
TUOTEKORTTI

10 L säkki
Tuotenumero: 35075

40 L säkki
Tuotenumero: 35076

KEKKILÄ KASVUMULTA KESTÄVÄ+
Kekkilä Kasvumulta Kestävä+ on ympäristöä säästävistä uusiutuvista ja 
kestävistä raaka-aineista valmistettu turpeeton multa. Multa on käyttövalmis 
ja sopii kaikille kasveille kotona ja puutarhassa. Kasvusammalen ansiosta 
multa pidättää runsaasti kosteutta ja kasvien kasteleminen on helppoa. 
Ravinnepitoinen Viherkomposti™ sisältää kasvulle hyödyllisiä maaperän 
mikrobeja, jotka vapauttavat ravinteita kasvien käyttöön sitä mukaa kun kasvit 
kasvavat. Puukuitu tekee mullasta ilmavan ja juurten kehittymiselle ihanteellisen. 
Hiekka antaa pysyvän rakenteen ja helpottaa veden liikkumista kasvualustassa. 
Multaan on lisätty luonnollista humusyhdistettä Kekkilä Juurivoimaa™, 
joka tutkitusti parantaa kasvien ravinteiden- ja vedenottoa sekä juuriston 
kasvua. Kasvien kasvattaminen on ilmastoviisas teko — kasvit sitovat ilmasta 
hiilidioksidia ja muuttavat sen valon, mullassa olevien ravinteiden ja veden 
avulla kasvattamisen iloa tuovaksi kasvuksi.

Käyttökohteet
• Viherkasvit
• Ruukkukukat
• Yrtit ja pikkutaimet
• Kesäkukat
• Kasvimaa
• Viljelylaatikot
• Kotikasvihuoneet
• Kukkapenkit
• Puiden ja pensaiden istuttaminen
• Maanparannus

Kasvusammalesta, 
viherkompostista  

ja puukuidusta 
valmistettu  

turpeeton multa.

Pakkauskoot 10 L, 40 L

Riittoisuus 40 L säkkejä

Kasvimaan parannus 1 sk / m2

Viljelylaatikko / lavakaulus 6 sk

Puiden ja hedelmäpuiden istutus 3–5 sk / puu sekoitettuna pohjamaahan

Marja- ja koristepensaiden istutus 1–2 sk /pensas

Ruukku ø noin 25 cm 1 säkki / 2 ruukkua

Parvekelaatikko, pituus 80 cm 1 säkki / 4 laatikkoa



TUOTEKORTTI

KEKKILÄ KASVUMULTA KESTÄVÄ+
Käyttöohje
Istuttaminen ja mullanvaihto 
Istuta uudet kasvit isompaan ruukkuun heti hankinnan jälkeen, silloin ne jatkavat 
kasvuaan  parhaalla mahdollisella tavalla. Pienet ja keskikokoiset kasvit 
kaipaavat mullanvaihtoa vuoden välein. Suuret kasvit saattavat viihtyä samassa 
mullassa useamman vuoden. Ennen mullanvaihtoa on hyvä tarkistaa kasvin 
juurtumisaste. Jos paakun pinta on juurten peitossa, kasvi tarvitsee tilavamman 
ruukun, jonka halkaisija on hyvä olla kasvin koosta riippuen 2–10 cm entistä 
suurempi. Salaojita muut kuin altakasteluruukut Kekkilä Ruukkusoralla juuriston 
hapensaannin varmistamiseksi. Täytä ruukku puoliksi mullalla ja istuta kasvi. 
Kiertyneitä juuria voi avata hellävaroen, mutta varo hajottamasta juuripaakkua. 
Lisää uutta multaa niin, että multapinta asettuu hieman ruukun reunaa 
alemmaksi. Tiivistä multa kevyesti sormin painelemalla ja kastele niin, että multa 
kastuu kokonaan. Kasvumullan kastelussa on hyvä huomioida, että kuivana 
multa läpäisee veden nopeasti ja imeytyy multaan vähitellen aluslautaselta tai 
vesisäiliöstä. Ravitse kasveja Kekkilä Kasvulannoite Kestävä+:lla. Viimeistele 
halutessasi ruukkujen pinnat Kekkilä Ruukkusoralla tai Koristekivillä.

Puiden ja pensaiden istutus 
Kaiva maahan kuoppa, joka on 40–80 senttimetriä syvä ja hiukan syvyyttä 
leveämpi juuripaakun koosta riippuen. Tyhjennä kuopan pohjalle 1–5 säkkiä 
Kekkilä Kasvumultaa 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 kevyesti 
painamalla. Kastele taimia alkuun säännöllisesti. Huomioi, että vettä tulee antaa 
kerralla runsaasti, että maa kastuisi koko juuriston alueelta.

Kasvusammalesta, 
viherkompostista  

ja puukuidusta 
valmistettu  

turpeeton multa.

Tuoteseloste
Tyyppinimi: Pakattu seosmulta

Raaka-aineet: Kasvusammal, kasviperäinen maanparannuskomposti 
Viherkomposti™ (puutarhajäte, kasvijäte. Kompostilaitoksen hyväksyntänumero 
FIC008-05120/2014NA), puukuitu, maatunut kuori, karkea ja hieno hiekka.

Karkeusaste: Keskikarkea, seulottu kiekkoseulalla 60 x 12 mm

Lisätyt aineet: 2,0 kg/m3 Mg-pitoinen kalkkikivijauhe, 0,6 kg/m3 Kekkilä 
Startgrow™ -peruslannoite (NPK 15-10-16+ hivenravinteet). Kekkilä 
Juurivoima™ -humusyhdiste.

Johtokyky: 30 mS/m

pH: 6,5

Typpi (N), vesiliukoinen: 150 mg/kg ka
Fosfori (P), liukoinen: 170 mg/kg ka
Kalium (K), liukoinen: 620 mg/kg ka

Kosteus: 40 %

Orgaaninen aines: 30 %

Tilavuuspaino: 500 g/l


