marjapensaiden istutukset, vihannesmaat, kotikasvihuoneet,
viljelylaatikot ja lavakaulukset, mansikkamaan perustaminen, puiden,
pensaiden ja perennojen istutus, nurmikon paikkaus ja perustaminen

Riittoisuus
Puiden istuttaminen

3–5 säkkiä /puu

Pensaiden istuttaminen

1–2 säkkiä / pensas

Viljelylaatikko tai lavakaulus

6 säkkiä / laatikko

