
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponukový sortiment: 

 

KEKKILÄ - profesionálne substráty 
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Označenie na balení KEKKILÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balenie Ks/Paleta 
Rozmery 
Palety cm 

Maximálne naloženie paliet 

40‘ 
Kontajner 

13,6 m ťahač 

70L 51 95x140x225 Do 21-22 Do 22-24 

100L 42 100x120x225 Do 22 Do 24-26 

XLL 21 90x130x225 Do 22 Do 24 

MBL 1 90x130x225 Do 22 Do 24 

DODACIE DETAILY 

 

Kekkilä má nové uniformné, dobre rozpoznateľné balenie. Výrobca aj prostredníctvom obalu  prezentuje vysokú kvalitu substrátov. 
 
Označovanie substrátov 
Obaly a vzhľad vriec majú všetky substráty rovnaký. Typ a názov substrátu je vytlačený na boku vriec. Spolu s ním je na ňom uvedených viacero dôležitých 
informácií, číslo receptúry, podľa ktorej sa daný substrát vyrába, frakcia, obsah zvlhčovacieho činidla a iných prímesí .  Okrem toho sú tam uvedené číselné 
rady  šarže, poradové číslo vreca v uvedenej šarži a dátum výroby vo forme rok a týždeň výroby. 
Na zadnej strane vriec je uvedený rozsiahly popis výrobku, návod a inštrukcie na použitie vo viacerých jazykoch. 
Novým  označovaním  vrátane unikátneho štvormiestneho kódu  sa dosiahne  presné objednávanie aj dodanie vždy rovnakého substrátu. 
 
Kekkilä ponúka 3 hlavné produktové rady v rámci substrátov. 
1.) Výsev a mladé rastliny  - DSM 
2.) Okrasné rastliny, zelenina a dreviny - OPM 
3.) Lesné škôlky   - FPM 
 
Ďalšie skratky používané v názvoch substrátov, resp. v popisoch. 
W   – zvlhčovacie činidlo (wetting agent) 
OC – hnojivo s kontrolovaným uvoľňovaním (controlled release fertiliser), Osmocote 
HS  – humínové kyseliny (humic acid) 
CL  – granulovaný íl (granulated clay) 
P    – perlit  
 
KEKKILÄ  ŠTARTOVACIE HNOJIVO (KS1) s unikátnym obsahom ľahkoprístupných mikroprvkov – AKO NOVÝ ZÁKLAD KEKKILÄ substrátov 
KS1  KEKKILÄ hnojivo je nová generácia štartovacieho hnojiva, ktoré je výsledkom dlhodobého výskumu odborníkov. Je jedinečné a neporovnateľné 
s iným, vďaka obsahu mikroprvkov v EDTA chelátovej forme. KS1 bolo vyvinuté vďaka expertom z odborného tímu a vďaka viac než 90 ročným 
skúsenostiam vo výžive rastlín.  KS1 hnojivo je vyrábané vo vlastných výrobných závodoch vo Fínsku. 

 

 

NÁZOV VÝROBKU KÓD  
RECEPTÚRY 

KÓD  
VÝROBKU ŠARŽA 

HMOTNOSŤ BALÍKA 

DÁTUM 
VÝROBY 

VO FORME 
ROK/TÝŽDEŇ 

PORADOVÉ 
ČŚLO 
0010 

17 (2017) 21.TÝŽDEŇ 

TYP FRAKCIA 
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VYŠE 90 ROKOV KVALITY 

Kekkilä Group je Fínska  spoločnosť, ktorá vyvíja a vyrába vysoko kvalitné produkty a ponúka pestovateľské 

riešenia pre konečných spotrebiteľov, realizátorov parkov a záhrad, a komerčných pestovateľov. Kekkilä je 

považovaná za jedného z najvýznamnejších producentov substrátov pre profesionálne použitie na svete. 

 

Kekkilä substráty sú vyrobené 
z vysokokvalitnej sphagnovej rašeliny 
pochádzajúcej z vlastných rašelinísk. 
Tým môžeme zaručiť , že zodpovedá 
našim prísnym kvalitatívnym 
a enviromentálnym kritériám .  Kekkilä je 
zodpovedný výrobca a dodávateľ, čo 
zdôrazňuje aj členstvo vo významných 
organizáciách  EPAGMA a RPP 
Responsibly Produced peat – 
Zodpovedne vyrobená rašelina . 

 

STAROSTLIVO VYBERANÁ ZÁKLADNÁ SUROVINA 

 Kekkilä a spoločnosť Schetelig CE ako 
partner a distribútor značky Kekkilä sa 
snažíme o dlhodobú spoluprácu 
s našimi zákazníkmi, veríme, že 
zodpovedný a osobný prístup 
k zákazníkovi je záruka spokojnosti  
a ďalekosiahlej spolupráce.  Naši 
obchodní zástupcovia sú s Vami 
v kontakte od objednávky, dodaní, aj pri 
používaní a pestovaní.  

 

STAROSTLIVOSŤ  O ZÁKAZNÍKA 

 

Moderný, počítačovo riadený 
zmiešavací proces a viackroková 
kontrola kvality v priebehu výroby 
zaručujú vysokokvalitný finálny produkt.  
Disponujeme ISO certifikátom , všetky 
naše produkty sú vyrábané podľa 
presných, prehľadných 
a kontrolovaných noriem.  Počas 
výrobného procesu je samozrejmosťou 
časté odoberanie vzoriek, ktoré sa 
pravidelne kontrolujú a uschovávajú.    

 

VÝROBA – ISO CERTIFIKÁT 

 Produkty Kekkilä zastrešujú rôzne typy 
substrátov pre rôzne účely použitia. 
Zásobujeme komerčných pestovateľov 
okrasných rastlín, zeleniny, významné 
lesné škôlky. Pre zaujímavosť  80% 
lesných škôlok v severských krajinách 
pestuje v lesníckych substrátoch 
Kekkilä.  

 

ŠIROKÁ PONUKA 
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KEKKILÄ DSM 

- Vyrobené v Estónsku. 

KEKKILÄ TSM 

- Vyrobené v Estónsku. 

KEKKILÄ C 

- Vyrobené vo Fínsku. 

 

 

 

 

KEKKILÄ OPM 025 

 

-  Vyrobené v Estónsku. 

 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

DSM 1 W R0630 Hnedá sphagnová rašelina 0,60 5,9 24 

DSM 2 W R0632 Hnedá sphagnová rašelina 1,00 5,9 32 

DSM 3 W R0634 Hnedá sphagnová rašelina 1,50 5,9 44 

DSM 1 W Extra R7090 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Čierna rašelina 10% 

0,60 5,9 24 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

TSM 1 W R6010 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Čierna  rašelina 50% 

0,60 5,9 24 

TSM 2 W R6012 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Čierna  rašelina 50% 

1,00 5,9 32 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK - N-P2O5 -K2O 15-12-29 
kg/m3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

C1 Turbo R8092 Biela sphagnová rašelina 0,60 5,9 24 

C1 W R8093 Biela sphagnová rašelina 0,60 5,9 24 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 025 W R0332 Hnedá sphagnová rašelina 1,00 5,9 32 

OPM 025 W CL R6050 
20CL 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Íl 20 kg/m3 

1,00 5,9 32 

OPM 025 W Multipack 
R7013 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Čierna rašelina 20% 

1,00 5,9 32 

OPM Dark Multipack 
025 W R7036 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Čierna rašelina 35% 

1,00 5,9 32 

1. VÝSEV A  MNOŽENIE 

2. OZDOBNÉ RASTLINY, 

ZELENINA A DREVINY 

4. 

Produkty radu C sú našou vlajkovou loďou, majú vysokú technickú kvalitu, produkujú vysoké výnosy a dosahujú 
vynikajúce výsledky v pestovaní mladých rastlín. Sú vyrobené z jedinečnej bielej rašeliny- Sphagnum fuscum, 
zberanej z vlastných rašelinísk vo Fínsku.  V sérii C Turbo sú najmenšie častice v procese výroby odstránené, vďaka 
čomu je výsledný substrát jemný avšak zbavený prašnej zložky, vhodný pre výsev a mladé rastliny. 

Vhodný pre tácky, packy s veľkosťou bunky do 5cm. 

Séria DSM je substrát vyrobený v Estónsku ,  viacúčelový výsevný substrát, základom ktorého je kvalitná hnedá 
rašelina, s možnosťou mixu s čiernou rašelinou.  DSM majú jemnú frakciu, homogénnu štruktúru. Obsahujú 
zvlhčovacie činidlo a KS1 štartovacie hnojivo.  
Vhodný pre tácky, packy s veľkosťou bunky do 5 cm. 
 

TSM je naša najtmavšia séria substrátov s vysokou vododržnou schopnosťou, určená pre plnenie táciek, výsev 
a množenie. Ideálne substráty pre teplejšie klimatické oblasti.  Sú vyrobené so zmesi  hnedej a čiernej rašeliny, májú  
jemnú frakciu, obsahujú zvlhčovacie činidlo a KS1 štartovacie NPK hnojivo. Predávajú sa s rôznym množstvom 
obsahu hnojiva, vrátane vysokého obsahu, ktorý sa osvedčil u niektorých plodín náročných na prítomnosť vysokého 
množstva živín. 
 

Séria OPM 025 sa používa najčastejšie pre tácky, packy a kvetináče s veľkosťou buniek 6-12 cm. 

Substrát ponúka dobré vlastnosti pre plnenie pestovateľských nádob, veľmi dobré hospodárenie 
s vodou, vzdušnosť a vzlínavosť. AJ preto je táto séria najpredávanejšia zo substrátov určených pre 
pestovanie v menších kvetináčoch.  
Dark Multipack je substrát vyvinutý na základe požiadaviek pestovateľov. Pridaním čiernej rašeliny sa 

prirodzene zvýšila jeho vododržnosť. Pridanie čiernej rašeliny ovplyvnilo aj váhu substrátu. Je to náš 
najťažší substrát. Odporúčame ho pre pestovanie letničiek, dvojročiek, zeleninových priesad a ostatných 
rastlín, ktoré vyžadujú priepustný substrát so schopnosťou dobre hospodáriť s vodou. Osvedčil sa aj pri 
pestovaní chryzantém. Je vhodný pre plnenie multipakov s bunkami od 6 cm a kvetináčov a kontajnerov.  
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KEKKILÄ OPM 525 

-  Vyrobené v Estónsku. 

 
KEKKILÄ OPM 540 

-  Vyrobené v Estónsku. 

 

 
 

KEKKILÄ OPM 420 

-  Vyrobené vo Fínsku. 

 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 525 W R7001 L2 Hnedá sphagnová rašelina 1,00 5,9 32 

OPM 525 W CL R6065 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Íl 20 kg/m3 

1,00 5,9 32 

OPM 525 W L1 R6030 Hnedá sphagnová rašelina, 0,60 5,9 24 

OPM 525 W CL R6060 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Íl 30 kg/m3 

1,00 5,9 32 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 540 W R1430 Hnedá sphagnová rašelina 1,00 5,9 32 

OPM 540 W CL R7016 
Hnedá sphagnová rašelina,  
Íl 20 kg/m3 

1,00 5,9 32 

OPM 540 W TC R6091 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Perlit, Íl 

1,00 5,9 32 

OPM 540 W FM100 
R6071 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Kokos, Íl 

1,00 5,9 32 

OPM 540 W CL R6081 
Hnedá sphagnová rašelina,  
Íl 30 kg/m3 

1,00 5,9 32 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 420 W R8045 Biela sphagnová rašelina 1,00 5,9 32 

2. OZDOBNÉ RASTLINY, 

ZELENINA A DREVINY 

 

Séria OPM 525 je určená prevažne na plnenie a pestovanie v kvetináčoch o veľkosti 11-14 cm. 

Táto séria je v procese výroby zbavená najmenších, najjemnejších častíc, čím získava jedinečnú 
štruktúru a vylepšené vlastnosti.  Aj vďaka odstráneniu prachových častíc má veľmi dobré drenážne 
vlastnosti a vzdušnosť, čím sa docieli bohatý koreňový systém a silný vzrast. Má vláknitejšiu, stredne 
jemnú, homogénnu štruktúru a výborné vlastnosti pre plnenie pestovateľských nádob.  
 

Produkty OPM 540 sú určené pre pestovanie v nádobách 12-17 cm 

Táto séria je zbavená v procese výroby prašných častíc, štruktúra je vzhľadom na účel použitia 
vylepšená prídavkom vláknitej, borkovanej rašeliny.  Od roku 2014 sa výroba tejto série ešte zdokonalila 
a v celom substráte prevažuje vláknitá štruktúra, obsahuje menej jemných častíc, zlepšili sa aj vlastnosti 
pre plnenie pestovateľských nádob. 
 

Séria OPM 420, základom ktorej je biela Fínska rašelina je ideálna na plnenie nádob 6-12 cm. 
Substrát je zbavený prachových častíc, má jemnú-strednú štruktúru. Je to najpredávanejšia séria pre 
lesné škôlky a pestovanie byliniek. 
 

5.

. 

3. ŠPECIÁLNE SUBSTRÁTY 
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KEKKILÄ OPM 525 

-  Vyrobené v Estónsku. 
 

KEKKILÄ OPM 540 

-  Vyrobené v Estónsku. 

KEKKILÄ OPM 630 

-  Vyrobené vo Fínsku. 

KEKKILÄ OPM 640 

-  Vyrobené vo Fínsku. 
 

 

 

 

 

 

 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 525 W CL R7810 
pH 5,2 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Íl 

1,00 5,2 32 

OPM 525 W CL R7734 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Íl, Fe+ 

1,00 5,9 36 

OPM 525 WTC R7189 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Perlit, Íl 

1,00 5,9 32 

OPM 525 W P R6041 
Hnedá sphagnová rašelina, 
Perlit 

1,00 5,9 32 

OPM 525 W TC pH 6,0 
R7663 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Perlit, Íl 

1,00 6,1 32 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 540 W FM205 
R7547 

Hnedá sphagnová rašelina, 
Kokos 

1,00 5,9 32 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér6 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 16-9-20 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 630 W KS6 pH 5,0 
R8066 

Biela sphagnová rašelina 0,70 5,0 16 

OPM 630 W KS6 P pH 
4,6 R8245 

Biela sphagnová rašelina 0,70 4,6 18 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 640 W R8076 Biela sphagnová rašelina 1,00 5,9 32 

Substráty OPM 640 sa vynikajúco osvedčili pre pestovanie v kvetináčoch a kontajneroch nad 12 cm. Základom je 
biela fínska rašelina zbavená jemných častíc, s obsahom väčších častíc, ktoré zaručujú výborný drenážny efekt 
a vzdušnosť pri viacročnom pestovaní vo veľkoobjemových kvetináčoch. 
 

OPM 630 je vynikajúci  pre pestovanie v črepníkoch 10-13 cm.  

Substrát z bielej fínskej rašeliny, zbavený najjemnejších častíc s obsahom hrubšej frakcie. Zvýšená 
vzdušná kapacita ho robí ideálnym pre pestovanie rastlín s citlivým koreňovým systémom a pre 
viacročné pestovanie. 
 

 

6. 

Séria OPM 525 je určená prevažne na plnenie a pestovanie v kvetináčoch o veľkosti 11-14 cm. 
Táto séria je v procese výroby zbavená najmenších, najjemnejších častíc, čím získava jedinečnú 
štruktúru a vylepšené vlastnosti.  AJ vďaka odstráneniu prachových častíc má veľmi dobré drenážne 
vlastnosti a vzdušnosť, čím sa docieli bohatý koreňový systém a silný vzrast. Má vláknitejšiu, stredne 
jemnú, homogénnu štruktúru a výborné vlastnosti pre plnenie pestovateľských nádob.  
 

 

Produkty OPM 540 sú určené pre pestovanie v nádobách 12-17 cm 

Táto séria je zbavená v procese výroby prašných častíc, štruktúra je vzhľadom na účel použitia 
vylepšená prídavkom vláknitej, borkovanej rašeliny.  Od roku 2014 sa výroba tejto série ešte zdokonalila 
a v celom substráte prevažuje vláknitá štruktúra, obsahuje menej jemných častíc, zlepšili sa aj vlastnosti 
pre plnenie pestovateľských nádob. Táto receptúra je vhodná pre pelargónie a surfínie. 

3. ŠPECIÁLNE SUBSTRÁTY 
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KEKKILÄ OPM 420 

-  Vyrobené vo Fínsku. 

 

KEKKILÄ OPM 525 

-  Vyrobené v Estónsku. 

 

KEKKILÄ FBM 525 

-  Vyrobené vo Fínsku. 
 

KEKKILÄ OPM 540 

-  Vyrobené v Estónsku. 

 

KEKKILÄ OPM 630 

-  Vyrobené vo Fínsku. 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 420 L0 W OC 
R8128 

Biela sphagnová rašelina - 5,2 8 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 525 W L05 
Calluna R7738 

Hnedá sphagnová rašelina 0,50 4,7 24 

OPM 525 W L0 Calluna 
R7540 

Hnedá sphagnová rašelina - 5,2 8 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

FBM 525 W Vaccinium 
R7842 

Hnedá sphagnová rašelina 0,30 4,8 18 

FBM 525 W CO P 
Vaccinium R7843 

Hnedá sphagnová rašelina, 
perlit 

0,30 4,8 18 

FBM 540 W CO P 
Vaccinium R7844 

Hnedá sphagnová rašelina, 
perlit, kokos 

0,30 4,8 18 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 540 W pH 4,5 
R7766 

Hnedá sphagnová rašelina 1,00 4,9 32 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

OPM 630 L0 W OC 
R8160 

Biela sphagnová rašelina - 5,2 8 

4. KYSLOMILNÉ RASTLINY 

Séria OPM 420, základom ktorej je biela Fínska rašelina je ideálna na plnenie nádob 6-12 cm. 

Substrát je zbavený prachových častíc, má jemnú-strednú štruktúru. Táto receptúra je vhodná na 
pestovanie vresovitých rastlín. 
 

Tieto receptúry zo série OPM 525  sú špeciálne vyvinuté na pestovanie vresovitých rastlín. 
 

Produkty OPM 540 sú určené pre pestovanie v nádobách 12-17 cm 

Táto séria je zbavená v procese výroby prašných častíc, štruktúra je vzhľadom na účel použitia 
vylepšená prídavkom vláknitej, borkovanej rašeliny.  Od roku 2014 sa výroba tejto série ešte zdokonalila 
a v celom substráte prevažuje vláknitá štruktúra, obsahuje menej jemných častíc, zlepšili sa aj vlastnosti 
pre plnenie pestovateľských nádob. Táto rada je vhodná pre viacročné pestovanie rhododendrónov. 
 
 

OPM 630 je vynikajúci  pre pestovanie v črepníkoch 10-13 cm.  
Substrát z bielej fínskej rašeliny, zbavený najjemnejších častíc s obsahom hrubšej frakcie. Zvýšená 
vzdušná kapacita ho robí ideálnym pre pestovanie rastlín s citlivým koreňovým systémom a pre 
viacročné pestovanie. Táto receptúra je vhodná na pestovanie vresovitých rastlín. 
 
 

7.

. 

Špeciálna séria určená pre pestovanie čučoriedok, brusiniek atď. Kvalitná základná surovina, kvalitné 
špeciálne prímesi, výborná štruktúra, vzdušná kapacita a nastavenie optimálnych hodnôt pH predurčuje 
tieto substráty na pestovanie bobuľového ovocia na pestovanie s nárokmi na kyslé prostredie. 
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KEKKILÄ SNP 040 

-  Vyrobené v Estónsku. 

KEKKILÄ SNP 640 

-  Vyrobené vo Fínsku. 

 

 

KEKKILÄ FPM 420 
 

-  Vyrobené vo Fínsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

SNP 040 Natural R0400 
R8160 

Hnedá sphagnová rašelina - 4,5 6 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér1 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 15-12-29 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

SNP 640 Natural R8362 Biela sphagnová rašelina - 4,2 6 

Názov produktu Zloženie 
Kekkilä štartér 6 

NPK 15-5-24 N-P2O5-K2O 16-9-20 

kg/m
3 

 

pH H2O  
(EN 13037) 

EC (EN 13038) 
mS/m 

FPM 420 B6 R8288 Biela sphagnová rašelina 1,00 5,9 20 

FPM 420 M6 R8250 Biela sphagnová rašelina 1,00 4,7 20 

Unikátna séria substrátov FPM 420 vyrobená z bielej fínskej rašeliny strednej štruktúry určená pre 
klasické tácky a škôlkarské tácky.  Dva typy nastavenia pH; jeden „M6“ so štandardným pH 4,6 - 4,8 je 
vhodný pre väčšinu smrekových a borovicových druhov; druhý „B6“ s vyšším pH je určený pre väčšinu 
listnáčov v lesných škôlkach. Substrát má prirodzený obsah biologicky aktívnych mikróbov 
a prospešných húb, ktoré vytvárajú  ten správny základ pre vyrovnaný a zdravý porast. 
 

 

Ako prebieha výroba  
V minulosti sme sa osobne zúčastnili „Dní otvorených dverí“ kde sme mali jedinečnú možnosť pozrieť si odkiaľ k nám po zadaní objednávky 
prúdia kamióny substrátu. Zber rašeliny z rašelinísk sa deje od mája do konca augusta. V prvej fáze zberu sa na rašelinových poliach vykopú 
žľaby na odvodnenie plochy. Na takto upravený, suchý terén už môžu prísť zberné mechanizmy.  
Najpoužívanejšou metódou ťažby je príprava rašelinových kvádrov tzv. block peat, alebo formou vysávania.  
Takto získanú surovú rašelinu zvážajú a zhromažďujú vedľa seba v dlhých hromadách, rašelinové kvádre sa stohujú a sušia na paletách po 

dobu 1 roka. Takto upravená rašelina si svoju jedinečnú štruktúru zachová viac rokov. 

 

Vo výrobnom areály nakladače ešte pred klasifikáciou prekladajú, miešajú rašeliny pochádzajúce z rozdielnych častí rašelinísk aby sa 
dosiahla homogénna štruktúra a vlhkosť základnej suroviny. Tá sa cez triediče po dopravnom páse dostáva do uzavretej výrobnej haly, kde 
sa podľa naprogramovanej receptúry nastavuje pH a pridáva hnojivo, a ostatné prímesi, následne prebieha balenie a paletovanie výrobku.  
Výrobky Kekkilä dodávame v MaxiBaloch (4,5-6,1m3), XLL vreciach (300 L) a 70l a 100Lvreciach.  
V závislosti od typu substrátu Kekkilä sú vhodné na použitie v táckach, multipakoch, odľahčených kvetináčoch, kontajnéroch a závesných 
kvetináčoch. V ponuke sú substráty miešané v rôznych pomeroch a frakciách – vo Fínsku z bielej rašeliny a v Estónsku z hnedej, tmavej a 
čiernej rašeliny s prímesami – perlit, kokos, íl, špeciálne hnojivo – alebo bez nich. Pri obj. min. množstva je možné namiešať substrát na 
zákazku.  
Garanciou vysokej kvality je okrem veľmi kvalitných základných surovín aj nepretržite kontrolovaný proces výroby, viacnásobné odoberanie 
vzorky počas jednej smeny. Vzorky sa vyhodnocujú v miestnom a aj v nezávislom laboratóriu, výsledky sa zaznamenávajú.  
Celý proces výroby podlieha prísnym kritériám kvality ISO 9001 a enviromentálnym kritériám ISO 14001. 

 

Ako dosiahneme správny objem?  
Pozorné rozbaľovanie = maximálny objem  
Obal opatrne odstránime. Počas rozbaľovania pridajte k 300l baleniu substrátu 15-25l vody, k substrátu v BigBale balení pridajte 250-500l 
vody. Pridaním vody sa zaistí rozpínanie a správna štruktúra rašeliny, ktorá je potrebná k zabezpečeniu optimálnej hustoty a objemu 
substrátu.  
Je dôležité vedieť, že jedným ukazovateľom kvality našich substrátov je aj ich vláknitá štruktúra, preto nadmerné miešanie, mletie spôsobí 

stratu tejto vlastnosti a prašnosť substrátu. 

 

5. LESNÉ ŠKÔLKY 

4. KYSELOMILNÉ 

RASTLINY 

Séria surovej rašeliny s prirodzene nízkym pH, prirodzene vláknitou štruktúrou, vhodná ako kvalitný 
pôdny kondicionér a pestovateľské médium pre kyslomilné rastliny. 

Séria surovej rašeliny s prirodzene nízkym pH, stredne vláknitou až vláknitou štruktúrou, vhodná ako 
kvalitný pôdny kondicionér a pestovateľské médium pre kyslomilné rastliny. 

 

http://www.schetelig.sk/

