
TUOTEKORTTI

85 L säkki
Tuotenumero: 34602

KEKKILÄ KASVATUSSÄKKI
Kekkilä Kasvatussäkki on käyttövalmis viljelyalusta kaikille kasveille. Se 
sopii erinomaisesti esimerkiksi tomaattien, kurkkujen, kurpitsojen ja muiden 
vihannesten kasvattamiseen parvekkeella, terassilla ja kasvihuoneessa. Kasvit 
istutetaan suoraan pakkaukseen. Multaan sekoitettu kasvusammal lisää 
ilmavuutta, ja vedenpidätyskykyä pidentäen kasteluväliä. Parasta kasvua 
ja satoa ajatellen multa sisältää juurtumista nopeuttavaa ja ravinteiden 
vapautumista edistävää Kekkilä Juurivoima -humusyhdistettä. Kasvatussäkki 
on mineraalilannoitettu Kekkilä StartGrow™ peruslannoitteella. Ei sisällä 
eläinperäisiä ainesosia.

Käyttöohjeet
Valitse säkille aurinkoinen ja tuulensuojainen paikka, jossa kasvit viihtyvät. 
Käännä säkin valkoinen puoli ylöspäin. Leikkaa pussin molempiin kylkiin 
merkittyihin kohtiin reiät, joista ylimääräinen vesi pääsee tihkumaan tarvittaessa 
pois.

Istuttaminen 
Leikkaa säkin päälle istutusreiät merkittyihin tai haluamiisi kohtiin. Kastele säkki 
kevyesti. Istuta kasvit istutusaukkojen kautta suoraan pakkaukseen. Painele multa

kevyesti taimien tyvelle, ja kastele vielä kevyesti istuttamisen jälkeen.

Kylväminen 
Leikkaa kylvöaukot säkin valkoiselle puolelle merkittyihin tai haluamiisi kohtiin. 
Kastele säkki kevyesti. Kylvä salaatit, tillit, retiisit tai kesäkukat reikien kautta 
multaan. Peitä kylvökset kevyesti taputtelemalla. Kastele kevyesti kylvön jälkeen.

Lannoittaminen 
Kasvatussäkki on peruslannoitettu, ja kasvit tarvitsevat lisälannoitusta muutaman 
viikon päästä istutuksesta. Lannoita kasvatussäkkiä säännöllisesti veteen 
sekoitettavalla Kekkilä Kastelulannoitteella koko kasvukauden ajan, näin kasvit 
saavat elinvoimaa ja sadosta kehittyy runsas ja maukas.

Syksyllä sadonkorjuun jälkeen, säkin sisältö voidaan käyttää 
maanparannusaineena puutarhassa tai kompostissa. Pakkaus sopii 
muovinkeräykseen tai energiajätteeseen.

Käyttövalmis,  
leikkaa vain reiät  

ja kylvä tai  
istuta kasvit.

Tuoteseloste
Tyyppinimi: Pakattu seosmulta

Raaka-aineet: Eri maatumisasteiset turpeet ja kasvusammal

Lisätyt aineet: 5 kg/m  Mg-pitoinen kalkkikivijauhe, 0,8 kg/m  Kekkilä 
StartGrow™ peruslannoite (15-5-24 + hivenaineet), Kekkilä Juurivoima™ 
humusyhdiste

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60x12 mm

Johtokyky: 30 mS/m

pH: 6,2 

Typpi (N): 220 mg/kg ka  
Fosfori (P): 180 mg/kg ka  
Kalium (K): 1800 mg/kg ka 

Kosteus: 60% 

Orgaaninen aines: 90% 

Tilavuuspaino: 250 g/l 

Pakkauskoko 85 L

Riittoisuus

Pensastomaatti ja paprika 4 taimea

Runkotomaatti ja kasvihuonekurkku 4 taimea

Kesäkurpitsa ja kurpitsa 2 taimea

Salaatti, yrtit ja kesäkukat 10–20 taimea

Mansikka 8 taimea


