
Kekkilä kasvuturvas. 
Külviturvas Kekkilä DSM 1W 

Kasutatakse seemnetest ja pistikutest noortaimede tootmiseks. DSM 1 W on segu 

hoolikalt valitud algmaterjalist, mis tagab püsiva toote kvaliteedi kogu hooaja vältel.

Kasutamine: DSM 1 W kasutatakse tomati, paprika, erinavate maitsetaimede  ja kõigi 

teiste seemnest külvatavate  kultuuride kasvatamiseks. Üldiselt kasutatakse kassettides 

läbimõõduga kuni 4 cm.

ALGMATERJAL SÕELUTIS LISAAINED PH EC PAKEND

Tume 
rabaturvas
H2-4 
Von Posti järgi

0-6 mm *0,6 kg 
N-P2O5-K2O
15-12-29+me
*Dolomiitkriit
*Märgumist 
soodustav aine

5,5 
(pigistusvee 
analüüs) ja 5,6 
(1+5 meetodil)

1,8 mS/cm 
(pigistusvee 
analüüs) ja 25 
(1+5 meetodil) 
mS/m

XL bale - 300 l
MaxiBale 
6,2 m3,  kõrgus 
2,4 m. 
MaxiBale 
5,8 m3, kõrgus 
2,25 m. Mahud 
on antud 
täitmise ajal

Kasvuturvas Kekkilä OPM 025W (Brown 025W) 

Sobib roheliste ja õitsvate potitaimede kasvatamiseks väikestes ja keskmise 

suurusega pottides. OPM 025 W on segu hoolikalt valitud algmaterjalist, mis 

kindlustab toote püsiva  kvaliteedi kogu hooaja vältel.

Kasutamine: OPM 025 W on täielikult väetatud kasvuturvas, mis tagab tugeva 

kasvu potistatud taimedele. Sobib järgmistele taimedele: pelargon, 

krüsanteem, priimula, võõrasema jne. Tänu lisatud looduslikule märgajale toimub vee 

imendumine substraati väga kiirelt. OPM 025 W kasutatakse põhiliselt 

6-12 cm pottides.

Kasvuturvas Osmocote OPM 025W (300L)(+Osmocote Pro 5-6k 2 kg/m3) 

Kasvuturbasse on segatud kõrgekvaliteediline aeglaselt lahustuv väetis Osmocote. 

Väetises sisalduvad toitained vabanevad graanulitest vastavalt temperatuurile ja taim 

on toitainetega ühtlaselt varustatud kogu väetise mõjuperioodi jooksul. Sobib ka kasu-

tamiseks kombineerituna vees lahustuvate väetistega. Turbas oleva väetise mõju kestab 

5-6 kuud.



ALGMATERJAL SÕELUTIS LISAAINED PH EC PAKEND

Rabaturvas
H2-4 Von Posti 
järgi

0-25 mm *1,0 kg 
N-P2O5-K2O
15-12-29+me
*Dolomiitkriit
*Märgumist 
soodustav aine

5,5 
(pigistusvee 
analüüs) ja 5,6 
(1+5 meetodil)

2,4mS/cm 
(pigistusvee 
analüüs) ja 33 
(1+5meetodil) 
mS/m

XL bale – 300 l
MaxiBale 
6,5 m3, kõrgus 
2,4 m. MaxiBale 
6,1 m3, kõrgus 
2,25 m. Mahud 
on antud 
täitmise ajal

Kasvuturvas Kekkilä OPM 525W (Brown 525W) 

Kekkilä Brown 525 W sobib roheliste ja õitsvate potitaimede kasvatamiseks väikestes ja 

keskmise suurusega pottides. Peenemate osade eemaldamine 5-25 mm tootest tekitab 

hea drenaaži ja õhustatuse, mis soodustab juurte rengut ja kindlustab tugeva kasvu.

Kasutamine: OPM 525 W on täielikult väetatud kasvuturvas, mis tagab tugeva esialgse 

kasvu potistatud taimedele. See toode sobib väga hästi kasutamiseks 

potistusmasinates.Sobib: pelargon, krüsanteem, priimula, võõrasema ja paljud teised. 

OPM 525 W kasutatakse põhiliselt 11-14 cm pottides. 

Kasvuturvas Osmocote OPM 525W (300L)(+Osmocote Pro 5-6k 2 kg/m3)

Kasvuturbasse on segatud kõrgekvaliteediline aeglaselt lahustuv väetis Osmocote. Väe-

tises sisalduvad toitained vabanevad graanulitest vastavalt temperatuurile ja taim on 

toitainetega ühtlaselt varustatud kogu väetise mõjuperioodi jooksul. Sobib ka kasuta-

miseks kombineerituna vees lahustuvate väetistega. Turbas oleva väetise mõju kestab 

5-6 kuud.

ALGMATERJAL SÕELUTIS LISAAINED PH EC PAKEND

Rabaturvas
H2-4 Von Posti 
järgi

0-24 mm *1,0 kg/m2  

N-P2O5-K2O
15-12-29+me
*Dolomiitkriit
*Märgumist 
soodustav aine

5,5 
(pigistusvee 
analüüs) ja
5,6 (1+5 
meetodil)

2,4mS/cm
(pigistusvee 
analüüs) ja
33 (1+5
meetodil) 
mS/m

XL bale - 300l
MaxiBale 
6,5 m3,. kõrgus 
2,4 m.
MaxiBale 
5,8 m3, kõrgus 
2,25 m. Mahud 
on antud 
täitmise ajal

Kasvuturvas Kekkilä OPM  540W (Brown 540W) 

Sobib roheliste ja õitsvate potitaimede kasvatamiseks keskmistes ja suuremates 

pottides. Peenemate osade eemaldamine 5-40 mm tootest tekitab hea drenaaži ja 

õhustatuse, mis soodustab  juurte arengut ja kindlustab tugeva kasvu.

Kasutamine: OPM 540 W on täielikult väetatud kasvuturvas, mis tagab tugeva 

kasvu potistatud taimedele nii pistikutest kui ka juurutatud noortaimedest. Sobib 

järgmistele taimedele: pelargon, krüsanteem, õuetaimed, puukoolitaimed. OPM 540 W 

kasutatakse põhiliselt 12 cm ja suuremates pottides.
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ALGMATERJAL SÕELUTIS LISAAINED PH EC PAKEND

Rabaturvas
H2-4 Von Posti 
järgi

5-40 mm *1,0 kg/m2 
N-P2O5-K2O
15-12-29+me
*Dolomiitkriit
*Märgumist 
soodustav aine

5,5 
(pigistusvee 
analüüs) ja  
5,6 (1+5 
meetodil)

2,4mS/cm 
(pigistusvee 
analüüs) ja
33 (1+5) mS/m

XL bale – 300 l
MaxiBale 
6,5 m3, kõrgus 
2,4 m.
MaxiBale 6,1 m3,   
kõrgus 2,25 m. 
Mahud on antud 
täitmise ajal

Kapsaturvas Kekkilä 

Eritoode kapsataimede ettekasvatuseks taimekassetis või peenaral. Toode on 

sõelumisfraktsioonilt sarnane tootega DSM 1 W, kuid ristõieliste kultuuride 

turvalisemaks kasvatuseks on lisatud suuremas koguses dolomiitkriiti. Suurem lisatud 

väetisekogus varustab taimi pikema aja jooksul vajalike taimetoitainetega, sest 

kapsataimed vajavad kiireks kasvuks palju väetist.

ALGMATERJAL SÕELUTIS LISAAINED PH EC PAKEND

Tume 
rabaturvas H2-4 
Von Posti järgi

0-6 mm *1 kg N-P2O5-
K2O
15-12-29+me
*Dolomiitkriit
*Märgumist 
soodustav aine

6,5 
(pigistusvee 
analüüs)

2,5 mS/cm
(pigistusvee 
analüüs)

XL bale - 300 l 
MaxiBale 
6,2 m3, kõrgus 
2,4 m. MaxiBale  
5,8 m3, kõrgus 
2,25 m. Mahud 
on antud 
täitmise ajal

Metsataimeturvas FPM 417W pH4,9 300L

Väetisega turvas, mis sobib eriti madalat pH-d armastavatele taimedele nagu okaspuud, 

rododendronid, mustikad jms.


