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Hyvä Kekkilän

JÄLLEENMYYJÄ
Sopivan tuotteen valinta kannattaa niin mullassa kuin
lannoitteissa, sillä kasvien tarpeet vaihtelevat paljonkin.
Uudistetut ja raikkaat multa- ja lannoitepakkauksemme
tarjoavat tietoa, joka tekee valinnan kaupassa helpoksi.
Selkeiden hintatietojen ja pakkausten lisäksi myymälässä
ajankohtaiset, jatkuvasti uudistuvat esillepanot auttavat niin
nuorta aloittelijaa kuin kokenutta konkaria löytämään
etsimänsä tuotteet – ja onnistumaan.
Ole ajoissa! Kevätkausi alkaa yhä aikaisemmin, ja sen sisällä
on monta pientä sesonkia. Vilkkaimpana aikana kannattaa
viikkotasolla suunnitella, että asiakkaita kiinnostavat tuotteet
löytyvät. Ajankohtaiset lannoitteet ja mullat on hyvä tuoda esille
sisääntulossa sekä käyttöyhteyteen sopivilla myyntipaikoilla.
Kiitos teille myymälöissä työskenteleville hyvästä työstä jota
teette päivittäin asiakkaiden puutarhaunelmien toteuttamiseksi.
Tehdään puutarhakaudesta 2021 yhdessä entisiäkin parempi,
Miika Keränen
Myyntipäällikkö
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MULLAT

MULLAT

Mullan tärkeyttä kasvien kasvattamisessa ei voi

korostaa liikaa. Multa on kasvin koti: kasvien
juuret kasvavat mullassa, se on niiden maailma.
Siksi me Kekkilässä suhtaudumme multaan intohimoisesti
ja haluamme tarjota kaikille kasveille mahdollisimman
hyvät olosuhteet.
Multa valmistetaan eri aineksista, jotka parantavat
kasvua ja myös helpottavat kasvin hoitamista.
Esimerkiksi kompostista, joka sisältää paljon kasvulle
hyödyllisiä mikrobeita. Mitä aktiivisempi pieneliöstö, sitä
viljavampi maa. Kompostin käyttäminen on ekologista
monella tapaa, sen avulla voimme säästää arvokkaita
turvevarantoja, hyödyntää jätteitä erinomaisella tavalla
ja edistää kiertotaloutta.
Kekkilän tuotteista yhä suurempi osa, esimerkiksi
Puutarhamulta ja Luonnonmukainen puutarhamulta,
muhevoitetaan lisäämällä niihin kasvipohjaista
maanparannuskompostia, joka valmistetaan lämpö
kompostoimalla Kekkilän omilla kompostilaitoksilla
muun muassa haravointijätteistä ja puunkuoresta.
Uutuus Viherkompostimulta on valmistettu siitä sekä
kasvusammalesta.
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MULLAT

UUTUUS

Ympäristöystävällisessä
Viherkompostimullassa
viihtyvät kaikki pihan
kasvit ja puutarhan
vihannekset.

Viherkompostimulta
luonnonmukainen

40 L

• Uusiutuvista ja turvallisista raaka-aineista valmistettu
käyttövalmis yleismulta kaikille pihan kasveille.
• ViherkompostiTM on kasviperäistä, Kekkilän omaa
maanparannuskompostia, joka tekee mullasta viljavan.
• Kasvusammal pidättää kosteutta ja vähentää kastelun tarvetta.
• EBC-sertifioitu biohiili on kotimaista, kasviperäistä ja
luomutuotantoon hyväksyttyä.
KÄYTTÖSUOSITUS: 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, mansikkamaan perustaminen 3–5 sk/m2, nurmikon perustamiseen 3–5 sk/m2
VINKKI: Kysyykö asiakas turpeetonta
multaa? Suosittele Viherkompostimultaa
koko pihan yleismullaksi myös vegaanista
multaa etsivälle.
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40 L säkki
Tuotenumero: 20079

MULLAT

Kasvata
luomusatoa helposti
parvekkeella
ja terassilla.

Kasvatussäkki
luonnonmukainen
•
•
•
•

50 L

Käyttövalmis – istuta tai kylvä vihannekset, yrtit ja kukat.
Kätevä muoto – sopii parvekkeille ja terasseille.
Kalkitus sekä kasvipohjainen luomulannoitus.
Paljon ravinteita tarvitsevien vihannesten, kuten tomaattien,
lannoittaminen kannattaa aloittaa heti.
KÄYTTÖSUOSITUS: 2–3 taimea yhteen Kasvatussäkkiin.
Avaa säkkiin paikat taimille, kylvöjä varten isompi alue.
Kastele ennen istutusta. Tee säkin kylkiin viillot, jotta
liika vesi valuu pois.
VINKKI: Suosittele lisäksi nestemäistä, luonnonmukaista
Kekkilä Kasviravinnetta. Tuo myymälässä kasvatussäkkejä
vihannesten taimien luo.
50 L säkki
Tuotenumero: 10054
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MULLAT
Tällä mullalla
varmistat upeat
kukat ja maukkaan
sadon.

Ruukkuviljelymulta
luonnonmukainen

15 L

• Sopii kaikille kukille ja syötäville kasveille ruukuissa
ja laatikoissa.
• Luonnonmukaiseen ruukkuviljelyyn parvekkeilla
ja terasseilla.
• Ilmava ja vettä pidättävä rakenne helpottaa hoitoa.
• Sammal helpottaa kastelua ja biohiili varastoi ravinteet.
Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdiste parantaa juurtumista.
KÄYTTÖSUOSITUS: 15 L sk/ruukku ø n. 30 cm.
15 L sk/6 ruukkua ø 20 cm.
6 x 15 L sk/Kekkilä Jalallinen viljelylaatikko.
VINKKI: Tee inspiroiva esillepano: eri kasveja,
ruukkuja ja lava multaa. Muista tähän lisäksi uusi
luonnonmukainen Kekkilä Kasviravinne.

15 L säkki

Tuotenumero: 10052
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MULLAT

Maukkaat ja
terveelliset
tomaatit
luomusti.

Tomaattimulta
luonnonmukainen

15 L

• Erityisesti parveke- ja ruukkuviljelyyn suunniteltu erikoismulta
tomaateille.
• Tomaatille ihanteellinen ravinnekoostumus kasviperäisistä
luomulannoitteista.
• Lisätty sammal pidentää kasteluväliä,
Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdiste hellii juuristoa.
KÄYTTÖSUOSITUS: 15 L sk/ruukku ø n. 30 cm.
Kasvihuoneessa ja kasvimaalla 4–8 sk/m2.
VINKKI: Tuo multaa tomaatin taimien viereen. Suosittele
lisäksi luonnonmukaista Kekkilä Kasviravinnetta.

15 L säkki
Tuotenumero: 10053
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MULLAT
VAIKUTTEIN
KÄ

EN

PIT

Kesäkukkamullalla
saat kukoistavat
kukat koko
kesäksi.

LA

Kesäkukkamulta

N N O IT U S

10 L, 30 L

• Sopiva multa ruukkuihin, amppeleihin ja
parvekelaatikoihin.
• Lisätty ympäristöystävällisiä kastelukiteitä ja Kekkilä
JuurivoimaTM -humusyhdistettä nopeaan juurtumiseen.
• Sekä nopea- että pitkävaikutteinen lannoite tasaiseen kasvuun.
• Ilmava rakenne auttaa kasvin juuristoa kehittymään vahvaksi.
Pohjautuu ammattiviljelyssä käytettävään tuotteeseen.
KÄYTTÖSUOSITUS: 10 L sk/ruukku ø n. 25 cm.
30 L sk/2 parvekelaatikkoa tai yksi ø 35 cm ruukku.
VINKKI: Tuo multaa toiselle myyntipaikalle kesäkukkien ja
kassan luo. Suosittele Kekkilä Kesäkukkaravinnetta tai Kekkilä
Kastelulannoitetta koko kesän ajaksi.
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10 L säkki

30 L säkki

Tuotenumero: 14034

Tuotenumero: 10062

MULLAT

VAIKUTTEIN
KÄ

EN

PIT

Tällä mullalla saat
runsaasti kukkivat
pelargonit.

LA

Pelargonimulta

N N O IT U S

15 L

• Vahvasti lannoitettu erikoismulta kaikille pelargoneille.
• Sekä nopea- että pitkävaikutteinen lannoitus tasaiseen
kasvuun.
• Lisätty sammal ja savi pidättävät kosteutta ja helpottavat
kastelua.
• Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdistettä nopeaan juurtumiseen.
• Sopii myös muille kesäkukille.
KÄYTTÖSUOSITUS:

Pelargonit ruukuissa: 15 L sk/ruukku ø noin 30 cm.
Pelargonit parvekelaatikoissa: 15 L sk/laatikko 80 cm.
VINKKI: Kätevä myymälälava on helppo tuoda esille
useammalle myyntipaikalle. Suosittele Kekkilä Kesäkukka
ravinnetta tai Kekkilä Kastelulannoitetta koko kesän ajaksi.

15 L säkki
Tuotenumero: 10047
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MULLAT
Varmista
runsas kukinta
ja helppohoitoisuus.

Hortensiamulta

15 L

• Suunniteltu erityisesti ruukuissa kasvatettaville
hortensioille. Sopii myös happaman maan huonekasveille.
• Varmistaa runsaan kukinnan ja säilyttää kauniin sinisen
värin, sillä multa on hapanta. Sopii silti hyvin kaikenvärisille
hortensioille.
• Lisätty sammal helpottaa kastelua, Kekkilä JuurivoimaTM
-humusyhdiste parantaa juurtumista.
• Lisälannoitus kesän ajan on tärkeää hortensioiden
kasvulle ja kukinnalle.
KÄYTTÖSUOSITUS: 15 L sk/ruukku ø n. 30 cm. 15 L sk/6
ruukkua ø 20 cm. Sopii myös havukasveille ruukuissa ja
hapanta multaa suosiville sisäkasveille, kuten atsaleoille.
VINKKI: Hortensiat ovat suosittuja, joten
tee esillepano näkyvälle paikalle kasveista,
kätevästä myymälälavasta ja ruukuista.
Muista myös Kekkilä Kesäkukkaravinne.
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15 L säkki
Tuotenumero: 10044

MULLAT

Havu- ja rodomullassa
saat alppiruususi
kukoistamaan ja havu
kasvisi viihtymään.

Havu- ja rodomulta

40 L

• Happaman maan kasveille suunniteltu multa.
• Sopii alppiruusujen, atsaleoiden, pensasmustikoiden,
havupuiden ja hortensioiden istuttamiseen.
• Lisätty Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdiste vahvistaa juuria.
• Sopivasti lannoitettu, niukasti kalkittu.
KÄYTTÖSUOSITUS: 1–2 säkkiä/pieni pensas tai havu,
2–4 säkkiä/suuri pensas tai havu, 3–6 säkkiä/havupuu.
Maanpeitekasvit 3–5 säkkiä/1 m2. Lisää vuosittain
esim. rodoistutusten juurelle katemullaksi.
VINKKI: Tuo Havu- ja rodomultaa alppiruusujen ja
havupensaiden luo. Suosittele lisäksi Kekkilä Havu- ja
rodolannoitteita kasvukaudelle.

40 L säkki
Tuotenumero: 276
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MULLAT

Tässä mullassa
kasvatat
runsaskukkaiset ja
terveet perennat,
ruusut ja jalokärhöt.

Perenna- ja ruusumulta

40 L

• Monivuotisten kukkivien kasvien istutukseen ja
penkkien perustamiseen.
• Pitkään jatkuva kukinta esim. pioneille, jalo- ja
pensasruusuille sekä kärhöille.
• Lisätty Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdiste vahvistaa juuria.
Alkulannoitus tukevaan kasvuunlähtöön.
KÄYTTÖSUOSITUS: 2–4 sk/5 kpl pienen tai keskikokoisen
perennan taimea, 1–2 sk/ruusu, köynnös tai iso perennan
taimi. Multaan sekoitetaan 1/3 pohjamaata.
VINKKI: Tuo Perenna- ja ruusumultaa esim. jaloruusujen
ja pionien luo. Suosittele kasveille sopivaa lannoitetta.

40 L säkki
Tuotenumero: 20071
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MULLAT

Tässä mullassa
kasvatat
pitkäikäiset ja terveet
puut ja pensaat.

Puu- ja pensasmulta
•
•
•
•

40 L

Karkea rakenne tukee puiden ja pensaiden juurtumista.
Lisätty Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdiste vahvistaa juuria.
Monipuolinen ja pitkäkestoinen lannoitus.
Mullan sisältämät turvepuristepalat varastoivat ja
vapauttavat hitaasti vettä ja ravinteita kasteluväliä
pidentäen.
KÄYTTÖSUOSITUS: Puun istuttaminen 3–5 säkkiä/puu.
Pensaiden istuttaminen 1–2 säkkiä/pensas, kasvien
koosta riippuen.
VINKKI: Tuo Puu- ja pensasmultaa taimien
luo inspiroimaan. Suosittele lisäksi kasveille
sopivaa lannoitetta kasvukaudelle.

40 L säkki
Tuotenumero: 20072
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MULLAT

Ohjevideot
Kekkilän
Youtubesta

18

MULLAT

Tällä lannoittavalla
mullalla elvytät
nurmikon nopeasti
ja parannat maan
rakennetta.

Nurmikon hoitomulta

40 L

• Vahvasti lannoitettu erikoismulta vaurioituneiden
nurmikoiden hoitoon.
• Auttaa nurmikkoa elpymään, tekee pinnasta tasaisen ja
kulutusta kestävän. Edistää juurten kasvua ja versomista.
• Komposti ja luonnonravinteet parantavat maan kasvukuntoa.
• Sopii hyvin käytettäväksi Nurmikon sammalsyöjä
PLUS+ -käsittelyn jälkeen.
• Käyttöaika varhaisesta keväästä syksyyn.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikon pinnalle haravalla
levitettynä 1 sk/4 m2. Käyttöaika kerran vuodessa
keväästä syksyyn.
VINKKI: Uudenlainen tuote kannattaa myydä
yhdessä lannoitteiden ja nurmikonsiementen kanssa.
Suosittele asiakkaille, joilla on huonosti
40 L säkki
kasvava nurmikko.
Tuotenumero: 20078
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MULLAT
Laadukkaaseen
Puutarhamultaan voit
istuttaa kaikki
pihan kasvit.

Puutarhamulta

40 L, 50 L

• Peruslannoitettu ja kalkittu, kasvuvoimaa antaa
puhdas ja kasviperäinen Kekkilä ViherkompostiTM.
• Yleismulta pihan kasvien istuttamiseen ja nurmikon
perustamiseen.
• Maanparannukseen puutarhassa ja kasvimaalla.
• Multa sisältää jonkin verran tikkuja ja kasvikuituja turpeesta
johtuen. Karkea aines vain parantaa ilmavuutta.
KÄYTTÖSUOSITUS: Uudet istutukset 3–5 sk/puu,
1–2 sk/pensas, 1 sk/3 perennaa, nurmikko 1 sk/m2.
Multaan sekoitetaan 1/3 pohjamaata.
VINKKI: Massa myy – avaa riittävä määrä multalavoja ja
kerää kääremuovit pois säännöllisesti.
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40 L säkki

50 L säkki

1000 L suursäkki

Tuotenumero: 200060

Tuotenumero: 20006

Tuotenumero: 20000

MULLAT

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

Puutarhamulta
luonnonmukainen

40 L

• Käyttövalmis yleismulta kasvimaalle, istuttamiseen sekä
maan parannukseen.
• Luomulannoitettu ja kalkittu, kasvuvoimaa antaa puhdas
ja kasviperäinen Kekkilä ViherkompostiTM.
• Orgaaniset eli eloperäiset raaka-aineet parantavat maan
pieneliötoimintaa ja vähentävät ravinteiden huuhtoutumista.
KÄYTTÖSUOSITUS: Uudet istutukset 3–5 sk/puu,
1–2 sk/pensas, kun mukaan sekoitetaan
1/3 pohjamaata. 6 sk/Viljelylaatikko.
VINKKI: Tuo luomumultaa toiselle myyntipaikalle, esim.
marjapensaiden tai muiden syötävien kasvien lähelle.

40 L säkki
Tuotenumero: 20077
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MULLAT

Puutarhaturve
soveltuu
maanparannukseen
kasvihuoneissa ja
puutarhassa.

UUSI KOKO

Puutarhaturve

50 L, 320 L

• Peruslannoitettu ja kalkittu laadukas,
vaalea ja ilmava turve.
• Kasvualustaksi kotikasvihuoneisiin.
• Oman mullan raaka-aineeksi.
• Parantaa hiekkamaan ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä,
kuohkeuttaa tiivistä savimaata, sopii kasvimaan kunnostukseen.
KÄYTTÖSUOSITUS: Maanparannukseen kasvimaalla ja
istutusalueilla 1 sk/m2. Kotikasvihuoneisiin 4–8 sk/m2 ja
taimien ruukutuksiin 1 sk/6 kpl 10 L ruukkuja.
VINKKI: Suosittele lisäksi kasveille sopivaa lannoitetta ja
Kekkilä Puutarhakalkkia maanparannukseen.
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50 L säkki

320 L paali

Tuotenumero: 20050

Tuotenumero: 1126021

MULLAT

Puhdas
monikäyttöinen
luonnonturve.

UUSI KOKO

Luonnonturve
•
•
•
•

50 L

Puhdasta luonnonturvetta, ei kalkkia tai lannoitusta.
Juuresten ja mukuloiden talvisäilytykseen ja varastointiin.
Oman mullan raaka-aineeksi ja eläinten kuivikkeeksi.
Voi lisätä havukasvien, pensasmustikoiden, alppiruusujen,
atsaleoiden ja hortensioiden juurelle maan
happamoittamiseksi.
KÄYTTÖSUOSITUS: Esim. pensasmustikoiden istutukseen,
1/3 Luonnonturvetta Havu- ja rodomullan lisäksi.
Juurekset ja koristekasvien juurakot ladotaan kerroksittain
Luonnonturpeen kanssa ja viedään kellariin tai kylmiöön.
VINKKI: Tuo Luonnonturve näkyvälle myyntipaikalle
sadonkorjuuaikaan.

50 L säkki
Tuotenumero: 20051
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MULLAT
Vettä hylkivä
erikoisturve
talvisuojaukseen.

Talvisuoja

50 L

• Suojaa arat kasvit kylmyydeltä, toimii lumipeitteen
korvikkeena pakkasten ja suojasäiden vaihdellessa.
• Kuivattu, vettähylkivä turve ei ime kosteutta ja pysyy
ilmavana.
• Sopii esim. ryhmäruusujen, kärhöjen ja talvenarkojen
perennojen sekä pensaiden juuristoalueen suojaksi.
• Käytön jälkeen sopii maanparannukseen ja kompostin
kuivikkeeksi.
KÄYTTÖSUOSITUS: Levitetään loppusyksystä kasvien
tuleennuttua kohmeiseen maahan. Näin suojan alle ei
jää kosteutta, joka edistäisi sienitautien leviämistä.
Ruusut 20 cm, perennat 10 cm kerros.
VINKKI: Tuo Talvisuojaa näkyvälle myyntipaikalle jo
alkusyksystä.
50 L säkki
Tuotenumero: 581
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MULLAT

MULLAT
SISÄKASVEILLE
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MULLAT
Kukkamullassa
saat kaikki kodin
kukkivat kasvit
kukoistamaan.

Kukkamulta
•
•
•
•

6 L, 10 L, 30 L

Kodin viherkasveille ja kukkiville sisäkasveille.
Ravinteikas, hyvin vettä pidättävä yleismulta.
Kasteluvesi imeytyy helposti lisätyn kostutusaineen ansiosta.
Pienemmät kasvit kaipaavat mullanvaihtoa vuoden
välein, isommat muutaman vuoden välein.
KÄYTTÖSUOSITUS: Mullan tarve määräytyy kasvien
juuriston ja ruukkujen koon mukaan. Riittoisuus esim. 10 kpl
ø 12 cm ruukkkua/10 L tai 6 kpl ø 17 cm ruukkua/10 L
tai 2 kpl ø 25 cm/30 L.
VINKKI: Suosittele lisäksi Kekkilä Ruukkusoraa ruukkujen
salaojitukseen ja Kekkilä Kukkaravinnetta lannoittamiseen
kasvukaudella maalis–lokakuussa.
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6 L säkki

10 L säkki

30 L säkki

Tuotenumero: 10022

Tuotenumero: 10032

Tuotenumero: 10048

MULLAT

Viherkasvimultaan
istutat kaikki
viherkasvit.

Viherkasvimulta
•
•
•
•

10 L, 30 L

Kestomullan uusi tuotenimi on nyt Viherkasvimulta.
Ilmava rakenne auttaa juurtumista.
Kasteluvesi imeytyy helposti lisätyn kostutusaineen ansiosta.
Soveltuu hyvin suurillekin viherkasveille, kuten erilaisille
palmuille, traakkipuille ja huonefiikuksille.
KÄYTTÖSUOSITUS: Mullan tarve määräytyy kasvien
juuriston ja ruukkujen koon mukaan. Rittoisuus esim. 10 kpl
ø 12 cm ruukkkua/10 L tai 6 kpl ø 17 cm ruukkua/10 L
tai 2 kpl ø 25 cm/30 L.
VINKKI: Tuo Viherkasvimultaa ja tuotepari Kekkilä
Kasviravinne luonnonmukaista viherkasvien myyntipaikalle
ja ruukkujen läheisyyteen.

10 L säkki

30 L säkki

Tuotenumero: 10037

Tuotenumero: 10046
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MULLAT

Tässä mullassa
saat kaktukset
ja mehikasvit
viihtymään.

Kaktus- ja
mehikasvimulta

6L

•
•
•
•

Sopii kaikille kuivassa viihtyville sisäkasveille.
Hiekkapitoinen, hyvin vettä läpäisevä.
Miedosti lannoitettu, voi käyttää myös kylvöihin.
Kaktusten ja mehikasvien multaa ei tarvitse vaihtaa
vuosittain.
• Uuden ruukun halkaisijan on hyvä olla 2–5 cm entistä
suurempi.
KÄYTTÖSUOSITUS: Mullan tarve määräytyy kasvien
juuriston ja ruukkujen koon mukaan. ø 12 cm ruukku
6 kpl/6 L tai ø 17 cm ruukku 4 kpl/6 L.
VINKKI: Tuo Kaktus- ja mehikasvimultaa
kasvien ja ruukkujen luo. Suosittele Kekkilä
Kukkaravinnetta tai Kasviravinnetta hyvin
mietona liuoksena kevätkesällä.
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6 L säkki
Tuotenumero: 10024

MULLAT

Orkideamullassa
kasvatat ja
kukitat orkideasi
uudelleen.

Orkideamulta
•
•
•
•

6L

Erikoiskasvualusta puun kuoresta kämmekkäkasveille.
Karkea vettä läpäisevä ja ilmava rakenne.
Lannoittamaton.
Sopii useimmille orkideoille, kuten kämmekälle, kymbidille,
miltonialle sekä ilmavaa kasvualustaa vaativille kasveille
kuten flamingonkukalle.
KÄYTTÖSUOSITUS: Kasvualustan vaihto tehdään kukinnan
päätyttyä, noin parin vuoden välein. Riittoisuus esim. 8 kpl
ø 12 cm ruukkua/6 L tai 4 kpl ø 17 cm ruukkua/6 L.
VINKKI: Suosittele lisäksi uutta luonnonmukaista Kekkilä
Orkidearavinnetta joka toinen kastelukerta.

6 L säkki
Tuotenumero: 10020
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MULLAT
Ruukkusoralla
varmistat kasvien
hyvinvoinnin ja
kevennät ruukkuja.

Ruukkusora
•
•
•
•
•

5 L, 25 L

Ruukkujen ja laatikoiden salaojitukseen.
Reilu kerros varmistaa ilmavat olot kasvien juuristolle.
Valmistettu poltetusta savesta, ei sisällä ravinteita.
Keventää suuria terassiruukkuja.
Voi sekoittaa myös mullan sekaan, näin kasvualustasta tulee
ilmavampi ja kevyempi. Soveltuu vesiviljelyyn.
KÄYTTÖSUOSITUS: Sopiva kerros ruukkuihin 2–5 cm.
Isojen ruukkujen alaosa täytetään ruukkusoralla,
loput 30–40 cm mullalla.
VINKKI: Tuo Ruukkusoraa viherkasvien, kesäkukkien ja
ruukkujen luo.
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5 L säkki

25 L säkki

Tuotenumero: 15906

Tuotenumero: 15920

MULLAT

Onnistuneet
siemenkylvöt ja
pikkutaimet
luomusti.

Kylvö- ja taimimulta
luonnonmukainen

10 L, 30 L

• Ilmava rakenne sopii pienille siementaimille ja koulimiseen.
• Lisätty Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdistettä juurten kasvua
edistämään.
• Täysin kasviperäisen luomulannoitteen typpi vapautuu hitaasti
mullan pieneliötoiminnan seurauksena, jolloin sitä on sopivasti
kasvien saatavilla eri kasvuvaiheissa.
KÄYTTÖSUOSITUS: Levitä multa puhtaisiin kylvölaatikoihin,
kennostoihin tai ruukkuihin. Riittoisuus 10 L/30 L: 50/180
kpl halk. 6 cm ruukku (P6) tai 20/60 kpl halk. 9 cm ruukku
(P9) tai 10/30 kpl halk.12 cm ruukkua.
VINKKI: Suosittele lannoitteeksi Kekkilä luonnonmukaista
Kasviravinnetta.
10 L säkki
30 L säkki
Tuotenumero: 30058

Tuotenumero: 30059
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MULLAT
Yrttimullalla
kasvatat maukkaat
yrtit luomusti.

Yrttimulta
luonnonmukainen
•
•
•
•

6 L, 15 L

Yrteille, maustekasveille ja muille syötäville kasveille.
Lisätty Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdistettä juurten kasvuun.
Luonnonmukainen kasvipohjainen alkulannoitus.
Soveltuu ruukkuyrttien jatkokasvatukseen, versojen
kasvattamiseen ja yrttien kylvöihin.
KÄYTTÖSUOSITUS: Mullan tarve kasvien juuriston ja
ruukkujen koon mukaan. 6 L sk riittää 5–10 ruukkuyrtin
istutukseen. 15 L sk / ruukku ø n. 30 cm.
VINKKI: Suosittele lannoitteeksi Kekkilä luonnonmukaista
Kasviravinnetta. Miedon lisälannoituksen antamisen
kasveille voi aloittaa heti istuttamisen jälkeen.
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6 L säkki

15 L säkki

Tuotenumero: 10014

Tuotenumero: 10017

MULLAT

Tilaa
irtomultaa

Tarvitseeko asiakkaasi enemmän multaa?
Pihaan kannattaa tilata kerralla autokuormallinen multaa!
Irtomultaa voit tilata asiakaspalvelustamme, puh. 020 331 404.

33

LANNOITTEET
JA RAVINTEET
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Multa on kasvin koti, ja lannoite on sen ruokaa.
Kasveilla – ja niitä kasvattavilla – on erilaisia tarpeita.
Siksi Kekkilän valikoimassa on erityyppisiä lannoitteita
eri tarpeisiin.
Luonnonmukaisten lannoitteiden määrä kasvaa
koko ajan. Ne ovat kiertotaloustuotteita: lannoitteiden
raaka-aineet ovat huolella valikoituja ruokatuotannon
sivutuotteita, ja tuomalla ne kasvien käyttöön saadaan
ravinteet palaamaan maahan luonnollisella ja ympäristö
ystävällisellä tavalla. Hitaasti vapautuvat ravinteet
antavat kasveille kasvuvoimaa pitkään ja parantavat
maan pieneliötoimintaa.
Kivennäislannoitteet taas luovuttavat ravinteita
kasveille nopeasti. Ne saadaan kallioperästä tai
esimerkiksi ilmakehästä talteen ottamalla. Eri ravinne
suoloista voidaan sekoittaa juuri sellainen yhdistelmä,
jota kasvit tarvitsevat. Lannoite liukenee maan
kosteuteen, jolloin juuret voivat hyödyntää sen nopeasti.
Suosittujen, vuoden 2021 puutarhatuotteiksi valittujen
PLUS+ -orgaanomineraalilannoitteiden etuna on
monivaikutteisuus: niissä on sekä nopeasti vaikuttavia
kivennäisaineita että hitaasti vapautuvia, pitkään vaikuttavia orgaanisia ravinteita.
Tehostetut luonnonlannoitteet hoitavat maata ja säästävät
ympäristöä. Suurin osa raaka-aineista on kiertotaloudesta saatuja.
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Rakeisella kalkilla
hoidat maata
ja varmistat
elinvoimaisen
kasvun.

Rakeinen kalkki

10 KG, 20 KG

• Runsaasti magnesiumia sisältävää luonnollista kalkkikiveä
rakeistettuna. Helppo levittää, pölyää vain vähän.
• Kalkki levitetään 2–4 viikkoa ennen lannoittamista,
jotta se ehtii imeytyä. Sopii luomuviljelyyn.
• Ylläpitokalkitus tehdään joka vuosi tai joka toinen
vuosi, reilumpi peruskalkitus istutusalueiden ja nurmikon
perustamisvaiheessa.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikko: 10–20 kg 100 m2.
Kasvimaa, koristepensaat, ruusut, hedelmäpuut, kukka
penkit: 0,5–1 dl m2. Selvästi ohjetta vähemmän happaman
maan kasveille kuten alppiruusuille tai havukasveille.
VINKKI: Pihakauden aloitustuote: tuo varhain keväällä
hyvälle myyntipaikalle Kekkilä Kevätlannoite PLUS+ ja
Nurmikkolannoite PLUS+
-lannoitteiden kanssa.
10 KG säkki
20 KG säkki
Tuotenumero: 61043
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Tuotenumero: 61042

Puutarhakalkki

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Puutarhakalkilla
hoidat maata ja
varmistat elin
voimaisen kasvun.

7,5 KG, 25 KG

• Marmorirouhetta, jonka hieno aines liukenee
nopeasti ja karkea vaikuttaa pitkään.
• Murumainen, kostea rakenne: ei pölyä – helppo levittää.
• Kalkin voi levittää vuoden ympäri, joka tai joka toinen vuosi.
• Suuri osa kasveista viihtyy kalkilla parannetussa maassa,
jonka pH-arvo on 5,5–6,5.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikolle 10–20 kg/100 m2.
Vihannesmaa, ruusut, hedelmäpuut, perennapenkit
0,5–1 dl/m3. Käytä suurempaa annostusta savisilla ja
matalampaa hiekkamailla.
VINKKI: Puutarhaa voi kalkita ympäri vuoden. Puutarhakalkki
sopii hitaammin liukenevana erinomaisesti myös nurmikoiden
ja istutusalueiden perustamiseen.

7,5 KG säkki

25 KG säkki

Tuotenumero: 61046

Tuotenumero: 61045
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

UUSI KOKO

Tällä
monivaikutteisella
lannoitteella herätät
kasvun ja annat
elinvoimaa koko
puutarhalle.

9

Kevätlannoite PLUS+
•
•
•
•

4

11

5 L, 10 L, 20 L

Monivaikutteinen yleislannoite kaikille pihan kasveille.
Antaa kasvuvoimaa koko kesäksi.
Pölyämätön, rakeinen seos, joka on helppo levittää.
Luonnon raaka-aineet hoitavat maata.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikko, koristepuut ja -pensaat,
kasvimaa 7,5 dl/10 m2. Hedelmäpuut 5 dl/10 m2. Marja
pensaat ja perennat 4 dl /10 m2, mansikka 2,5 dl/10 m2.
Kesälannoitus: nurmikko, kasvimaa 2,5 dl/10 m2.
VINKKI: Kekkilä PLUS+ -lannoitteet ovat monivaikutteisia
mineraaliravinteilla tehostettuja luonnonlannoitteita, joiden
orgaaniset raaka-aineet ovat kiertotaloudesta saatuja.
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5 L pakki

10 L säkki

20 L säkki

Tuotenumero: 62370

Tuotenumero: 62362

Tuotenumero: 62363

5

1

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Tällä
lannoitteella
saat luonnollista
elinvoimaa koko
puutarhalle.

8

Luonnonmukainen
puutarhalannoite

10 L

• Kasvimaalle, marjoille ja hedelmille, nurmikolle ja
koristekasveille.
• Täysin kasvipohjainen puutarhalannoite. Ei aiheuta
hajuhaittoja.
• Valmistettu puhtaista kierrätysraaka-aineista.
• Hitaasti vapautuvat luomuravinteet vaikuttavat pitkään.
KÄYTTÖSUOSITUS: Koristekasvit 2–3,5 L/10 m2,
kasvimaa 4–7 L/10 m2, hedelmäpuut 1–2 L/puu, marjapensaat 0,5 L/pensas, kukkalaatikot 1,5 dl/10 L multaa.
VINKKI: Mittaa aina pinta-ala ja levitä sopiva määrä
lannoitetta. Lannoiteen sekoittaminen pintamaahan ja/tai
kastelu nopeuttaa vaikutusta.
10 L pakki
Tuotenumero: 62020

39

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Puutarhalannoitteella
herätät kasvun ja
annat elinvoimaa
kaikille pihan kasveille.

9

Puutarhalannoite
•
•
•
•

4

13

10 KG

Nopeavaikutteinen ja riittoisa yleislannoite.
Helposti levittyvä ja nopeasti liukeneva.
Sisältää kaikki kasvukaudella tarvittavat perusravinteet.
Käyttöaika keväästä heinäkuulle.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikko, puut ja pensaat 600 g/
10 m2, kasvimaa 600 g/10 m2. Hedelmäpuut 300 g/m2,
marjapensaat, perennat ja kesäkukat 300 g/m2,
mansikka 200 g/10 m2. Kesälannoitus tarvittaessa.
VINKKI: Puutarhalannoite on kaikille pihan kasveille sopivana
yleislannoitteena tuotepari Kekkilä Puutarhamullalle.

10 KG pakki
Tuotenumero: 62018
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Perunalannoite

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Perunalannoitteella
terveet mukulat
ja runsas sato.

10 KG, 20 KG

• Oikeanlainen ravinnekoostumus – maukkaat ja laadukkaat
perunat.
• Kaikki tärkeät pääravinteet ja hivenravinteet.
Sisältää kohtuullisesti typpeä (N).
• Runsas kalium (K) parantaa mukuloiden laatua, jolloin ne
eivät tummu keitettäessä.
KÄYTTÖSUOSITUS: Riittoisuus 10 kg/120 m2.
20 kg 250 m2. Peruna 800 g/10 m2. Vihannekset ja
juurekset 1200 g/10 m2. Lannoite muokataan maahan
keväällä ennen istutusta tai kylvöjä.
VINKKI: Perunalannoite ja siemenperunat
yhdessä – tuotekokonaisuudet inspiroivat ostamaan.

10 KG pakki

20 KG säkki

Tuotenumero: 62119

Tuotenumero: 62220
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

UUSI KOKO

Tällä
monivaikutteisella
lannoitteella saat
tuuhean, vihreän ja
kestävän nurmikon
nopeasti.

16

2

Nurmikkolannoite PLUS+

7

5 L, 10 L, 20 L

• Tehostettu luonnonlannoite hoitaa maata.
• Tumma ja hajuton mikrorae on helppo levittää
ja liukenee nopeasti.
• Turvallinen lapsille ja eläimille.
KÄYTTÖSUOSITUS: 2,5–3 L/100 m2 huhti–toukokuussa
nurmikon alkaessa kasvaa. Toista tarvittaessa joka
neljäs viikko aina heinäkuuhun saakka. Nurmikon
syyslannoitukseen 2 L/100 m2 elo–syyskuun aikana.
VINKKI: Kokoa nurmikon lannoitteet, Kekkilä Rakeinen kalkki
ja Nurmikon hoitomulta sekä siemenet esillepanoksi, josta
asiakkaan on helppo ostaa.
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5 L pakki

10 L säkki

20 L säkki

Tuotenumero: 62371

Tuotenumero: 62360

Tuotenumero: 62361

UUSI KOKO

10

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Monivaikutteisella
hoitolannoitteella saat
sammalettoman ja
vihreän nurmikon.

7

Nurmikon sammalsyöjä
PLUS+
5 L, 10 L, 20 L

•
•
•
•

Poistaa sammalen tehokkaasti.
Elvyttää nurmikon nopeasti hyvään kasvuun.
Tuuheassa nurmikossa sammal ei pääse vallalle.
Tehostettu luonnonlannoite hoitaa maata.
KÄYTTÖSUOSITUS: Sammaloituneelle alueelle noin
2,5 L/100 m2 huhti–toukokuussa nurmikon alkaessa
kasvaa. Toista käsittely tarvittaessa joka neljäs viikko aina
heinäkuuhun saakka.
VINKKI: Lannoitekäsittelyn jälkeen kuivuneen sammalen voi
haravoida pois ja levittää Kekkilä Nurmikon hoitomultaa.

5 L pakki

10 L säkki

20 L säkki

Tuotenumero: 62372

Tuotenumero: 62365

Tuotenumero: 62366
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Runsas ja
maukas vihannessato luomusti.

LANNOITTEET
JA RAVINTEET
5

Kasvimaalannoite
luonnonmukainen

1

7

3L

• Luontoa säästävä puhtaista raaka-aineista valmistettu
kasvipohjainen kierrätyslannoite.
• Sopii luonnonmukaiseen viljelyyn puutarhassa ja palstalla.
• Kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet maukkaaseen
satoon.
• Murumaista lannoitetta on helppo annostella ja levittää.
KÄYTTÖSUOSITUS: Porkkana, punajuuri, lanttu
0,7–0,9 L/10 m2, kaalikasvit 1–1,5 L/10 m2, sipulit
0,7–1 L/10 m2, purjo, valkosipuli, selleri 1–1,2 L/10 m2,
tomaatti, kurkku 1–1,3 L/10 m2, herne, papu, salaatti,
tilli, persilja, peruna 0,5 L/10m2.
VINKKI: Tuo uudet luomulannoitteet taimien ja
3 L pakki
siementen luo, jopa usealle myyntipaikalle.
Tuotenumero: 62320
Tuoteparit Kekkilä Luonnonmukaiselle
puutarhamullalle sekä Viherkomposti
mullalle. Myös sekalava.
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5

Perunalannoite
luonnonmukainen

1

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Perunalannoitteella
terveet mukulat
ja runsas sato.

8

3L

• Luontoa säästävä, puhtaista raaka-aineista valmistettu
kierrätyslannoite.
• Sopii luonnonmukaiseen viljelyyn puutarhassa ja palstalla.
• Kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet maukkaille
perunoille.
• Rakeistettua lannoitetta on helppo annostella ja levittää.
KÄYTTÖSUOSITUS: Perunamaa 2–3 L/10 m2. Sekoitetaan
multaan perunoiden istutuksen yhteydessä. Tarvittaessa
lisälannoitus kesälllä.
VINKKI: Tuo luomulannoitteet taimien ja siementen luo,
jopa usealle myyntipaikalle. Tuoteparit Kekkilä
Luonnonmukaiselle puutarhamullalle sekä
3 L pakki
Viherkompostimullalle. Myös sekalava.

Tuotenumero: 62310
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Makeat ja
aromikkaat
marjat
luomusti.

5

Marjalannoite
luonnonmukainen

1

8

3L

• Luontoa säästävä, puhtaista raaka-aineista valmistettu
kierrätyslannoite.
• Sopii luonnonmukaiseen viljelyyn puutarhassa ja palstalla.
• Kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet makeille marjoille
ja hedelmille.
• Rakeistettua lannoitetta on helppo annostella ja levittää.
KÄYTTÖSUOSITUS: Marjapensaat 1–2 L/10 m2,
hedelmäpuut 1–2 L/10 m2, mansikka 0,5–1 L/10 m2,
viiniköynnökset 1 L/10 m2. Mittaa pinta-ala ja levitä
lannoitetta ohjeen mukaan. Lannoitteen vaikutus nopeutuu,
kun sen sekoittaa pintamaahan.
VINKKI: Tuo uudet luomulannoitteet taimien ja
3 L pakki
siementen luo, jopa usealle myyntipaikalle.
Tuotenumero: 62330
Tuoteparit Kekkilä Luonnonmukaiselle
puutarhamullalle sekä Viherkomposti
mullalle. Myös sekalava.
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3

Kanankakka

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Kanankakalla saat
lisää kasvuvoimaa
kaikille puutarhan
kasveille luomusti.

3

1 L, 6 L, 20 L

• Yleislannoite kasvimaalle ja kaikille pihan kasveille.
• Kompostoidut, kuivatut rakeet ovat siistejä käyttää.
• Valmistettu GMO-vapaalla rehulla ruokittujen kotimaisten kanojen
lannasta.
• Lannoitteen sekoittaminen pintamaahan sekä runsas
kastelu nopeuttavat vaikutusta.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikko 4–6 L/10 m2, kasvimaa
8–12 L/10 m2, hedelmäpuut 1–2 L/puu, marjapensaat
0,5–1 L/pensas, kesäkukat 2 dl/10 litraa multaa.
Kesä- ja hoitolannoituksena veteen sekoitettuna
2,5–5 dl/10 L vettä. Myös puutarhajätekompostiin.
VINKKI: Pakkien ja purkkien kannet ovat tiiviit, ja ne sopivat
sisämyyntiin.

1 L purkki

6 L pakki

20 L säkki

Tuotenumero: 16020

Tuotenumero: 16025

Tuotenumero: 16030

47

Kukoistavat
kukat koko
kesäksi.

LANNOITTEET
JA RAVINTEET
19

Kesäkukkaravinne

4

20

200 G

• Sopii kesäkukille ruukuissa, amppeleissa ja
parvekelaatikoissa.
• Pitkä runsas kukinta oikean ravinnekoostumuksen ansiosta.
• Kesäkukkia on hyvä lannoittaa säännöllisesti.
KÄYTTÖSUOSITUS: Annetaan joka kastelukerralla:
1 mitta/1 L vettä. Joka toisella kastelukerralla kaksin
kertaista lannoitteen määrä. Lannoitusta annetaan koko
kesän ajan syksyyn asti.
VINKKI: Kesäkukkaravinne on hyvä lisämyyntituote.
Suosittele aina kesäkukkien ostajalle lannoitetta kassalla.
Nyt myös display.

200 G purkki
Tuotenumero: 61008
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17

Kastelulannoite

4

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Runsas
kukinta, rehevä
kasvu ja
hyvä sato.

25

800 G, 2,5 KG

• Yleislannoite puutarhaan, parvekkeelle ja
kasvihuoneeseen.
• Helppoa ja nopeaa lannoitusta koko kasvukauden ajalle.
• Veden mukana annetut ravinteet ovat heti kasvien käytössä.
Myös hivenravinteet, kuten Boori (B).
• Sisältää kohtuullisesti typpeä, runsas kaliumpitoisuus lisää
kukkanuppujen muodostumista ja parantaa sadon laatua.
KÄYTTÖSUOSITUS: Kasvukaudella kerran viikossa:
0,5–3,5 mitallista/10 L vettä, riittää 2 m2 alalle.
Käyttöaika touko–elokuussa, jolloin ravinteiden
tarve on suurimmillaan.
VINKKI: Kekkilä Kastelulannoite on ”se aito, oikea
vaaleanpunainen” veteen sekoitettava lannoitejauhe.
Saatavilla display.
800 G purkki
2,5 KG pakki
Tuotenumero: 60075

Tuotenumero: 61057
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Runsaskukkaiset
ja terveet
ruusut.

LANNOITTEET
JA RAVINTEET
22

Ruusulannoite

4

19

800 G

• Oikeat ravinteet – tukevat versot ja paljon nuppuja.
• Sisältää sopivasti typpeä ja kaliumia sekä hivenaineita.
• Ruusuja lannoitetaan laimealla liuoksella keväästä
elokuuhun saakka.
• Hyvin ravitut kasvit pysyvät terveenä ja vastustavat tuholaisia.
KÄYTTÖSUOSITUS: 1 mitallinen lannoitetta/10 L vettä/
1 m2 kerran viikossa toukokuun alusta heinäkuun loppuun.
VINKKI: Tuo lannoitetta äitienpäiväruusujen ja jaloruusujen luo.
Suosittele aina ruusujen ostajalle lannoitetta kassalla.

800 G purkki
Tuotenumero: 62085
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Värikäs ja runsas
kukinta vuodesta
toiseen.

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

38

Kukkasipuliravinne

200 G

• Rakeinen erikoislannoite kukkasipulien
kauniiseen kukintaan.
• Eri muodoissa oleva typpi vapautuu asteittain maan
lämmetessä.
• Kukkasipulit saavat muut ravinteet niitä ympäröivien
istutusalueiden ja nurmikon lannoittamisen yhteydessä.
KÄYTTÖSUOSITUS: Riittoisuus 5 m2. 0,5 dl/m2 istutettaessa
multaan sekoitettuna, hoitolannoituksena keväällä ennen
kukintaa. Varmista liukeneminen reilulla kastelulla.
VINKKI: Myy kukkasipuliaikaan kassalta ja sipuleiden luota.
Keväällä toinen myyntikausi kukkamukuloille ja vanhoille
sipuleille.

200 G purkki
Tuotenumero: 62106
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Kukoistavat
alppiruusut ja
syvän vihreät
havut.

8

2

12

Havu- ja rodolannoite
rakeinen
3 KG

• Kehitetty mm. havukasveille, alppiruusuille ja pensasmustikalle.
• Rauta (Fe) parantaa ikivihreiden kasvien väriä.
• Rikki (S) ja ammoniumtyppi ylläpitävät maan happamuutta.
Myös hivenravinteet.
KÄYTTÖSUOSITUS: Riittoisuus 75 m2. Sopiva määrä
80–100 metrin tuija- tai kuusiaidan lannoittamiseen.
Havukasvit ja hortensiat 400 g/10 m2. Alppiruusut 600
g/10 m2. Pensasmustikat 300 g/10 m2. Rakeinen lannoite
on helppo levittää. Kastelu nopeuttaa tehoa.
VINKKI: Tuo sopivaa lannoitetta kasvien luo – inspiroi
asiakasta ostamaan lannoitetta ja onnistumaan.

3 KG pakki
Tuotenumero: 62122
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9

Havu- ja rodolannoite

5

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Kukoistavat
alppiruusut ja
syvän vihreät
havut.

18

800 G

• Vesiliukoinen erikoislannoite happamassa maassa
viihtyville kasveille.
• Rauta (Fe) parantaa ikivihreiden kasvien väriä.
• Rikki (S) ja ammoniumtyppi ylläpitävät maan happamuutta.
• Myös hivenravinteet.
KÄYTTÖSUOSITUS: 1 mitta/10 l vettä/2 m2. Roudan
sulamisesta heinäkuun alkupuolelle 2–3 krt/kk. Levitetään
kastelukannulla.
VINKKI: Tuo sopivaa lannoitetta kasvien luo – inspiroi
asiakasta ostamaan lannoitetta ja onnistumaan.

800 G purkki
Tuotenumero: 62087

53

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Monivaikutteisella
erikoislannoitteella
varmistat talven
kestävyyden ja
seuraavan kauden
kukinnan ja sadon.

UUTUUS
2

Syyslannoite PLUS+

18

5 L, 10 L, 20 L

• Edistää seuraavan vuoden kukintaa ja satoa ja auttaa
kasveja valmistautumaan talven tuloon ja talvehtimaan
vaativissa talviolosuhteissa.
• Vähätyppinen tehostettu luonnonlannoite.
• Syyslannoite PLUS+ käyttöajankohta on kesä-lokakuu.
• Rakeinen organomineraalilannoite on helppo levittää.
• Sopii kaikille puutarhan kasveille. Monivuotisten kasvien ja
nurmikon lannoittamiseen.
KÄYTTÖSUOSITUS: Nurmikko, koristepuut ja -pensaat
ja hedelmäpuut 5 dl/10m2, marjapensaat ja perennat
4dl /10m2, mansikka 2,5 dl/10m2.
VINKKI: Tilaa ja tuo syyslannoitteet näkyvälle myyntipaikalle
jo heinäkuun lopulla syyslannoituksesta muistuttamaan.
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5 L pakki

10 L säkki

20 L säkki

Tuotenumero: 62373

Tuotenumero: 62364

Tuotenumero: 62367

16

Syyslannoite, kastelu

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Varmista
talvenkestävyys,
kukinta ja
runsas sato.

26

1 KG

• Kasteluveteen sekoitettavan, jauhemaisen lannoitteen
ravinteet ovat heti kasvien saatavilla.
• Parantaa seuraavan kauden kukintaa ja satoa.
• Auttaa kasveja talvehtimaan. Ei sisällä typpeä.
• Lannoita ajoissa kasvukauden lopun aikana
heinäsyyskuussa.
• Sopii kaikille puutarhan kasveille.
KÄYTTÖSUOSITUS: Vesiliukoista, jauhemaista
syyslannoitetta annostellaan 5 mittaa/10 L vettä/2 m2.
Pakkaus sisältää mittalusikan.
VINKKI: Tilaa ja tuo syyslannoitteet näkyvälle myyntipaikalle
jo elokuun alussa syyslannoituksesta muistuttamaan.

1 KG purkki
Tuotenumero: 60091
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Sopii kaikille
kasveille.
Helppo
annostella.

UUTUUS

Kasviravinne
luonnonmukainen

400 ML

• Kekkilä Kasviravinne on luonnonmukainen kasteluveteen
sekoitettava yleislannoite kaikille kasveille.
• Täysin kasviperäinen ravinnekoostumus varmistaa kasvun
sekä runsaan kukinnan ja sadon.
• Erittäin helppo annostella. NK 4-5, sisältää fosforia (P) ja
hivenravinteita.
KÄYTTÖSUOSITUS: Viherkasvit, kukat ja yrtit 4 pumppausta
(5 ml)/1 l vettä, kesäkukat ja vihannekset 8 pumppausta
(10 ml)/1 l vettä, taimet 4 pumppausta (5 ml)/1 l vettä
joka kolmas kastelukerta.
VINKKI: Luonnonmukaiset Kasviravinne, Orkidearavinne,
Merilevä ja Kasviravinnepuikot saatavilla
400 ML pullo
kätevässä displayssa kasvien ja esim.
Tuotenumero: 61010
kassalinjan läheisyyteen.
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Helposti
annosteltava
lannoite
orkideoille.

UUTUUS

Orkidearavinne
luonnonmukainen

400 ML

• Kasteluveteen sekoitettava erikoislannoite orkideoille.
Sopii myös muille kukkiville kasveille.
• Täysin kasviperäinen ravinnekoostumus varmistaa kasvun
sekä runsaan kukinnan. NPK 3-4-3.
• Lannoitetaan kasvukaudella maalis-syyskuussa kaksi kertaa
kuussa ja talvella kerran kuussa.
KÄYTTÖSUOSITUS: Annostele 3 pumppausta (5 ml)
1 litraan vettä. Ravista hyvin ennen käyttöä.
VINKKI: Luonnonmukainen lannoite sopii kaikille kukkiville
huone- ja parvekekasveille.

400 ML pullo
Tuotenumero: 61012
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LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Helposti
annosteltava
kasvien
hoitoaine.

UUTUUS

Merilevä
luonnonmukainen

400 ML

• Kasviperäinen kasteluveteen sekoitettava lannoituksen lisänä
annettava hoitoaine kaikille kasveille.
• Tehostaa kasvien ravinteiden- ja vedenottokykyä.
• Parantaa vastustuskykyä ja lisää kasvien elinvoimaa etenkin
pimeänä vuodenaikana.
• Kasveja sumutetaan kerran viikossa, välillä myös pelkällä
vedellä.
KÄYTTÖSUOSITUS: Kasteluveden sekaan 6 pumppausta
(10 ml)/1 l vettä. Sumutuspulloon 1 pumppaus
(1,5 ml)/ 0,5 l vettä. Kasvukaudella 1 krt/vk ja talvella
2 krt/kk. Ravista hyvin ennen käyttöä.
VINKKI: Myy Merilevä yhdessä
Kasviravinteen kanssa kasvien pimeän
ajan hoitoon.
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400 ML pullo
Tuotenumero: 61011

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Sopii kaikille
kasveille.
Helppo
käyttää.

UUTUUS
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Kasviravinnepuikko
luonnonmukainen

30 KPL

• Pitkävaikutteinen yleislannoite kaikille kasveille.
• Tasapainoinen ravinnekoostumus ja luontaiset hivenravinteet
varmistavat kasvun sekä runsaan kukinnan ja sadon.
• Luovuttaa tasaisesti ravinteita jopa kolmen kuukauden ajan.
NPK 5-1-4.
• Puikot upotetaan tasaisin välein kasteltuun multaan, uusitaan
3 kk välein. Lannoitus vain kasvukauden aikana.
KÄYTTÖSUOSITUS: Ruukun halkaisija 8–9 cm/2 kpl,
10–12 cm/3 kpl, 13–15 cm/4 kpl, 16–18 cm/5 kpl.
Uusitaan 3 kk välein. Lannoitus vain kasvukauden aikana.
VINKKI: Kätevä vaihtoehto asiakkaalle,
joka kertoo, että unohtaa lannoittaa.

30 KPL puikkoa
Tuotenumero: 60000
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Pitkä
vaikutusaika
jopa 4 kk.

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

UUTUUS

Kestoravinne

200 G

• Lannoittaa kasveja pitkävaikutteisesti
jopa 4 kuukauden ajan.
• Kestoravinne takaa tasaisen ja terveen kasvun sekä näyttävän
kukinnan yhdellä lannoituskerralla.
• Sopii kaikille kasveille sisällä, parvekkeella ja puutarhassa.
• Helppokäyttöiset rakeet eivät sisällä mikromuoveja.
NPK 19-4-8.
KÄYTTÖSUOSITUS: Sekoita rakeet multaan
keväällä istutuksen tai mullanvaihdon yhteydessä.
Annostele 1 mitallinen (3 g) multalitraa kohden.
VINKKI: Kätevä vaihtoehto helppoutta haluavalle asiakkaalle.
Sopii hyvin monille eri kasveille.

200 G purkki
Tuotenumero: 61004
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Kaikki
kodin kukat
kukoistamaan.

LANNOITTEET
JA RAVINTEET

Kukkaravinne

200 G

• Kukkiville ruukkukasveille tarkoitettu
kastelulannoitejauhe.
• Tasapainoinen ravinnekoostumus ja monipuolinen
hivenravinnesisältö varmistavat runsaan kukinnan ja
elinvoimaisen kasvun. NPK 12-6-19
KÄYTTÖSUOSITUS: Annetaan veteen sekoitettuna 0,5
mitallinen / 1 litra vettä joka kastelukerta.
VINKKI: Kastelulannoitejauhe sopii hyvin myös vesiviljelyyn ja
vesisäiliöllisiin ruukkuihin

200 G purkki
Tuotenumero: 61007
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PIHAN
VIIMEISTELY
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PIHAN
VIIMEISTELY

PIHAN
VIIMEISTELY

Yleisin toive pihaan ja puutarhaan liittyen on
helppohoitoisuus. Sen ei onneksi tarvitse tarkoittaa
tylsää tai epäesteettistä. Kivillä ja katteilla voi luoda
kauniita alueita – ja samalla lisätä helppohoitoisuutta
vähentämällä kastelutarvetta sekä estämällä
rikkaruohojen kasvua. Tulokset näkyvät saman tien,
sillä katteiden levittäminen on nopeaa ja pihan ilme
siistiytyy heti. Moni arvostaa myös luonnonmukaisuutta,
joka on kasvava trendi. Katepinta parantaakin maan
kasvukuntoa ja siten kasvien kasvua monella tapaa. Maa
pysyy kuohkeana ja ilmavana koko multakerroksessa ja
ottaa sade- ja kasteluveden vastaan.
Kekkilällä on markkinoiden monipuolisin ja
kattavin valikoima koristekiviä, kivituhkaa ja erilaisia
katteita. Kivien ja katteiden myynnissä on hyvä pitää
tuotemallit esillä, mieluiten tuoteryhmän myyntipaikalla.
Yksinkertainen ja helppo ratkaisu on tuotteella täytetty
siisti taimiruukku tai ämpäri lavan vieressä.
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Lehtipuukatteella
luonnonmukaisia
ja helppohoitoisia
pintoja.

PIHAN
VIIMEISTELY

Lehtipuukate

45 L

• Lehtipuusta valmistettu monipuolinen ja
luonnonmukainen katemateriaali.
• Sopii hyvin mm. perennoille ja kasvimaalle, sillä ei
sisällä pihkaa.
• Katekerros vähentää rikkakasveja ja pitää maan kosteana.
• Lehtipuukatteen voi antaa maatua paikoilleen.
KÄYTTÖSUOSITUS: Perennat: 45 L/1m2 alue. Kasvimaa:
45 L/3–4 m 25–30 cm leveää käytävää/riviväliä.
Pensaat: istutusalue 45 L/1 m2, pensas- ja havuaita tai
aidanne 45 L/1,5 m pensasaitaa. Puut: yksittäispuu 2 kpl
45 L säkkiä/ø 0,6 m = 1,5 m2 alue.
Arviot 3 cm kerrospaksuudella.
VINKKI: Tuo Lehtipuukatetta perennoiden lähelle
inspiroimaan.

45 L säkki

Tuotenumero: 10194
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Kauniilla
pinjakatteella
viimeistelet
tyylikkäästi
istutukset ja
ruukut.

PIHAN
VIIMEISTELY

Pinja Koristekate

35 L

• Laadukas erikoiskuorikate pihan viimeistelyyn ja ruukkujen
koristepinnaksi.
• Kauniin punaruskeita, pyöreämuotoisia kaarnanpaloja.
• Suomessa täysin uudenlaista, Euroopassa paljon käytettyä
pinjamännyn kuorta, palakoko on 20–40 mm.
• Ei sisällä juuri lainkaan hienoainesta tai puutikkuja.
KÄYTTÖSUOSITUS: 35 L 0,5–1 m2. Suositeltu kerros
on 3–5 cm. Ajan kanssa maatuvan katekerroksen alle
tarvitaan katekangas vain, jos maassa on monivuotisia
rikkakasveja.
VINKKI: Eurolavalla 32 säkkiä. Tyylikäs Pinja koristekate sopii
myös sisälle ja parvekkeelle ruukkujen viimeistelyyn.

35 L säkki
Tuotenumero: 10193
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Laadukkaalla männyn
kuorikatteella
viimeistelet istutukset
ja pihapolut.

PIHAN
VIIMEISTELY

Kuorikate
•
•
•
•

50 L

Laadukas peruskate kotimaista havupuun kuorta.
Pensas- ja havuaidanteiden sekä istutusalueiden kattamiseen.
Estää siemenrikkakasvien taimettumista.
Kate pitää koko multakerroksen kosteana ja elinvoimaisena
ja vähentää kasteluntarvetta.
KÄYTTÖSUOSITUS: Pensaat: istutusalue 50 L/1 m2.
Pensas- ja havuaita tai aidanne: 50 L/1,5 m pensasaitaa.
Puut: yksittäispuu 2 kpl 50 L säkkiä/ø 0,6 m = 1,5 m2 alue.
Kasvimaa 50 L /3–4 m 25–30 cm leveää käytävää/riviväliä.
Arviot 3 cm kerrospaksuudella. Alle tarvitaan katekangas vain,
jos maassa on monivuotisia rikkakasveja.
VINKKI: Suosittele Kuorikatetta Kekkilä Koristekatteiden
alle asiakkaalle edullisempana vaihtoehtona.
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50 L säkki

1000 L suursäkki

Tuotenumero: 621

Tuotenumero: 10105

PIHAN
VIIMEISTELY

Katso ohjeita
kekkila.fi
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Koristekatteilla
luot kauniita ja
helppohoitoisia
pintoja.

PIHAN
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Koristekate

45 L

• Luonnon maaväreillä eli rautaoksideilla
värjättyä puuhaketta.
• Soveltuu istutusalueiden multapinnan katteeksi sekä
leikkialueille, keittiöpuutarhaan ja poluille.
• Ei sisällä kiinniteaineita tai muita haitallisia kemikaaleja.
• Käytä suojahansikkaita, sillä katepalojen pinnalla on aluksi
irtoväriä, joka huuhtoutuu maahan kasvien ravinteeksi.
KÄYTTÖSUOSITUS: 45 L/1 m2/3 cm:n kerros.
Kts. Katesuositukset s. 110. Ajan kanssa maatuvan
katekerroksen alle tarvitaan katekangas vain,
jos maassa on monivuotisia rikkakasveja.
Pinnan voi siistiä lisäämällä ohuelti uutta katetta keväisin.
VINKKI: Suosittele lisäksi Kekkilä Rajausreunaa erottamaan
katepinta nurmikosta tai käytävästä.
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Antiikinpunainen
Antiikinpunainen kate tehostaa
kasvien lämpimiä värejä.
Sopii esim. punalehtisten ja kellan
vihreälehtisten pensaiden ja
perennojen seuraksi.
Palakoko 7–50 mm
45 L säkki

1000 L suursäkki

Tuotenumero: 10190

Tuotenumero: 10100

PIHAN
VIIMEISTELY

Hiilenmusta
Hiilenmusta katepinta on moderni
väri hillitymmän tyylin ystävälle.
Sopii korostamaan esim. harmaa
lehtisiä ja valkokukkaisia kasveja.
Palakoko 7–50 mm
45 L säkki

1000 L suursäkki

Tuotenumero: 10192

Tuotenumero: 10102

Pähkinänruskea
Pähkinänruskea kate on luonnollisen
värinen ja korostaa kasvien vihreyttä.
Sopii hyvin yhteen kaikkien pensaiden,
perennojen ja havukasvien kanssa.
Palakoko 7–50 mm
45 L säkki

1000 L suursäkki

Tuotenumero: 10191

Tuotenumero: 10101
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Koristekivillä
viimeistelet
istutukset,
kiveykset ja
rakennusten
seunustat.

PIHAN
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Koristekivi

25 KG

• Koristekivet sopivat istutusten katteeksi, pihakiveysten
reuna-alueille, kulkuväylille sekä rakennusten huolitteluun.
• Kaunis piha syntyy yksityiskohdista.
• Kivikate kerää lämpöä ja tasaa lämpötilanvaihtelua
kasveille.
• Kivet ovat luonnonmateriaaleja, ja niissä on jonkin verran
väri- ja kokovaihtelua.
KÄYTTÖSUOSITUS: 25 kg/1 m2/3 cm. 2 kpl 25 kg/
ø 0,6 m = 1,5 m2 alue. 7–9 kpl 25 kg/ø 1,5 m = 7 m2 alue.
Suositeltu kerros 3–5 cm. Käytä kivien alla niiden väriin
sopivaa katekangasta. Puhdista kivipinta kasvinjätteistä
kuivalla säällä.
VINKKI: Asiakkaan valinnan helpottamiseksi tuo kiviä esille.
Esim. ämpäri pestyjä kiviä myyntipaikalla on helppo
esillepano.
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Valkoinen gabro
Valkoisessa gabrossa on
puhtaanvalkoisen värin lisäksi
häivähdys harmaata ja roosaa.
Se sopii puutarhaan eikä ole
liian silmiinpistävä. Yhdistä esim.
havujen ja koristeheinien kanssa.
Raekoko 5–12 mm
25 KG säkki
Tuotenumero: 10071

Musta diabaasi
PIHAN
VIIMEISTELY

Musta diabaasi on väriltään hyvin
tummanharmaata kiveä.
Se sopii esim. hiekkakäytävien
pinnaksi sekä pihakiveysten ja
rakennusten huolitteluun.
Raekoko 8–12 mm
25 KG säkki
Tuotenumero: 10072

Punainen graniitti
Punainen graniitti on tuttu,
punertava kivilaji.
Se sopii hyvin esimerkiksi
kivikkopuutarhan katteeksi
tai betonikivien kanssa
yhdistettäväksi.
Raekoko 8–12 mm

25 KG säkki
Tuotenumero: 10070

Koristekivi sekalava 42 sk
42 sk
Tuotenumero: 10076
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Hillityn sävyisiä
veden hiomia
luonnonkiviä.

PIHAN
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Rantakivi

25 KG

• Katepinnaksi pihan istutuksille ja kulkuväylille.
• Sisustamiseen ruukkujen pinnoille, kynttiläasetelmiin jne.
• Värisävyjä luonnonvaaleista, vaaleanruskeista ja terrakotan
sävyistä tummanharmaaseen. Raekoko 8–12 mm.
• Kivet ovat miellyttäviä paljaan jalan alla.
• Luonnolliset värit sopivat yhteen kaikkien pihan
rakennusmateriaalien kanssa.
KÄYTTÖSUOSITUS: 25 kg/1 m2/3 cm. Suositeltu
kerrospaksuus on 3–5 cm. Käytä kivien alla tummaa
katekangasta. Puhdista kivipinta kasvinjätteistä kuivalla
säällä. Kts. Katesuositukset s. 110.
VINKKI: Asiakkaan valinnan helpottamiseksi tuo kiviä esille.
Esim. ämpäri täynnä pestyjä kiviä myyntipaikalla on helppo
esillepano.
25 KG säkki
Tuotenumero: 10080
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Koristekivillä
luot kauniita ja
helppohoitoisia
pintoja.
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Iso rantakivi
Harmaavalkoinen

25 KG

• Monisävyinen, luonnollinen kivi sopii suomalaisiin pihoihin.
• Tumman ja vaaleanharmaan ja valkoisen sävyjä, myös hieman
punertavia kiviä. Raekoko 16–32 mm.
• Kaunis piha syntyy yksityiskohdista.
• Istutusalueille, ruukkujen pinnoille sekä rakennusten,
kiveysten ja terassien huolitteluun.
KÄYTTÖSUOSITUS: 25 kg/0,5 m2. Suositeltu kerros 3–5 cm.
Käytä kivien alla niiden väriin sopivaa katekangasta.
VINKKI: Asiakkaan valinnan helpottamiseksi tuo kiviä esille.
Esim. ämpäri pestyjä kiviä myyntipaikalla on helppo esillepano.

25 KG säkki
Tuotenumero: 10066
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Kivituhka

SOPII MONEEN
PIHAN
VIIMEISTELY

Kivituhka pintakerroksena käytävissä: Levitä 3–5 cm kivituhkaa
karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen päälle. Tiivistä
kivituhka kosteana tärylevyn avulla, jotta saat tasaisen ja kestävän pinnan.
Kivituhka tasoituskerroksena ja asennushiekkana: Levitä 3–5 cm
kivituhkaa karkeammasta kivimurskeesta tehdyn kantavan kerroksen
päälle. Tiivistä kivituhka kosteana tärylevyn avulla. Viimeistele 2–3 cm:n
kerroksella Kekkilä Koristekiviä tai muuta karkeaa soraa.
Pihakivet ja laatat: Määritä kivituhkakerroksen oikea korkeus ja kaato
ohjainlistojen avulla. Tasoita oikolaudalla. Mukulakivet, puupöllit ja
luonnonkivet, joissa on epätasainen alapinta, asennetaan 10 cm syvään
tiivistämättömään kivituhkakerrokseen, mukulakivestä 2/3 osaa upotetaan
kivituhkaan.
Kivituhka saumaushiekkana: Kiveys viimeistellään kestäväksi
saumaamalla. Peitä valmis kiveys ohuella kerroksella kivituhkaa ja harjaa
se saumoihin.
Maanparannukseen ja multasekoituksiin: Kivituhka sisältää
mineraaleja ja vähentää maan happamuutta. Tee omaa multaa
sekoittamalla kivituhkaa, kompostia ja Kekkilä Luonnonturvetta esim.
suhteessa 1:1:1, kuitenkin enintään 50 % kivituhkaa.
Nurmikon reikien paikkaaminen: Sekoita 1 sk kivituhkaa säkilliseen
Kekkilä Puutarhamultaa ja haravoi seos nurmikon kuoppakohtiin.
Täyttäminen: Täytä putki- ja johtokaivantoja ja tasoita pihan kuoppia ja
painumia kivituhkalla.
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Kivituhkalla teet
kestävät käytävät
ja siistit saumat.

PIHAN
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Kivituhka

20 KG

• Kivituhka on murskattua diabaasia,
ja sen raekoko on 0–8 mm.
• Hienoaineksen ansiosta siitä saa tiivistettyä tasaisen ja
kestävän pinnan.
• Käytävien pinnaksi, pihakiveyksissä saumoihin ja
asennushiekkana.
• Erilaisiin multasekoituksiin.
KÄYTTÖSUOSITUS: Käytävien pinta: 20 kg/0,5 m2 3 cm
kerroksella. Saumat, betonikiveykset: 1–3 kg/m2. Mukulakivet
ja katukivet: 6–10 kg/m2. Oma multa: 50 % Kivituhkaa, loput
kompostia ja turvetta.
VINKKI: Tutustu viereisen sivun tarkempiin käyttöohjeisiin.

Tummanharmaa
20 KG säkki

Punagraniitti
20 KG säkki

Tuotenumero: 10075

Tuotenumero: 10093
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Leikkihiekalla
parhaat hiekkakakut
ja hienoimmat
hiekkalinnat.

PIHAN
VIIMEISTELY

Leikkihiekka

25 KG

• Leikkikentille ja hiekkalaatikoihin sopiva puhdas
luonnonhiekka.
• Punertavan sävyinen, raekoko 0–4 mm.
• Vanha hiekkalaatikko saa uutta potkua jo
muutamasta säkistä.
• Hiekasta on helppo muovailla hiekkakakkuja ja -linnoja sen
sisältämän hienoaineksen ansiosta.
KÄYTTÖSUOSITUS: Hiekkalaatikoihin, nurmikon
ilmastamiseen, laattojen ja pihakivien asentamiseen ja
saumaukseen, oman mullan raaka-aineeksi.
VINKKI: Suosittele Kekkilä Viljelylaatikkoa pienen pihan
hiekkalaatikoksi, 8 sk Leikkihiekkaa/ltk.

25 KG säkki
Tuotenumero: 10068
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Koristekivillä
luot kauniita ja
helppohoitoisia
pintoja.

PIHAN
VIIMEISTELY

Iso koristekivi

10 KG

• Grafiitinharmaa kivi sopii niin puutarhaan kuin ruukkujen
koristeeksi. Helmenvalkoinen koristekivi sopii käytettäväksi
niin puutarhassa kuin sisustuksessa.
• Asettuu kauniiksi pinnaksi muodon ansiosta.
• Raekoko 30–50 mm.
• Kivet ovat luonnonmateriaaleja, ja niissä on jonkin verran
väri- ja kokovaihtelua.
KÄYTTÖSUOSITUS: Katteena 3–4 sk/m2.
1 sk riittää 2–3 ison ruukun multapinnalle.
Voit käyttää kivien alla väriin sopivaa katekangasta.
VINKKI: Isot koristekivet sopivat hyvin ruukkujen viimeistelyyn.
Tuo ruukkujen läheisyyteen inspiroimaan asiakasta.

Sekalava 60 sk

Grafiitinharmaa
10 KG säkki

Helmenvalkoinen
10 KG säkki

Tuotenumero: 10117

Tuotenumero: 10118

Tuotenumero: 10114
10117 30 kpl
10118 30 kpl
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PIHAN
VIIMEISTELY

78

Koristekivi
ruukkuihin ja
sisustamiseen.

Koristekivi Grafiitinharmaa
Koristekivi Helmenvalkoinen

PIHAN
VIIMEISTELY

UUTUUS

1L

•
•
•
•
•

1L

Luonnonvalkoisia tai harmaita sileitä ja litteänpyöreitä luonnonkiviä.
Viimeistelee ruukkuistukset ja helpottaa kasvien hoitoa.
Koristekivipinta siistii multapinnan ja vähentää kasteluntarvetta.
Sopii hyvin myös muuhun sisustamiseen.
Raekoko 20–40 mm.
KÄYTTÖSUOSITUS: Kivet asetellaan multapinnan päälle.
Haluttaessa alle voi leikata sopivan kokoisen palan kivien
väristä kuitukangasta.
VINKKI: Hyvä lisämyyntituote. Saatavilla kätevässä displayssa,
jonka avulla koristekivet voi tuoda ostopolun varrelle,
esim. viherkasvien
Grafiitinharmaa
Helmenvalkoinen
luokse tai
1 L purkki
1 L purkki
kassalinjalle.
Tuotenumero: 10121
Tuotenumero: 10122
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Rajausreunalla
saat siistin ja
viimeistellyn pihan
pienellä vaivalla.

PIHAN
VIIMEISTELY

Rajausreuna

4 kpl

• Tyylikäs metallireunus erottaa
pihan eri pinnat toisistaan.
• Helppo asentaa kaarevina muotoina sekä mahdollista
käyttää "hampaat" taitettuna kovilla pinnoilla eri
materiaalien rajaamiseen suorana tai 90 asteen kulmaan.
• Yhdestä pakkauksesta tulee 3,85 m valmista reunaa.
• Upotetaan maahan kanttausrautaa tai lapiota ja
kumivasaraa apuna käyttäen.
TUOTETIEDOT: Sisältää 4 x 1 m reunoja ja 4 kpl
kiinnityspaloja. Materiaali: mustaksi maalattu teräs.
VINKKI: Tutustu ohjeisiin sivuillamme kekkila.fi.
Tuotenumero: 21080
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Luonnonturve
istutusalueiden
ja pengerrysten
rakentamiseen.

PIHAN
VIIMEISTELY

Turveharkko

4 KPL, N. 20 KG

• Puhdas luonnontuote – palana leikattua
ja kuivattua turvetta.
• Helppo muotoilla pistosahalla tai villaveitsellä.
• Monikäyttöinen – muureihin ja istutuksiin.
• Sopii esim. hoidetun ja luonnontilaisen osan rajaamiseen
sekä vanhan pihan istutusalueiden perustamiseen.
KÄYTTÖSUOSITUS: Harkon koko n. 19x19x39 cm,
vaihtelee hieman. Yhdestä pakkauksesta tulee
noin 1,5 m valmista muuria. Katso Rakenna
Turveharkoilla -ohjevideo kekkila.fi.
VINKKI: Suosittele lisäksi istutettaville kasveille sopivaa
multaa ja lannoitetta sekä viimeistelyyn Kekkilä Koristekatetta.

4 KPL säkki

Irto

Tuotenumero: 118

Tuotenumero: 121
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KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

82

KOMPOSTOINTI &
KIERRÄTYS

Kompostointi on biojätteen kierrätystä, jossa

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

puutarhasta, keittiöstä ja kuivikekäymälästä tulevat
ravinteet saadaan hyödynnettyä kasvien kasvuun.
Kiinnostus ympärivuotiseen kompostointiin on selvästi
kasvussa. Tavallinen ihminen pystyy kompostoimalla
vaikuttamaan ravinteiden kiertokulun lisäksi esimerkiksi
siihen, että kaatopaikat eivät kuormitu, jätteenkeräysastia
ei biojätteen puuttumisen ansiosta löyhkää ja sekajäteastia
voidaan tyhjentää harvemmin. Iloa tuottaa myös oman
kompostorin multa.
Tuoteryhmän uusimmat tulokkaat Kotikompostori ja
Kompostoiva huussikäymälä on otettu markkinoilla
hyvin vastaan. Moni asiakas arvostaa tuotteiden selkeää
ja tyylikästä muotoilua. Erityistä kiitosta on saanut
tuotteiden helppokäyttöisyys: helppo asennus vapaasti
asettuvan kannen ansiosta, paksu lämpöeristys, joka
nopeuttaa kompostoitumista sekä massaa kannatteleva
muoto ja erittäin suuri tyhjennysluukku, jotka helpottavat
tyhjennystä. Hallitun nesteen poiston ansiosta tuotteista ei
valu ylimääräistä nestettä tarpeettomasti.
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Erinomainen valinta
ympärivuotiseen
kompostointiin.

Kotikompostori 230 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Tilava ja tyylikäs lämpökompostori ympärivuotiseen
kompostointiin.
• Helppokäyttöinen ja ergonominen – tyhjennys on vaivatonta.
• Materiaalit ovat kevyitä, kestäviä ja hyvin lämpöä eristäviä.
• Kotikompostorin suuri kansi ja tyhjennysluukku tuovat
käyttömukavuutta.
TUOTETIEDOT: Suuri kansi ja tyhjennysluukku kestävää
EPP-erikoissolumuovia. UV-suojattu runko ja paksu
lämpöeristys. Materiaali: muovi ja polystyreeni.
Mitat: 710 x 710 x 1090 mm. Paino: 16 kg.
VINKKI: Kekkilän mediapankista jälleenmyyjille löytyy
tukimateriaalia kompostorien myyntiin, mm. videoita näyttöihin.

Tummanharmaa
Tuotenumero: 21318
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KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

Tutustu
kekkila.fi/koti/
runkotakuu
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Lämpöeristetty
kompostori
keittiön
ja puutarhan
biojätteille.

Tehokompostori 225 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Ergonominen; helppo täyttää ja tyhjentää.
• Tilava, lisäksi mahdollisuus erilliseen korotusosaan.
• Paksun lämpöeristyksen ansiosta kompostoituminen jatkuu
kylminä vuodenaikoina.
• Sijoitus esim. roska-astioiden yhteyteen, jolloin käyttö on
helppoa.
TUOTETIEDOT: Suuri tyhjennysluukku, teräksinen
massankannatuslevy ja patentoitu ilmanvaihtojärjestelmä.
Materiaali: PE + PS (UV-suojattu polyeteenimuovi, eriste 50
mm polystyreeni). Mitat: 800 x 860 x 740 mm. Paino: 24 kg.

Mitat: 320 x 805 x 740 mm. Paino: 6 kg.

Tuotenumero: 21300
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Kevyesti eristetty
kompostori
kaikille
maatuville
jätteille.

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

Puutarha- ja
mökkikompostori 310 L
• Helppokäyttöinen ja tilava.
• Erityisesti puutarhajätteille ja kaikkeen jälkikompostointiin.
• Lämpöeristyksen ansiosta kompostoituminen käynnistyy
varhain keväällä ja jatkuu pitkälle syksyyn.
• Pyöreä muoto sulautuu ympäristöön ja tekee rakenteesta
kestävän.
TUOTETIEDOT: Kannessa on kätevä ilmankierronsäädin.
Pohja-osassa on 40 mm korkeudella paljon tuloilmareikiä.
Helppo tyhjentää poisnostettavan yläosan ansiosta.
Materiaali: PE (UV-suojattu polyeteenimuovi, eriste
polyeteenivaahtoa). Mitat: ø 990 x k 700 mm. Paino: 12 kg.
VINKKI: Myy kuivikekäymäläkaupan
yhteydessä käymäläjätteen
jälkikompostointiin.

Tuotenumero: 21310
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Nopeaan ja
hajuttomaan
kompostointiin.

Kompostivirkiste

3 KG

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Riittoisa mineraali- ja hivenainevalmiste
kodin maatuvien jätteiden kompostointiin.
• Pitää kompostin hajuttomana.
• Tehostaa kompostoitumista, ehkäisee ravinnehävikkiä ja
parantaa kypsän kompostin laatua.
KÄYTTÖSUOSITUS: Ripotellaan biojätteen joukkoon
jätteen lisäämisen yhteydessä. Keittiöjätteille 0,5 dl/10
litraa (n. 0,5 % jätteen määrästä). Puutarhajätteille
2 dl/10 litraa (n. 2 % jätteen määrästä).
VINKKI: Suosittele käytettäväksi yhdessä
Kekkilä Kompostikuivikkeen kanssa.

3 KG pakki
Tuotenumero: 63040
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Vähentää
hajuhaittoja ja
nopeuttaa
kompostoitumista.

Huussikompostoija

3 KG
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Riittoisa, luonnonmukainen mineraalija hivenainevalmiste.
• Patentoitu koostumus.
• Nopeuttaa kompostin hygienisoitumista ja kypsymistä.
• Vähentää hajuhaittoja.
• Komposti on nopeammin valmista maanparannusaineena
käytettäväksi.
KÄYTTÖSUOSITUS: Ripotellaan seosta käymälään noin
1 rkl joka käyntikerran jälkeen (n. 0,5 % jätteen määrästä).
VINKKI: Suosittele käytettäväksi yhdessä
Kekkilä Hajusiepon kanssa.

3 KG pakki
Tuotenumero: 63050
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Kompostikuivikkeen
käyttö tekee
kompostoinnista
helpompaa.

Kompostikuivike

50 L

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Pitää kompostin hajuttomana ja ilmavana.
• Valmistettu puhtaista luonnonmateriaaleista: turpeesta,
kutterilastusta ja männynkuoresta.
• Lisätty kuiva-aine pitää ravinnetasapainon ihanteellisena
varsinkin keittiön biojätteitä kompostoitaessa.
KÄYTTÖSUOSITUS: Kuiva biojäte 20 % jätteen määrästä,
kostea biojäte 50 % jätteen määrästä.
VINKKI: Tuo mökkiläisten suosikkituote hyvälle myyntipaikalle
kesää kohden. Pidä lava sateelta suojassa, sillä kostea
kuivike on pettymys asiakkaalle.

50 L säkki
Tuotenumero: 618
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Hajusieppo
on käymälän
kuivike, johon
hajut ja nesteet
imeytyvät.

Hajusieppo

50 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

•
•
•
•

Valmistettu rahkaturpeesta ja kutterilastusta.
Vähentää hajuhaittoja ja tehostaa jätteen kompostoitumista.
Parantaa kompostimassan rakennetta.
Käymäläjätettä jälkikompostoidaan noin kahden
vuoden ajan.
• Turvallinen valinta lemmikkieläinten kuivikkeeksi.
KÄYTTÖSUOSITUS: Joka käyntikerralla lisätään tasainen
kerros kuiviketta, 50 % jätteen määrästä.
VINKKI: Tuo mökkiläisten suosikkituote hyvälle myyntipaikalle
kesää kohden. Pidä lava sateelta suojassa, sillä kostea
kuivike on pettymys asiakkaalle.

50 L säkki
Tuotenumero: 617
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Uudenlainen
kompostoiva
kuivikekäymälä
ulkohuusseihin.

Kompostoiva
huussikäymälä 230 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Kompostoiva käymälä tyylikkäällä muotoilulla ja
ylivoimaisilla käytettävyysominaisuuksilla.
• Käymälä on markkinoiden parhaiten eristetty.
• Asennus on helppoa symmetrisen muodon ja vapaasti
asennettavan kannen ansiosta.
• Markkinoiden suurin tyhjennysluukku, joten tyhjentäminen
on hyvin helppoa.
TUOTETIEDOT: Vapaasti asettuva runkokansi ja
tyhjennysluukku kestävää EPP-erikoissolumuovia.
Tyhjennysluukun sisällä patolevy, rungossa paksu
lämpöeristys. Väri: tummanharmaa. Materiaali: muovi ja
polystyreeni. Mitat: 710 x 710 x 1090 mm. Paino: 16 kg.
VINKKI: Kekkilän mediapankista jälleenmyyjille
Tuotenumero: 21344
löytyy tukimateriaalia kompostorien
myyntiin, mm. laadukkaita kuvia.
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Tutustu
kekkila.fi/koti/
runkotakuu

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS
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Helppokäyttöinen,
patentoitu
kompostoiva
käymälä.

Kompostoiva
kuivikekäymälä 100 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Erottelee suotautuvan nesteen.
• Helppo käyttää ja tyhjentää – patentoitu
vaihtosäiliörakenne.
• Suuri hyötytilavuus – kolme erillistä säiliötä.
• Vaivaton asennus suoraan lattiapinnalle, huussiin tai
lämpimään sisätilaan.
TUOTETIEDOT: Sisältää lämpöistuimen, ilmastointiputken
hatun, suotonesteletkun ja -kanisterin. Ilmastointiputki
hankitaan erikseen. Materiaali: PE + kuituvahvistettu PP.
Mitat: 800 x 460 x 800 mm. Paino: 14 kg. Värit: harmaa,
istuinosa ruskea. Valmistettu Suomessa.
VINKKI: Kekkilä Kuivikekäymälän ilmastointiputkipaketti on
myyntiä helpottava palvelutuote kaikkiin
Tuotenumero: 21392
Kekkilä-kuivikekäymälöihin.
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Tyylikäs, tehokas
ja näppärän
kokoinen
kuivikekäymälä.

Kuivikekäymälä 50 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

• Erottelee suotautuvan nesteen.
• Helppo käyttää ja tyhjentää – patentoitu
vaihtosäiliörakenne.
• Suuri hyötytilavuus – koko säiliö käytössä.
• Vaivaton asennus suoraan lattiapinnalle, huussiin tai
lämpimään sisätilaan.
TUOTETIEDOT: Sisältää lämpöistuimen, ilmastointiputken
hatun, putkiliitoksen ja suotonesteletkun. Ilmastointiputki
hankitaan erikseen. Materiaali: kuituvahvistettu PP.
Mitat: 500 x 470 x 510 mm. Paino: 7 kg. Väri:
luonnonvalkoinen ja ruskea. Valmistettu Suomessa.
VINKKI: Kekkilä Kuivikekäymälän ilmastointiputkipaketti on
myyntiä helpottava palvelutuote kaikkiin
Kekkilä-kuivikekäymälöihin.
Tuotenumero: 21382
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Lämpöeristetty,
toimintavarma
kompostoiva
käymälä.

Tehokäymälä 230 L
KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

•
•
•
•

Toimiva muotoilu – kestävä ja tilava.
Lämpöeristetty, sopii ympärivuotiseen käyttöön.
Kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Sisältää käyttöohjeen.
Suuri tyhjennysluukku ja rakenne, joka mahdollistaa
välityhjennykset esim. syksyllä.
TUOTETIEDOT: Sisältää lämpöistuimen, ilmastointiputken
hatun, suotonesteletkun ja -kanisterin. Ilmastointiputki
hankitaan erikseen. Materiaali: PE (UV-suojattu
polyeteenimuovi). Mitat: 800 x 980 x 600 mm.
Paino: 20 kg. Värit: harmaa, istuinosa ruskea.
VINKKI: Kekkilä Kuivikekäymälän ilmastointiputkipaketti on myyntiä
helpottava palvelutuote kaikkiin Kekkilä-kuivikekäymälöihin.
Tuotenumero: 21340
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Lisätuote
helppoon
Kekkiläkuivikekäymälän
asennukseen.

LISÄVARUSTE

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

Kuivikekäymälän
ilmastointiputkipaketti
75 mm
• Helpottaa kuivikekäymälän asennusta.
• Yhteensopiva kaikkien Kekkiläkuivikekäymälämallien kanssa.
• Myyntiä helpottava palvelutuote.
TUOTETIEDOT: Sisältää kolme putkea ja läpivientitiivisteen.
Materiaali: PE ja TPE. Mitat: 1000 x 80 x 200 mm.
VINKKI: Ilmastointiputkipaketti asennukseen
sekä Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori
jälkikompostointiin tuovat lisämyyntiä.

Tuotenumero: 21366
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Kuivakäymälöiden lämpöistuimet
Tyylikäs ja helppohoitoinen kaksoissaranoitu lämpöistuin
• Sopii 50 L ja 100 L Kekkilä- kuivikekäymälöihin.
• Kestää hyvin käyttöä, puhdistusta ja pakkasta.
TUOTETIEDOT: Materiaali: PP ja EPP. Paino: 0,3 kg.
Mitat: 50 x 400 x 420 mm.

LISÄVARUSTE
Kuivikekäymälän
lämpöistuin

LISÄVARUSTE
Huussikäymälän
lämpöistuin

Tuotenumero: 21369

Tuotenumero: 21370

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

Ilmastointiputken
hattu 75/100
Käymälän tuuletusputken hattu verkolla
• Tehostaa kompostikäymälän
ilmanvaihtoa ja hävittää hajua.
• Yhteensopiva ø 75 mm ilmastointiputkeen.
LISÄVARUSTE
TUOTETIEDOT: Materiaali: HD PE.

Mitat: 10 x 150 x 150 mm.
Paino: 0,3 kg.

Tuotenumero: 21368
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Kuivikekäymälä 50 l
vaihtosäiliö kannella
Lisäkapasiteettia ja helppoutta lisäsäiliöllä
• Lisäkapasiteettia, joustoa ja käytön mukavuutta.
• Jätteen tyhjentäminen ja varastointi on vaivatonta ja siistiä.
• Tarvittaessa jätettä voi jälkikompostoida kannellisessa säiliössä.
TUOTETIEDOT: Materiaali: PP.
Mitat: 450 x 450 mm. Paino: 1,5 kg.

LISÄVARUSTE
Tuotenumero: 21343

KOMPOSTOINTI
& KIERRÄTYS

Kompostin sekoitussauva
Kätevä apuväline ilmastukseen
• Toimiva mekanismi, kestävää terästä.
TUOTETIEDOT:

Materiaali: galvanoitu teräs.
Mitat: 900 x 150 x 20 mm.

LISÄVARUSTE
Tuotenumero: 21360
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PIHAN
TURVALLISUUS

100

PIHAN
TURVALLISUUS

Kevyt ja riittoisa
murske liukkauden
torjumiseen.

Hiekoitus- ja
puutarhamurske
•
•
•
•
•

8 L, 25 L

Erittäin kevyt – helppo käsitellä ja levittää.
Vettä kevyempänä pysyy aina jään pinnalla.
Murske on valmistettu savesta polttamalla.
Käytön jälkeen sen voi lakaista istutusalueille ja nurmikolle.
Multaan sekoitettuna lisää ilmavuutta ja parantaa
juurtumista.
PIHAN
TURVALLISUUS

KÄYTTÖSUOSITUS: 8 L säkki riittää 32 m2 alueelle.
25 L säkki riittää n. 100 m² alueelle.
VINKKI: Päämyyntiaika liukkailla keleillä, kesäkaudella
sopii mullan keventämiseen kivikkokasveille, viherkatoille ja
ruukuissa.
8 L säkki
25 L säkki
1000 L suursäkki
Tuotenumero: 15928

Tuotenumero: 15926

Tuotenumero: 15900

101

Riittoisa
murske liukkauden
torjuntaan.

UUSI KOKO

Hiekoitussepeli

10 KG, 20 KG

• Hiekoitussepeli on riittoisa kivimurske pihojen,
kulkuväylien ja katujen liukkauden torjumiseen. Tuote on
murskattua kotimaista kiveä, ja sen raekoko on 3–8 mm.
• Perinteinen hiekoitusmateriaali.
• Liukkauden torjuntaan.
• Pintamateriaaliksi käytäville ja istutusalueille.
KÄYTTÖSUOSITUS: 10 kg säkki riittää n. 40 m2

PIHAN
TURVALLISUUS

hiekoittamiseen.

VINKKI: Perinteinen vaihtoehto liukkauden torjuntaan.
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10 KG säkki

20 KG säkki

Tuotenumero: 15925

Tuotenumero: 15924

Nopeasti
vaikuttava jäänsulatusja liukkaudentorjunta-aine.

Jääsula
•
•
•
•

5 L, 10 L

Sulattaa tehokkaasti jäiset kulkureitit.
Helppo levittää, vaikutus alkaa heti.
Teknistä ureaa.
Ei vahingoita pihakiveyksiä, asfalttia, autonrenkaita tai
kasvillisuutta.
KÄYTTÖSUOSITUS: 5 L riittää 55 m2 alueelle.
10 L 110 m2 pinta-alalle.
PIHAN
TURVALLISUUS

VINKKI: Varaudu liukkaisiin keleihin tilaamalla riittävästi
ja erilaisa vaihtoehtoja liukkauden torjuntaan.

5 L pakki

10 L pakki

Tuotenumero: 62135

Tuotenumero: 62136
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Vettähylkivä
erikoisturve öljyn
imeytykseen.

Öljynimeytysturve

50 L

• Öljyvahinkojen torjuntaan autotallissa, pihalla ja
venerannassa.
• Kevyt ja helppo varastoida, paino n. 6,5 kg.
• Hyvä tuote konehalleihin, autotalleihin, veneeseen.
• Erikoismenetelmällä lämpökäsitelty turve imee öljyn
tehokkaasti eri pinnoilta, vettähylkivänä myös veden
pinnalta.
PIHAN
TURVALLISUUS

KÄYTTÖSUOSITUS: 50 L imuteho noin 20–26 L öljyä.
Levitä turvetta kunnes väri ei enää tummene öljystä.
Huomioi haihtuvan öljyn syttymisvaara ja suojainten
käytön tarve. Toimita jätteenkäsittelypisteeseen.
VINKKI: Mikä on tärkein kohderyhmänne ja sille paras
paikka kohdata tuote?

50 L paali
Tuotenumero: 582
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SUOSITUKSET

SUOSITUKSET
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40 cm

50–60 cm

50–60 cm Perenna- ja ruusumulta 40 L
Puutarhamulta 40 L, 50 L

40–50 cm

50–60 cm

1 m2 keskikokoisia
perennoita

1 m2 suuria
perennoita

Ryhmäruusut

Pensasruusut

Köynnös

Perenna- ja ruusumulta 40 L
Puutarhamulta 40 L, 50 L

20–30 cm

1 m2 pieniä perennoita

Koristepensas, marjapensas

60–80 cm Puutarhamulta 40 L, 50 L
Puutarhamulta,
luonnonmukainen 40 L
Puu- ja pensasmulta 40 L
40–50 cm

Koristepuu, hedelmäpuu

Mitä multaa?

Mullan
syvyys

Kasvi/kasvupaikka

Uusia istutusalueita perustettaessa

MULTASUOSITUKSET

SUOSITUKSET

106
2–3 sk/käynnös + pohjamaata

1–2 sk/pensas + pohjamaata

8–10 sk/1 m2 tai 6–8 sk + pohjamaata

8–10 sk/1 m2 tai 6–8 sk + pohjamaata

6–8 sk/1 m2 tai 4–6 sk + pohjamaata

3–5 sk/1 m2 tai 2–3 sk + pohjamaata

1–2 sk/pensas + pohjamaata

3–5 sk/puu + pohjamaata

Mullan määrä

Ruukkuviljelymulta 15 L
Tomaattimulta 15 L

25-40 cm

15–20 cm

25–40 cm

Kukat ja syötävät
kasvit ruukuissa

Kesäkukat amppeleissa
ja parvekelaatikoissa

Kesäkukat ja
hortensiat ruukuissa

Kesäkukkamulta 10L
Kesäkukkamulta 30 L
Hortensiamulta 30 L
Pelargonimulta 15 L

Nurmikon hoitomulta 40 L

Nurmikon dressaaminen

1 x 10 L sk/ ø 25 cm ruukku
1 x 15 L sk/ ø 30 cm ruukku
1 x 30 L sk / ø 35 cm ruukku

1 x 30 L sk /2 parvekelaatikkoa tai
3 amppelikoria

Ruukku ø noin 30 cm/15 L sk
Parvekelaatikko pituus 80 cm/15 L sk

1 sk/4 m2 nurmikon pintaan

1 sk Kivituhkaa + 1 sk multaa/2 m2

Kivituhka 20 kg

3–5 cm

Nurmikon paikkaaminen

3–5 sk/m2 + pohjamaata

15–20 cm

Nurmikon perustaminen

3–6 sk/puu, 2–4 sk/pensas +
pohjamaata

Puutarhamulta 40 L, 50 L

40–60 cm Havu- ja rodomulta 40 L

Happaman maan kasvit,
havut, alppiruusut,
pensasmustikat,
hortensiat

SUOSITUKSET
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Lannoite

Kevätlannoite PLUS+

Puutarhalannoite,
luonnonmukainen 10 L

Kastelulannoite

Kanankakka

Nurmikkolannoite PLUS+

Kesäkukkaravinne

Ruusulannoite

Kasviryhmä

Kaikki puutarhan
kasvit

Kaikki puutarhan
kasvit

Kaikki puutarhan
kasvit

Kaikki puutarhan
kasvit

Nurmikko

Kesäkukat

Ryhmäruusut,
pensasruusut

LANNOITESUOSITUKSET

SUOSITUKSET
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Joka kastelukerta: vesiliukoinen 1 mitta/10 L vettä,
joka toinen kastelukerta lannoitteen määrä on kaksinkertainen.

Joka kastelukerta: 1 mitta/1 L vettä, joka toinen kastelukerta lannoitteen määrä
on kaksinkertainen. **

2,5–3 L/100 m2 huhti-toukokuussa nurmikon alkaessa kasvaa.
Toista tarvittaessa joka neljäs viikko aina heinäkuuhun saakka.
Nurmikon syyslannoitukseen 2 L/100 m2 elo-syyskuun aikana.

Kevätlannoitus: nurmikko 4–6 L/10 m2, kasvimaa 8–12 L/10 m2,
hedelmäpuut 1–2 L/puu, marjapensaat 0,5–1 L/pensas,
kesäkukat 2 dl/10 litraa multaa.

Hoitolannoitus kasvukaudella 1 krt viikossa:
0,5–3,5 mitallista/10 L/2 m2 ravinnetarpeesta riippuen.

Kevätlannoitus: nurmikko 2–3,5 L/10 m2, kasvimaa 4–7 L/10 m2,
hedelmäpuut 1–2 L/puu, marjapensaat 0,5 L/pensas,
kesäkukat 1,5 dl/10 L multaa. Kesälannoitus tarvittaessa.

Nurmikko, koristepuut ja -pensaat, kasvimaa 7,5 dl/10m2.
Hedelmäpuut 5 dl/10m2. Marjapensaat ja perennat 4 dl /10m2,
mansikka 2,5 dl/10m2. Kesälannoitus: Nurmikko, kasvimaa 2,5 dl/10m2.

Käyttösuositus

Havu- ja rodolannoite

Marjalannoite 3 L

Kasvimaalannoite 3 L

Perunalannoite
Perunalannoite,
luonnonmukainen 3 L

Kasviravinne, luonnonmukainen

Kukkaravinne

Havukasvit,
alppiruusut

Marjapensaat,
hedelmäpuut

Kasvimaa

Perunamaa

Tomaatit.
pikkutaimet, yrtit

Viherkasvit

SUOSITUKSET
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* kourallinen painaa 20–30 g ** 1 litra painaa n. 800 g

Hoitolannoitus kasvukaudella: 10 ml/1 mitta/1 L vettä joka kastelukerta. **

Tomaatit: 20 pumppausta (30 ml) / 2 l vettä. Taimille annostelu on 1/3 tästä
ohjeesta.
Pikkutaimet ja yrtit: 7 pumppausta (10 ml) / 2 l vettä

Mineraalilannoite: perunamaa 800 g/10 m2,
vihannekset ja juurekset 1200 g/10 m2.
Luomulannoite: perunamaa 2–3 L/10 m2. **

Kevätlannoitus /10 m2: porkkana, punajuuri, lanttu 0,7–0,9 L,
kaalikasvit 1–1,5 L, sipulit 0,7–1 L, purjo, valkosipuli, selleri 1–1,2 L,
herne, papu, salaatti, tilli, persilja, peruna 0,5 L.

Kevätlannoitus/10 m2: marjapensaat 1–2 L, hedelmäpuut 1–2 L,
mansikka 0,5–1L. *

Kastelulannoite: 2–3 krt kuukaudessa 1 mitta/10 L vettä/1–2m2.
Rakeinen, kevätlannoitus: havukasvit ja hortensiat 400 g/10 m2,
alppiruusut 600 g/10 m2, pensasmustikat 300 g/10 m2. **

Koristekate 45 L
Kuorikate 50 L
Pinja koristekate 35 L
Koristekivet 25 kg

Koristekate 45 L
Kuorikate 50 L

Koristepensaat,
istutusalue

Koristepensaat,
aita tai aidanne

Lehtipuukate 45 L
Koristekate 45 L
Koristekivet 25 kg
Rantakivi 25 kg

Perennat,
istutusalue

Kivikkopuutarha

Koristekate 45 L
Kuorikate 50 L
Pinja koristekate 35 L
Liuskekivi 25 kg

Koristepuut,
hedelmäpuut,
yksittäispuu

Havukasvit, aita
tai aidanne

Havukasvit,
istutusalue

Kate

Katettava alue

KATESUOSITUKSET
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1 säkki/1m2/3 cm kerros katetta. Suositus 3 cm.
Kasvien tyvelle vain ohut kerros, erityisesti maanpeiteperennoilla multaa jää näkyviin. Koristekivien alla voi
tarvittaessa käyttää niiden väriin sopivaa katekangasta.

2 säkkiä/ø 0,6 m = 1,5 m2 alue.
7–9 säkkiä/ø 1,5 m = 7 m2 alue.
Katepinta läpäisee vettä ja ravinteita sekä suojaa puun
runkoa esim. ruohonleikkurin kolhuilta.

1 säkki/1,5 m pensasaitaa/3 cm kerros katetta.
Suositus 3–7 cm. Puhtaan, uuden mullan päälle ei
tarvita katekangasta.

1 säkki/1 m2/3 cm kerros katetta. Suositus 3–7 cm.
Rikkakasvien juuret poistetaan maasta ennen katteen
levittämistä. Puhtaan, uuden mullan päälle ei tarvita
katekangasta.

Käyttösuositus

Koristekate 45 L
Pinja koristekate 35 L

Lehtipuukate 45 L
Koristekate 45 L
Kuorikate 50 L

Kuorikate 50 L
Lehtipuukate 45 L

Lehtipuukate 45 L
Koristekate 45 L
Kuorikate 50 L
Rantakivi 25 kg

Koristekivet 25 kg
Kivituhka 20 kg

Alppiruusut,
istutusalue

Marjapensaat,
hedelmäpuut

Kasvimaa,
käytävät

Keittiöpuutarha,
käytävät

Pihakäytävät

SUOSITUKSET
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0,5 säkkiä/1 m2 pihakäytävän pintaa. Levitetään
tasatun ja tiivistetyn kiviainesperustuksen päälle.

1 säkki/1m2/3 cm kerros katetta.
Viljelylaatikoiden ja kohopenkkien väleihin.
Kate- ja kivipinnan alle väriin sopiva katekangas.

1 säkki/3–4 m 25–30 cm leveää käytävää.
Maatuvan katteen alle ei suositella katekangasta.

1 säkki/1 m2/3 cm kerros katetta. Suositus 3–7 cm.
Rikkakasvien juuret poistetaan maasta ennen katteen
levittämistä. Puhtaan, uuden mullan päälle ei tarvita
katekangasta. Rungon ja pensaiden tyvelle ohut kerros.

1 säkki/1m2/3 cm kerros katetta. Suositus 3 cm.
Katetta ei levitetä pensaiden alle, vain ympärille.
Juuristoalueelle lisätään vuosittain ohut kerros
Havu- ja rodomultaa.

PIENI PUUTARHASANASTO
Happaman maan kasvi
Kasvi, joka viihtyy vähä
kalkkisessa maassa
(maan pH n. 4–5).
Mm. havukasvit, alppiruusut,
hortensiat, pensasmustikat.
Hoitolannoitus
Eli kesälannoitus; kesäheinäkuussa monipuolisesti
typpeä, fosforia, kaliumia
ja hivenravinteita sisältävä
lisälannoitus.
Kalkitus
Puutarhakalkkirouheen levitys
maaperään noin 3–4 viikkoa
ennen kevätlannoitusta,
syksyllä elo-syyskuussa.
Kalkki (kivirouhe)
Aines, jota lisätään maahan
neutraloimaan maaperän
happamuutta.

SANASTO

Karaiseminen
Taimien totuttaminen
ulkoilmaan ja uv-säteilyyn
sisäkasvatuksen jälkeen
esim. niin, että herkät taimet
siirretään alkukesällä päiväksi
ulos ja yöksi sisälle.
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Kate
Maanpinnan päälle
levitettävä suojaava ja
pihan viimeistelyyn sopiva
materiaali, joka mm. ehkäisee
siemenrikkakasvien itämistä
sekä vähentää kastelun
tarvetta, kun sade- ja
kasteluvesi imeytyy paremmin
ja haihtuu vähemmän.
Kouliminen
Pikkutaimen istuttaminen
kylvöksestä omaan kasvatus
ruukkuun.
Lamoava
Maanmyötäinen kasvutapa.
Lannoite
Aine, jota lisätään
maahan kasvun ja sadon
parantamiseksi.Lannoittamisen
ajatus on palauttaa
maaperään ne ravinteet,
jotka poistuivat sadonkorjuun,
lehtien haravoinnin tai
nurmikonleikkuun mukana.
Multa
Eri turvelaatujen ja
kivennäismaalajien seos.

N-P-K
Pääravinteet = typpi-fosforikalium. Ravinteet, joita kasvit
käyttävät määrällisesti eniten.
Typpi (N)
Ravinne, jolla on vahvin
vaikutus kasvin kasvuun.
Typen avulla kasvu on vahvaa
ja elinvoimaista. Ilman typpeä
kasvu tyrehtyy.
Fosfori (P)
Ravinne, jota kasvi
tarvitsee uuden solukon
muodostamiseen ja
yhteyttämiseen. Fosforia
tarvitaan erityisesti heti
itämisen jälkeen ja kukkimis
vaiheessa.
Kalium (K)
Ravinne, joka tukevoittaa
versokasvua ja edistää
kukintojen muodostumista.
Kalium vahvistaa kasvin
vastustuskykyä tuholaisia ja
tauteja vastaan.
Perenna
Monivuotinen, ruohovartinen
kasvi.
Peruslannoitus
Kevätlannoitus; monipuolisesti
typpeä, fosforia, kaliumia
ja hivenravinteita sisältävä
yleislannoitus.

pH
Maan happamuusaste.
Useimmille kasveille sopiva
pH on 6–7 .
p = potenz
H= vetyionien vahvuus
pH < 7 hapan
pH = 7 neutraali
pH > 7 emäksinen
Savi
Maalaji, jonka pääaineksena
on ns. saves eli hyvin hieno
jakoinen mineraalihiukkas
massa.
Syyslannoitus
Elo-syyskuussa kasvukauden
lopulla annettava typetön,
fosfori- ja kaliumlannoitus.
Tuleentuminen
Talveen valmistautuminen;
sadon kypsyminen, kasvu
vaiheen päättyminen, lehtien
putoaminen ja lakastuminen.
Tumma turve
Keskimaatunut sararahkaturve.
Käytetään monivuotisten
kasvien istutukseen sopivissa
multaseoksissa.

SANASTO

Vaalea turve
Heikosti maatunut rahkaturve.
Käytetään kevyessä ja
ilmavassa, esim. kylvöihin
sopivassa multaseoksissa.
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Tilaa uutiskirje
jälleenmyyjille
Tutustu kekkila.fi/
jalleenmyyjille

YHTEYSTIEDOT
ASIAKASPALVELU
020 331 482
Huom! Numero on muuttunut.

tilaukset@kekkila.fi

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
MIIKA KERÄNEN
020 790 4875
miika.keranen@kekkila.fi
ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖT
NIKLAS OITOLA
020 790 4828
niklas.oitola@kekkila.fi
Etelä-Suomi, Kaakkois-Suomi ja Ahvenanmaa
JARI HAKALA
020 790 4902
jari.hakala@kekkila.fi
Varsinais-Suomi, Satakunta ja Kanta-Häme
JOUNI SAARIJÄRVI
020 790 4955
jouni.saarijarvi@kekkila.fi
Pohjanmaa, Pirkanmaa, Itä- ja Keski-Suomi
PERTTI UTRIAINEN
020 790 6598
pertti.utriainen@kekkila.fi
Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi
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