Kekkilä Professional
Valmistamme laadukkaita ammattiviljelytuotteita 90
vuoden kokemuksella. Terve kasvu lähtee vahvoista
juurista.
Kekkilän juuret ulottuvat pitkälle, vuoteen 1924
asti. Vuosikymmenten tuomalla kokemuksella ja
ammattitaidolla valmistamme korkealaatuisia
ammattiviljelytuotteita, joihin sinä voit luottaa.

Toiminta-alueemme
Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme
korkealaatuisia kasvatusratkaisuja ammattiviljelijöille yli 70 maahan. Taimikasvatus- sekä
ruukku- ja ryhmäkasvisektoreilla olemme
maailman viiden suurimman toimijan joukossa.
Kekkilä alueellasi
Olemme vihannes-, marja- ja yrtti-sektorilla pohjoismainen markkinajohtaja kasvualusta- ja
lannoitetuotteissa.Ymmärrämme niin pohjoismaisia
kasvuolosuhteita kuin kasvihuoneviljelyn tarpeita.
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GB Active Control – Uuden sukupolven
kasvualusta

Olemme kehittäneet uuden sukupolven kasvualustan, joka parantaa
viljelyn kannattavuutta.
Kekkilä Grow Board Active Control -viljelylevy mahdollistaa kasvun,
kustannusten ja ympäristövaikutusten paremman hallinnan. GB Active
Control on kehitetty sekä vihannesten että mansikan tehokkaaseen
kasvihuoneviljelyyn.

Nerokkaan rakenteensa ansiosta Grow
Board Active Control -viljelylevy säästää
luontoa ja vähentää kustannuksia

Ainutlaatuinen rakenne

Säästä kastelussa

Helppo kierrättää

Kaikki kontrollissa

Grow Board Active Controlissa turpeen
parhaat ominaisuudet yhdistyvät orgaanisiin
kuituihin, mikä mahdollistaa nopeamman
kastumisen ja paremman vedenläpäisykyvyn.

Turpeessa vesi ja ravinteet jakautuvat
tasaisesti, jolloin viljely on turvallista
pienemmällä ylikastelulla. Myös
generatiivinen kasvunohjaus helpottuu,
koska viljelylevyissä kasvua voidaan
turvallisesti ohjata pitämällä levyjä aika
ajoin hieman kuivempina.

Käytön jälkeen Kekkilän viljelylevyt
voidaan kompostoida tai käyttää
maanparannusaineena. Kysy meiltä
mahdollisuudesta lähettää käytetyt Grow
Board viljelylevysi kierrätettäväksi.

Kalkittu turve puskuroi kasteluveden pH:n
vaihtelua ja täten kaikki ravinteet pysyvät
kasvin saatavilla, mikä tekee viljelystä
hallitumpaa ja turvallisempaa. Hyvä
ravinnetila takaa taimien terveyden ja sadon
hyvän laadun ja maun.

TEHOKKUUS
TURVALLISUUS
HELPPOUS

Tasainen ja turvallinen kasvualusta
on paras perusta elinvoimaiselle juuristolle.

Viljelyn helppous
Vaivatonta kastelua
Tasainen kosteus ja helppo kastelun ohjaus
Grow Board Active Control läpäisee vettä paremmin
kuin perinteinen turvelevy ja pidättää sitä paremmin
kuin kivivilla. Koska levy kostuu helpommin ja kuivuu
nopeammin, kastelun säätäminen viljelyvaiheeseen
sopivaksi on vaivatonta.

Huolettomampaa viljelyä
Pienemmällä ylikastelulla viljely
on kuivempaa, jolloin muodostuu
enemmän hiusjuuria. Hiusjuuret
ovat tärkeitä ravinteiden ja
erityisesti kalsiumin otolle.

Parempaa satoa
Vahvempi juuristo ja terveempi kasvusto
Grow Board Active Control -viljelylevyn humus- ja
fulvohapot parantavat kasvin ravinteiden ottoa ja
hyötymikrobit sen luontaista vastustuskykyä. Kalkitus
nostaa pH:n kaikille ravinteille ja juuristolle sopivaksi
parantaen kaikkia sadon ominaisuuksia, myös
juuristotautien riski alenee. Kalkittu turve puskuroi
kasteluveden pH:n vaihteluja. Kasvualustan pH on
stabiili myös pintavesillä kasteltaessa. Se mahdollistaa
myös kastelutippujen puhtaana pitämisen typpihapolla.

Turvallisempi kasvuympäristö
juurille
Kuivempi viljely takaa juuriston
hyvän hapensaannin, on tehokas
kasvun hallinnan keino eivätkä
kasvitaudit pääse iskemään yhtä
helposti kuin kosteammissa
olosuhteissa.

PAREMMIN
TERVEEMMIN
TEHOKKAAMMIN

Kasvit pysyvät terveinä, kastelu toimii
ja runsas sato on sekä laadukasta että
hyvän makuista.

Kulujen ja ympäristövaikutusten hallinta
Kustannustehokasta viljelyä
Kestävä vaihtoehto kivivillalle
Grow Board Active Control -viljelylevyjen käyttäjä
säästää kuluissa sadon määrästä tai laadusta tinkimättä.
Huomattavimmat säästöt saadaan veden kulutuksessa,
sillä viljely on turvallista paljon pienemmällä ylikastelulla.
Samalla viljelyssä kuluu myös vähemmän ravinteita.

Säästöt jätteidenkäsittelyssä
Vähemmän huolta loppukäsittelystä
Kekkilän Grow Board -viljelylevyt ovat kierrätettäviä.
Koska ne ovat kokonaan luonnon materiaalia, ne
voidaan kompostoida tai käyttää maanparannusaineena.
Suomessa Kekkilä tarjoaa viljelijöille mahdollisuuden
lähettää käytetyt Grow Board -viljelylevyt Kekkilän
omalle Teuvan kompostointiasemalle, jossa turvelevyt
kompostoidaan ja muovi käytetään lämmönlähteenä.

Viljely kuluttaa vähemmän
luonnonvaroja
Vesi on arvokas luonnonvara,
jota säästyy merkittävästi
pienemmän kulutuksen ansiosta.
Myös ravinteiden tarpeettomalta
kulutukselta säästytään.
Lähellä tuotettua
Kuten kaikki Kekkilän Grow
Board -viljelylevyt, GB Active
Control on valmistettu Suomessa,
Peräseinäjoella. Grow Board
-viljelylevyjen pääraaka-aineena
on paikallinen turve.

EKOLOGISUUS
KOTIMAISUUS
VASTUULLISUUS

Grow Board Active Controlin ympäristöjalanjälki on pienempi, sillä se kuluttaa vähemmän
ja säästää enemmän.

Muita tuotteita vihannesten, marjojen ja yrttien
kasvihuoneviljelyyn

Grow Board -viljelylevyt

Grow Sack

Superex-seoslannoitteet

Erillislannoitteet

Restart

Kekkilän perinteiset turvelevyt
vihannesten ja mansikan
kasvihuoneviljelyyn.

Kekkilä GS R8109 on kalkittu
viljelyallas, joka sopii vihannesten,
mansikan ja leikkokukkien
viljelyyn kasvihuoneessa.

Kekkilän Superex-lannoitteet
ovat täysin vesiliukoisia
seoslannoitteita kasteluja lehtilannoitukseen.

Välitämme vesiliukoiset
erillislannoitteet täydentävään
lannoitustarpeeseen.

Kekkilä-Restart on juuriston
vastustuskykyä parantava
kaliumfosfiittilannoite.

100 × 30 × 13

100 × 16 × 9
100 × 16 × 13

CaN-jauhe

Viljelmäkohtainen-Superex

Magnesiumsulfaatti

100 × 20 × 9

Taimi-Superex 19–4–20

MgN-jauhe

100 × 20 × 13

Turve-Superex 12–5–27

MgN-liuos

Vihannes-Superex 9–5–31

Kaliumnitraatti

50 × 20 × 13
50 × 24 × 11

LAATU
LUOTETTAVUUS
ASIANTUNTIJUUS
Laadunvalvonnalla varmistamme, että
jokainen tuote vastaa luotettua Kekkilä-laatua.

Laadukkaat raaka-aineet

ISO-sertifioitu tuotanto

Ammattitaitoinen asiakaspalvelu

Toimialan paras toimitusvarmuus

Kasvualustamme valmistetaan
korkealaatuisesta rahkaturpeesta,
jota nostetaan omilta soiltamme. Näin
varmistamme, että raaka-aineet vastaavat
laatu- ja ympäristökriteerejämme.
Meille on tärkeää, että toimintamme on
vastuullista, siksi olemme vastuullista
turvetuotantoa edistävän EPAGMA-järjestön
sekä Responsibly Produced Peat -järjestön
jäsen.

Moderni, automatisoitu tuotanto sekä
mittava laadunvalvonta takaavat
korkealuokkaisen lopputuloksen.
Tuotantomme on ISO-sertifioitua ja kaikki
tuotteemme valmistetaan hyväksyttyjen
prosessien mukaisesti. Sen lisäksi että
valvomme laatua itse, lähetämme
säännöllisesti näytteitä ulkopuoliseen
laboratorioon analysoitavaksi.

Me Kekkilässä uskomme, että parhaat
asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia. Niiden
perustana toimii luotettava ja tehokas
asiakaspalvelu ja viljelyneuvonta. Kehitämme
toimintaamme jatkuvasti, jotta tilaaminen,
seuranta ja toimitus ovat mahdollisimman
selkeitä ja helposti seurattavia.

Toimituksissa olemme luotettava kumppani,
joka pitää asiakkaan ajan tasalla tilauksen
liikkeistä. Meillä on toimialan paras
toimitusvarmuus. Toimitamme tilaukset
perille asti kaikkiin osoitteisiin Suomessa.
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