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GreenCare – rakeiset lannoitteet
GreenCare®-lannoitteet ovat suomalaisille  nurmikoille ja viheralueille kehitettyjä 
lannotteita. Lannoitteet sisältävät tasapainoisesti nurmikon kasvun, kunnon ja 
kasvien värin kannalta välttämättömiä ravinteita. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
hivenravinteisiin. Lähes kaikki GreenCare®-lannoitteet sisältävät kattavan 
hivenravinnepaketin. Pienirakeiset lannoitteet levittyvät tasaisesti ja liukenevat 
nopeasti. GreenCare®-lannoitteilla rakennat varman perustan viheralueille ja 
nurmikolle.   

GreenCare® 8

Rakeen kokoa pienennetty ja liukoisuut
ta on kehitetty nopealiukoisemmaksi. 
Sopii kevään ensimmäisiin lannoituk
siin, stressaantuneen nurmikon lannoi
tukseen loppukesällä ja syksyn lannoi
tuksiin. Lannoitteen sisältämä kalium 
ylläpitää yhteyttämistä epäedullisissa 
kasvuolosuhteissa, jolloin kulutuksen 
kesto paranee ja nurmikko on vastus
tuskykyisempi tauteja vastaan.

• Sisältää runsaasti magnesiumia.
• Kestoaika keskimäärin 3–5 viikkoa.
• Raekoko 0,7–2 mm

Suositeltu maan lämpötila:  
min 6 °C, optimi 14 °C

Käyttömäärä
150–300 kg/ha 

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N

8 6,3 1,7

P K Mg S

2,6 13,8 3,6 17

B Cu Fe Mn

0,1 0,015 1 0,3

Zn

0,045

Pakkaus
25 kg, (lavalla 40 kpl/1000 kg)

  UUDISTETTU
•  Typen jakaumaa uudistettu
•  Vähemmän kaliumia

GreenCare® 14

Tasapainoinen lannoite kaikille viher
alueille, joka sisältää kaikkia ravinteita. 
Metyleeni ureatyppi pidentää vaikutus
aikaa ja vähentää polttovioitusriskiä. 
Runsaan mangaanin ansiosta sopii 
erityisesti uusille nurmikoille.

• Sisältää runsaasti magnesiumia ja  
hivenravinteita. 

• 36 % typestä hidasliukoista  
metyleeni urea-typpeä.

• Kestoaika keskimäärin 3–6 viikkoa.
• Raekoko 0,7–2 mm

Suositeltu maan lämpötila: 
min 10 °C, optimi 18 °C

Käyttömäärä
150–300 kg/ha 
Voidaan käyttää koko kasvukauden ajan, 
myös varhain keväällä ja loppusyksyllä  
150–200 kg/ha käyttömäärillä.

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N MU-N

14 3 6 5

P K Mg S

1 9 4,5 13

B Cu Fe Mn

0,075 0,05 1 1

Mo Zn

0,01 0,05

Pakkaus
25 kg, (lavalla 40 kpl/1000 kg)

   UUDISTETTU
•  Pieni raekoko ja parannettu 

liukoisuus
•  Paljon hivenravinteita

GreenCare® 12 Plus

Varmaa kasvua kaikille viheralueille. 
Sisältää kasviperäistä orgaanista 
ainetta. Orgaaninen aine elvyttää maan 
mikrobitoimintaa ja tasapainottaa 
ravinteiden vapautumista. Vahvistaa 
nurmikon juurten ja versojen kasvua. 
Tihentää nurmikkoa.

• Golfkenttien lyöntipaikoille ja väylille 
sekä jalkapallokentille ja viher alueille.

• Sisältää magnesiumia ja hivenravinteita. 
• 11 % typestä orgaanista.  
• Kestoaika keskimäärin 3–6 viikkoa.
• Raekoko 2–3 mm 

Suositeltu maan lämpötila: 
min 10 °C, optimi 18 °C

Käyttömäärä
250–400 kg/ha 

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N Org.-N

12 5,4 6 1,6

P K Mg S

3 8 1,5 10

Fe Mn Zn

1 0,01 0,05

Pakkaus
25 kg, (lavalla 40 kpl/1000 kg)
600 kg suursäkki

2 3

LANNOITTEET



Oikein tehty kastelu varmistaa lannoituksen onnistumisen
Kastelulla on suuri merkitys siihen, että lannoitus onnistuu tavoitteen mukaisesti. Riippumatta siitä, 
lannoitetaanko kasvualustaa vai lehtien kautta, kasvualustan kosteustilan kuuluu olla hyvä. Siis tasaisen 
kostea, jotta ruohon vesitalous on kunnossa. Sopiva maan kosteus kannattaa varmistaa huolellisella 
kastelulla lannoitusta edeltävinä päivinä. 

Kun lannoitetaan kasvualustaa rakeisilla lannoitteilla tai ruiskuttamalla, tehdään lannoituksen jälkeen 
vielä lyhyt kastelu  1–2 kertaa, jolla huuhdellaan rakeet lehtien päältä maan pinnalle ja liuotetaan rakeet 
tai huuhdellaan ruiskutettu lannoite maahan asti. Kostea maa ennen lannoitusta varmistaa ravinteiden 
tasaisen imeytymisen maahan. Tarvittaessa ruiskutuslannoitukseen voi lisätä kostutusaineen.

GreenCare® 16

Erityisesti nurmikoiden lannoitukseen. 
Raekoko on optimoitu levitysleveyden ja 
tasaisuuden suhteen. Raudan ansiosta 
hyvä väri verrattuna peltolannoitteisiin.

• Sisältää myös rautaa.
• Kestoaika keskimäärin 2–4 viikkoa.
• Raekoko 1–3 mm

Suositeltu maan lämpötila:
min 6 °C, optimi 14 °C

Käyttömäärä
200–300 kg/ha
 

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N

16 11,9 4,1

P K S

3 8 14,5

Fe

1

Pakkaus
25 kg, (lavalla 40 kpl/1000 kg),
600 kg suursäkki

GreenCare® 20

Runsaasti typpeä sisältävä lannoite 
kaikille viheralueille. Metyleeniurea
typpi pidentää vaikutusaikaa ja 
vähentää polttovioitusriskiä. 

• Jalkapallokentille ja viheralueille. 
• Sisältää myös magnesiumia ja hiven-

ravinteita. 
• 30 % typestä hidasliukoista  

metyleeni urea-typpeä. 
• Kestoaika keskimäärin 3–6 viikkoa.
• Raekoko 1–3 mm 

Suositeltu maan lämpötila:
min 10 °C, optimi 18 °C

Käyttömäärä
200–300 kg/ha 

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N MU-N

20 7,6 6,4 6

P K Mg S

2,2 7,5 1,0 12,4

B Fe

0,03 1

Pakkaus
25 kg, (lavalla 40 kpl/1000 kg),
600 kg suursäkki

Impact 26–2–7, 
(60 % pinnoitettu N)

Impact Outfield CGF 26–2–7 tasaisen 
kasvun luova kesälannoite. Nopeasti 
vapautuvat ammonium ja ureatyppi 
laittavat kasvun alkuun. Kosteuden 
aktivoima PolyCpinnoite varmistaa, 
että ravinteet vapautuvat, kun niitä 
tarvitaan. 

• Kosteuden mukaan vapautuva typpi.
• Alhainen polttovioitusriski.
• lannoitteen magnesium parantaa  

kasvin väriä.
• Urheilualueille.
• Kestoaika keskimäärin 10–14 vkoa.
• Raekoko SGN 140,  

(keskiraekoko 1,4 mm)

Suositeltu maan lämpötila:
min 12 °C, optimi 18 °C

Käyttömäärä
200–400 kg/ha 

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N Pinn.-N

26 1,2 9,2 15,6

P K Mg

2,2 6,6 1,6

Pakkaus
20 kg, (lavalla 50 kpl/1000 kg)

GreenCare® Extra

Pienirakeinen kalsium, magnesium ja 
hivenravinnelannoite kaikille vihera
lueille. Erinomainen täydennyslannoite 
perustamisen yhteydessä. Lannoite ei 
vaikuta maan pH lukuun.

• Kalsium liukenee hitaasti ja tasaisesti,  
jolloin se ei huuhtoudu.

• Sisältää myös hieman 
ammoniumtyppeä, joka toimii myös 
kylmässä.

• Raekoko 1–2 mm  

Käyttömäärä
150–350 kg/ha 
1–3 kertaa/kasvukausi maa- tai kasviana-
lyysien perusteella. Rakeiden liukenevuutta 
parannettu, näin lannoitetta voidaan käyt-
tää koko pelikauden ajan.

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N

3 3

Ca Mg S

11 7,2 12

B Cu Fe Mn Mo Zn

0,1 0,5 0,5 3 0,04 0,6

Pakkaus
25 kg, (lavalla 20 kpl/500 kg)

 

Kuinka hallitusti liukenevien lannoitteiden typpi vapautuu ajan suhteessa

Impact CGF 15-2-12
Impact CGF 25-2-8 

Impact CGF 26-2-7

Impact CGF 28-3-7 (hartsipinnoitettu)
Maatalouslannoite 23-2-8
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LANNOITTEET

GreenCare® 17,  
(35 % pinnoitettu N)

Jalkapallokenttien lannoitukseenv. 
Pienen raekoon ansioista voidaan 
levittää 225 kg/ha keväällä ja 
loppukesällä tai suuremmalla 
käyttömäärällä saadaan jopa 8 viikon 
kestoaika kesällä. 

• Sisältää myös rautaa ja mangaania.
• Kestoaika keskimäärin 4–8 viikkoa.
• Raekoko SGN 170,  

(keskiraekoko 1,7 mm)

Suositeltu maan lämpötila:
min 10 °C, optimi 18 °C

Käyttömäärä
250–350kg/ha

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N Pinn.-N

17 8 9 6

P K Mg S

2,2 7,5 2,1 16

Fe Mn

1 0,3

Pakkaus
25 kg, (lavalla 40 kpl/1000 kg),
600 kg suursäkki

   UUTUUS!
•  Sisältää 35 % pinnoitettua urea-

typpeä, jonka vaikutusaika on 2–3 kk.



GreenCare  
Puutarhan KEVÄT™

Sisältää tasapainoisesti kaikkia 
puutarhan kasvien tarvitsemia 
ravinteita. Sirottele rakeet tasaisesti 
oksiston peittämälle alueelle. Kastele tai 
sekoita rakeet maahan. Se nopeuttaa 
rakeiden liukenemista ja ravinteiden 
vapautumista.

Ravinteet:
NPK-lannoite. NPK (Mg),(S) 8–4–13 (2),(8) 
sisältää sivu- ja hivenravinteita

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N

8,3 5 3,3

P K Mg S

3,5 13,2 2,7 7,5

B Cu Fe Mn

0,04 0,02 0,06 0,19

Mo Zn

0,015 0,03

Sisältää lisäksi: Kalsiumia (Ca) 6 %.

Käyttö:
60 g = noin kourallinen / ½ dl

l/100 m2

lisäksi  
kesällä  

l/100 m2

Nurmikon hoito 2,5 2,5
Nurmikon perustaminen 5 5

Pakkauskoko:
20 kg, myyntierä 50 kpl

GreenCare  
Puutarhan SYKSY™ 

Auttaa puutarhan kasveja valmistau
tumaan talven tuloon ja talvehtimaan 
vaihtelevissa talviolosuhteissamme. 
Maaperän pieneliöstö aktivoituu 
lannoitteen sisältämien kasviperäisten 
raakaaineiden ansiosta. Hyvin voivassa 
maassa kasvit viihtyvät ja heräävät 
keväällä uuteen kukoistukseen.

Käyttökohteet:
Monivuotiset koristekasvit, marjat ja 
hedelmäpuut sekä perustaminen.  
Sopii myös happaman maan kasveille.

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

P K Ca S

2,25 13 3 4,9

Mn Zn

0,05 0,002

Sisältää lisäksi: Magnesiumia (Mg) 0,06 %, 
Rautaa (Fe) 0,01%

Kosteus 10 %, Orgaaninen aines 50 %.

Käyttö:
Ravinteet liukenevat nopeammin, kun 
sekoitat rakeet kevyesti pintamultaan. 
Tuote ei sovellu liuotettavaksi 
kasteluveteen.

35 g = noin kourallinen / ½ dl

dl/m2

Koristekasvit elokuun alku 0,5–1
Happaman maan kasvit
(mm. alppiruusut, havut)

0,5

Perustaminen (keväästä syksyyn) 1
   

Pakkauskoko:
20 l, myyntierä 50 kpl

GreenCare  
Ympäristön Ystävä  
Puutarhalannoite

Patentoitu, luontoa säästävä ja 
erittäin riittoisa kierrätyslannoite 
kaikkien puutarhakasvien 
lannoittamiseen.  Yhdistää perinteisen 
kivennäislannoitteen ja orgaanisen 
lannoitteen hyvät ominaisuudet ja 
rikastuttaa maaperää lisäämällä 
hyödyllisten pieneliöiden toimintaa. 
Hajuttomien lannoiterakeiden käyttö on 
helppoa ja siistiä.

Hyödynnä kevätkosteutta levittämällä 
rakeet nurmikolle, kun maa on vielä kostea 
talven jäljiltä.

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N

6

P K S

1 7 7

Cu Fe Mn Zn

0,04 0,2 0,04 0,007

Sisältää lisäksi: Kalsiumia (Ca) 0,2 %, 
Magnesiumia (Mg) 0,1 %, Molybdeeni (Mo) 
0,00002 %.

Käyttö:
vuosi-

lannoitus 
keväällä

lisälann. 
kesä-

heinäkuu
Puut, koristepensaat, 
köynnökset, ruusut

1–1,75 dl 
/1 m2

Kesäkukat 1,5 dl/kasvi
Nurmikko,  
hoitolannoitus

5 l/100 m2 5 l/100 m2

Pakkauskoko:
20 l, myyntierä 30 kpl

Puutarhan KESÄ™ 
-lannoite

Aito ja alkuperäinen vaaleanpunainen 
kastelulannoite kaikille puutarhan 
kasveille vuodesta 1960!  
Kivennäislannoite, joka sisältää 
tasapainoisesti kaikkia puutarhakasvien 
tarvitsemia ravinteita. Antaa kukkiville 
kasveille näyttävän, pitkäkestoisen 
kukinnan. 

Ominaisuudet:
Sopii sekä puutarha- että huonekasveille. 
Monipuolinen ravinnekoostumus. Ravinteet 
ovat helposti kasvin hyödynnettävissä 
ja vaikuttavat nopeasti. Liukenee veteen 
hetkessä. Erittäin riittoisa! 

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N Urea-N

13 5,9 7,1

P K Mg S

vl 3,5 vl 20 vl 1,2 vl 4,6

B Cu Fe Mn Mo Zn

0,02 0,01 0,1 0,1 0,002 0,01

Käyttö:
Sekoita aina kasteluveteen kesäkukille ja 
kaikille puutarhan kasveille. 

Käyttökohteet:
Kaikki puutarhan kasvit ja huonekasvit. 
Kesäkukat, vihannekset ja yrtit, marjat ja 
hedelmäpuut. (Havuille ja alppiruusuille 
on oma erikoislannoite: Puutarhan Rodo ja 
Ikivihreät).  

Riittoisuus:
Kaikille puutarhan kasveille joka kastelu-
kerralla (kevät–syksy) 1 tl/10 litraa vettä.  
 
Huonekasveille ja orkideoille joka kastelu-
kerralla, (kevät–syksy) ½ tl/2 litraa vettä.  
1 teelusikallinen= 5 g  
 
1 kg / 2000 l kasteluvettä    

Pakkauskoko:
3 kg  

Novatec N-Max

Novatec Nmax on runsaasti 
typpeä sisältävä lannoite, joka 
tarjoaa kustannustehokkuuden ja 
pitkävaikutteisuuden. Lannoitteessa 
on DMMP nitrifikaatioinhibiittori, 
jonka ansiosta lannoitteen 
ammoniumtyppi säilyy pitkään 
ammoniummuodossa. Inhibiittorin 
ansiosta typen huuhtoutumis ja 
haihtumisriski pienenee ja lannoitteella 
on pitkä lannoitusvaikutus. Tuote sopii 
parhaiten alkukesän lannoituksiin. 
Runsas ja pitkävaikutteinen 
ammoniumtyppi edistää myös fosforin 
ja hivenravinteiden ottoa.

• Erinomainen savipohjaisille alueille. 
• Kestoaika keskimäärin 6–9 viikkoa. 
• Raekoko 2–4 mm 

Suositeltu maan lämpötila:
min 6 °C, optimi 14 °C

Käyttömäärä
250–350 kg/ha

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

N NH4-N NO3-N

24 13 11

P K Mg S

2,2 4,1 1,2 5

B Fe Zn

0,02 0,06 0,01

Pakkaus
25 kg, (lavalla 42 kpl/1050 kg),
600 kg suursäkki

6 7

LANNOITTEET



Perinteinen hieno 
puutarhakalkki

Erikoishieno kalkki kaikille viheralueille 
ja puutarhan kasveille.

Sopivan kosteuden ansiosta kalkki ei 
pölyä levitettäessä. Liukenee maahan 
nopeasti, vähentää tehokkaasti maan 
happamuutta ja helpottaa kasvien 
ravinteiden käyttöä. 

Kostutettu, suomalainen, erikoishieno 
kalkki, joka sisältää runsaasti kasvien 
hyvinvoinnille tärkeää magnesiumia. 
Vähentää maan happamuutta. Pitää 
yllä maan multavuutta. Parantaa maan 
mururakennetta. Pölyämätön.

Käyttö:
Kalkki liukenee maahan parhaiten aikaisen 
keväällä tai syksyllä, kun maa on kosteaa. 
Levitä kalkki maan pinnalle tai muokkaa 
maahan. Talvella voit levittää kalkin myös 
lumen päälle, jolloin se on puutarhamaan 
käytössä seuraavana keväänä.

Käyttökohteet:
Perustaminen. Hoitokalkitus vuosittain.

Riittoisuus:
Perustamiskalkitus 50 kg/ 100 m2

Vuotuinen hoitokalkitus 10 kg/ 100m²

Ravinteet:
Neutraloiva kyky (Ca) 30 %
Nopeavaikutteinen neutraloiva  
kyky (Ca) 11%
Kalsium (Ca) 19 %
Magnesium (Mg) 8 %

Hienousaste: 
Tuote on valmistettu jauheseoksesta, jonka 
hienousaste on seuraava: 98% läpäisee  
2 mm:n ja 50 % 0,15 mm:n seulan. Kosteus 
4,0 %.

Pakkauskoko:
25 kg

Rakeinen kalkki

Kalkitus elvyttää maan kasvukuntoa, 
parantaa maan mururakennetta ja 
vähentää happamuutta. Lisäksi kalkitus 
parantaa ravinteiden käyttökelpoisuutta 
kasveille luo hyvät olot maan 
pieneliöiden toiminnalle. Valmistettu 
erikoishienosta, suomalaisesta, 
magnesiumpitoisesta kalkkikivestä. 
Erikois hieno kalkki vaikuttaa nopeasti.

• Rakeet valmistettu hienosta 
kalkkikivijauheesta. 

• Raekoko 1–5 mm.
• Neutralointiarvo 50 %.
• Kosteus 2 %.

Käyttömäärä
300–1000 kg/ha

Ravinteet painoprosentteina  
(%/kg):

Ca Mg

24 6

Pakkaus
40 kg, (lavalla 30 kpl/1200 kg)
600 kg suursäkki (ennakkotilauksesta)

*) Ravinteiden käyttökelpoisuus, 
sopivuus nurmikko heinille, 
biologinen aktiivisuus, kuidunhajotus 
ja kasvu tasapainossa.  (pH mittaus, 
Eurofins 1:2,5 vesiuutto)

Magnum
Fourty-Four OneShot
(läpäisevä)

Magnum FourtyFour on taloudellinen,
läpäisevyyttä lisäävä kostutusaine,
joka sopii maaprofiilin “avaamiseen”
ja ylimääräisen veden poistamiseen
kasvualustasta. Magnum FourtyFourilla
voidaan myös huuhtoa kasvualustaa,
kun kasvualustassa on liikaa suoloja.

• Parantaa kasteluveden imeytymistä  
istutuksiin

• Vähentää vettä maan pinnalta.
• Kustannustehokas myös suurilla  

pinta-aloilla
• Vaikutusaika keskimäärin 2–3 viikkoa. 

Käyttömäärä
• 2–4 tyhjennettävää annospussia/ha
• Vesimäärä 300–600 l/ha

Pakkaus
20 kpl tyhjennettävää
annospussia/laatikko

8 9

KALKIT MUUT TUOTTEET



Nurmikkoseokset viheralueille
GreenCare nurmikkoseokset eri käyttötarkoituksiin, seoksien lajit ja lajikkeet ovat 
käyttötarkoituksen mukaisia (leikkuun ja kulutuksen kesto, kasvutapa, uusiutumiskyky, lehden 
hienous, kasvuunlähtö/päättyminen, väri, pituuskasvu, talvenkestävyys). Lajikkeiden eri 
ominaisuuksien soveltuvuus on testattu puolueettomissa lajikekokeissa; Luke/MTT/Suomi, 
Bioforks/Norja, STRI Bingely, NTEP sekä Bundessortenamt/Saksa.

ProNitro® Stadium 
nurmikkoseos  
10 kg

Uudiskylvö 400 kg/ha,  
kauden paikkauskylvö 
sijoittavalla rivikylvökoneella 
30 kg/ha / suunta

37,5 %  Niittynurmikka  Julius
37,5 %  Niittynurmikka  Conni
25 % Puistonata  Calliope/Caprioccio

Pinnoitus ja sen sisältämä typpi parantavat 
taimettumista. Niittynurmikkavaltainen 
huippuluokan urheilunurmikkoseos 
jalkapallokentille. Talven-, leikkuun- ja 
kulutuksenkesto sekä uusiutuvuus erittäin 
hyvä.

Stadium  
nurmikkoseos  
10 kg

Uudiskylvö 300 kg/ha, 
paikkauskylvöt rivikoneella  
25 kg/ suunta

37,5 % Niittynurmikka  Limousine/Yvette
37,5 % Niittynurmikka  Markus/Julius 
25 % Puistonata  Joanna/Calliope

Niittynurmikkavaltainen on huippuluokan 
urheilunurmikkoseos jalkapallokentille. 
Leikkuun- ja kulutuksenkesto sekä 
uusiutuvuus on erittäin hyvä.

Stadium-R   
nurmikkoseos  
10 kg

Uudiskylvö 300 kg/ha, 
paikkauskylvöt rivikoneella  
25 kg/ suunta

28 % Niittynurmikka  Limousine
17 % Niittynurmikka  Conni/Markus
20 % Niittynurmikka  Miracle
25 % Puistonata  Olivia/Joanna
10 % Raiheinä  Eurodiamond

Stadium-R on kuten Stadium, johon on 
lisätty nopeasti taimettuvaa raiheinää.

UUDISTETTU

Rakentaja1- 
nurmikkoseos 
10 kg

Käyttöluokka 1,
kylvötiheys 250–300 kg/ha

65 % Punanata  Rossinante/Vastaava
25 % Niittynurmikka  Geronimo/
Vastaava
10 % raiheinä  Stolawn/Esquire

Normaalia kulutusta ja leikkausta kestävä 
nopeasti vihertyvä viherrakentamisen 
perusseos. 
Leikkuukorkeus n. 35–50 mm. 
Kasvuolojen suhteen vaatimaton.

UUDISTETTU

Rakentaja2- 
nurmikkoseos 
10 kg

Käyttöluokka 1
kylvötiheys 250–300 kg/ha

35 % Punanata  Rossinante/Corail
30 % Puistonata Calliope
25 % Niittynurmikka  Miracle/Vastaava
10 % raiheinä  Stolawn/Esquire

Korkealaatuinen nurmikkoseos 
viherrakentamiseen , Hyvä talvenkestävyys,  
viherpeittävyys ja tiheys.
Leikkuukorkeus n. 30 mm, ei vaadi 
voimakasta lannoitusta ja kastelua.

Luiska-  
nurmikkoseos 
20 kg

Kylvötiheys 50–200 kg/ha 78 % Punanata  Maximal/Vastaava
5 % Niittynurmikka  Evora/ vastaava
5 % Lampaannata  Ridu 
5 % Nurmirölli  Highland
5 % Englanninraiheinä  Esquire
2 % Valkoapila  Rivendel

Tieluiskiin ja muihin harvoin hoidettaviin 
kohteisiin soveltuva nurmikkoseos, jonka 
kasvutapa on voimakkaasti rönsyilevä 
ja harvahko. Seos sietää varjoa ja on 
vaatimaton lannoituksen ja kosteuden 
suhteen.

Heinäniitty-  
nurmikkoseos 
10 kg

Uudiskylvö 50–200 kg/ha 36 % Jäykkänata  Ridu/Vastaava 
55 % Punanata  Corail
5 % Raiheinä  Esquire/Vastaava
4 % Nurmirölli  Highland/Vastaava

Voidaan käyttää leikattuna tai harvoin 
leikkattuna/leikkaamattomana 
sietää kuivuutta ja varjoa.

Rivi- 
nurmikkoseos 
10 kg

Uudiskylvö 200–300kg/ha 40 % Jäykkänata  Ridu/Dumas 
55 % Puistonata  Calliope
5 % Raiheinä Quickston/Vastaava

Mätästävä kasvuinen seos hedelmän ja 
marjanviljelmien riviväleihin vaatimaton 
kasvualustan, ravinteiden ja kosteuden 
suhteen. Sietää myös varjoa. 

Fairway2- 
nurmikkoseos 
10 kg

Uudiskylvö 250–300 kg/ha 30 % Puistonata  Olivia/Calliope
20 % Punanata  Heidrun/Rossinante  
15 % Niittynurmikka  Limousine/Yvette
20 % Niittynurmikka  Conni
15 % Niittynurmikka  Miracle/Vastaava

Fairway2-seos antaa niittynumikkavaltaisen 
kasvuston, kun kosteutta ja ravinteita on 
riittävästi, kulutusta kestävä, niittynurmikka 
paikkaa aukkokohdat nopeasti kasvullisesti. 
Tiheä, talvenkestävä ja 10 mm:n leikkuun 
kestävä.

Parempi tulos kylvössä:
30 % enemmän versoja. 
30 % pidemmät juuret, parempi kulutuksenkestävyys nopeammin.

•   Ravinteet siementen alkukehitykseen, ei rikkakasveille, ei huuhtoutumaa.

•   Vähentää kylänurmikan ja muiden rikkaruohojen määrää.

•   Parempi onnistuminen kerralla, säästät työtä ja rahaa.

ProNitro®:lla vahva nurmikko 
ProNitro® on pinnoitusmenetelmä, joka muodostuu puhtaista siemenistä, 
ravinteista ja  pinnoitusaineista. Menetelmän ansioista jokainen siemen saa 
starttiravinteet mukaan siemenen pinnalla. Pinnoitusaine sisältää sekä nopea 
että hidasvaikutteista typpeä. 154 kilossa ProNitroa® on siemeniä 100 kg ja 15 kg 
typpeä sekä 39 kg pinnoiteainetta. Kun ravinteet ovat nurmikkosiemen pinnalla, 
ravinteet kohdistuvat siemen itämiseen ja kasvuun, eikä ympäröiviin kasveihin. 
Tämä korostuu kun halutaan voittaa muutoin kilpailukykyisiä lajeja, kuten 
kylänurmikkaa. ProNitron nopea ja hidasliukoinen typpi on neljä kertaa 
tehokkaampaa kuin pintalannoitus. 15 kg ProNitron typpeä vastaa 60 kg 
hajalevitettyä typpilannoitusta. Euroopan laajuisissa kokeissa ProNitro® 
pinnoitusmenetelmä on osoittautunut tehokkaaksi että kustannustehokkaaksi. 

Hyvät käyttökokemukset
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Käyttö Kylvömäärä

Maisema-  
Diana 10 kg

Käytetään yksivuotisen 
monimuotoisuuspelto 
-maiseman perustamiseen. 
Hyvä kalinsitomisominaisuus 
ja voimakasjuurisena myös 
hyvä maan parantaja. 
Yksivuotinen näyttävä 
maisemaseos.

Auringonkukka 60 %,  
keltalupiini 20 %,  
rehuvirna 15 %, 
hunajakukka 5 %.

8 kg/ha

Monimuo-
toisuus 
Niitty-Diana 
5 kg

Monivuotinen 
monimuotoisuuspelto 
– niitty. Tällä seoksella 
saat monipuolisemman 
kasvilajiston kuin 
tavallisella Niitty-Dianalla. 
Sopivaa ravintoa löytyy 
laajalle hyönteislajistolle, 
sekä riistakanalinnuille. 
Perustetaan pellolle,  
jolla se voi säilyä 2–3 vuotta.

Jäykkänata 63 %,  
Kumina 15 %,  
Sikuri 8 %,  
Hunajakukka 10 %,  
Päivänkakkara 2 %, 
Ruiskaunokki 2 %

12–15 kg/ha

Niitty- Diana 
10 kg

Käytetään monivuotisen 
monimuotoisuuspeltoniityn 
perustamiseen. Pelto 
voidaan kolmantena 
vuotena ilmoittaa 
luonnonhoitopeltona. 
Jos halutaan jatkaa 
monimuotoisuuspeltoniityn 
tukimuotoa, pelto on 
kylvettävä uudestaan. 
Suositellaan aurinkoista 
kuivahkoa kasvupaikkaa. 
Mielellään rinnemaa.

Jäykkänata 83 %, 
hunajakukka 15 %,  
päivänkakkara 2 %

10–15 kg/
ha.

Koristekuk-
ka-Diana 
1 kg 

Kylvetään näkyvälle paikalle 
esimerkiksi sisääntuloteiden 
varsille. Soveltuu myös 
erinomaisesti kylvettäväksi 
kaupunkien ja kuntien 
toimesta asukkaiden 
kukkapelloiksi. Seos on 
erittäin näyttävä ja kukkii 
myöhäiseen syksyyn. 
Kasvukorkeus 
60–70 cm. Kukkiva pelto 
houkuttelee luokseen 
runsaasti monimuotoisuutta 
ja syksyllä myös 
pikkulintuja. Siemenet 
ovat pieniä, joten vältä liian 
syvälle kylvöä.

Kruunupäivänkakkara 10 %,  
kesälemmikki 10 %,  
maloppi 15 %,  
ruiskaunokki 14 %, 
öljypellava 10 %,  
kesämalvikki 15 %, 
pioniunikko 8 %,  
silkkiunikko 5 %, 
opiumunikko 8 %,  
hunajakukka 5 %.

6 kg/ha, 
60 g/100 
m²

Auringon-
kukka 10 kg

Käytetään näyttävänä 
maisemakasvina ja 
suojakasvina riistalle. Kylvö 
toukokuun lopussa tai 
kesäkuun alussa. Taimet ovat 
hallanarkoja. Kasvukorkeus 
120–140 cm. Kukkii 
elokuun loppupuolella.

Dwarf F1 6–8 kg/ha

SoilScout-ratkaisu  
sisältää:
Langatonta mittausta ja  
jatkuvaa seurantaa

Älä arvaa, 
mittaa!

u Data siirtyy pilvipalveluun  u Tieto helposti saatavilla

u u u u

Aidosti langatonta mittausta
• Yhdistetty kosteuden, lämpötilan ja johtokyvyn anturi.
• Lähettää tietoja jopa 2 metristä maanpinnan alapuolelta.
•  Tietoja voidaan lähettää kasvualustan, hiekan, saven, jään, lumen ja 

jopa betonin läpi.
• Ei häiritse kentällä olevia pelaajia, koneita tai nurmikon kasvua. 

Jatkuvaa seurantaa
• Lähettää tietoja 20 min. välein jopa 20 vuoden ajan.
• Ei vaadi huoltoa tai tarkastamista. 
• Tiedoista voidaan laatia yksityiskohtainen katsaus. 

Kenttämestareiden kokemia hyötyjä
• Langattomuus.
• Dataan pääsee käsiksi aina netin välityksellä.
• Laajentamisen helppous.
• Mahdollisuus automaattisiin hälytyksiin halutuilla raja-arvoilla. 
•  Vähentää tarpeetonta kastelua.
•  Voi jättää talveksi paikalleen. 

Soil Scout-ratkaisuun sisältyy:
• Soil Scout anturit 
• Vahvistin
• Tukiasema
• Pilvipalvelu
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Aine Käyttötotarkoitus Pohjavesirajoitus Käyttömäärä Pakkauskoko

KIRVAT, JAUHIAISET

Cyperkill 500 EC Tuhohyönteisten (Kirvat, ripsiäiset, kirpat) 
torjuntaan koristekasveilla avomaalla ja 
kasvihuoneessa.

0,05 l/ha 1 l

Mospilan Kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan 
koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa 
sekä kosketus- että systeeminen vaikutus, pitkä 
vaikutusaika.

0,25 kg/ha 1 kg

Movento SC 100 Tuhohyönteisten (Kirvat, jauhiaiset) torjuntaan 
omenalta, päärynältä, luumulta, kirsikalta, 
koristekasveista avomaalla sekä hedelmä- ja 
marjakasveilta, koristepuilta, koristepensailta, 
perennoilta taimitarhoilla. Valikoiva teho – sopii 
hyvin IPM viljelyyn avomaalla

0,75 l/ha 1 l

Raptol Nopeatehoinen kirvojen, kilpikirvojen, 
villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten 
sekä kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmä-
puista sekä koristekasveista avomaalla 
ja kasvihuoneessa. Raptol on hyväksytty 
luomutuotannossa käytettäväksi. Tehoaineena 
luonnon pyretriini.

1–2 % 10 l

Teppeki Vähäiset käyttötarkoitukset (Minor use), 
Kirvojen ja jauhiaisten (myös etelänjauhiainen 
(Bemisia tabaci)) torjuntaan koristekasveilla 
kasvihuoneessa ja avomaalla.

kasvihuoneessa  
0,014 % ja avomaalla 0,14 
kg/ha

0,5 kg

KASVITAUDIT

Candit Kasvitautien torjuntaan  ruusuviljelmillä 
avomaalla  ja kasvihuoneessa.

ruusut  
0,06–0,2 kg / ha

0,5 kg

Frupica SC Minor use käyttö; Härmän ja harmaahomeen 
torjuntaan koristekasveilla kasvihuoneessa 
ja avomaalla, sekä sienitautien torjuntaan 
metsätaimitarhoilla.

0,09 %  
(9 ml / 10 l vettä).

1 l

Previcur Energy Juuristo- ja tyvitautien (Pythium spp.) sekä 
lehtihomeiden (Peronosporaceae) torjuntaan 
koristekasveilla kasvihuoneessa ja avomaalla.

0,15 % liuos tai  
1,5 l/ha

1 l

Switch 62.5 WG Sienitautien torjuntaan  koristekasvit avomaalla 
ja kasvihuoneessa.  Pääsääntöisesti Switch-
valmiste on turvallista sekä kukkiville että ei 
kukkiville koristekasveille. Yleensä 
kukkivat kasvit ovat herkempiä 
ruiskutusvioituksille kuin ei-kukkivat.

I–II 1,0 kg/ha / 0,1 %
Korkeintaan 2 käsittelyä/
kasvukausi

1 kg

Teldor Koristekasvien harmaahomeen torjuntaan. 
Minor use -käyttökohteet: 
Kasvitautien torjuntaan metsätaimitarhoilla.  
Useimmat kasvit kestävät ainetta hyvin.

200–500 g  
/ 1000 m2

1 kg

Topas 100 EC Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen 
härmän, koristekasvien härmän ja 
ruostesienten torjuntaan avomaalla.

I–II 0,025 %  
(2,5 ml / 10 l vettä)

1 l

Aine Käyttötotarkoitus Pohjavesirajoitus Käyttömäärä Pakkauskoko

RIKKAKASVIT

Ariane S Rikkakasvien torjuntaan   leikattavilta 
nurmikoilta ja golfnurmilta. Erittäin laaja teho, 
pitkäkestoista tehoa ohdakkeeseen ja valvattiin.  
Hyväksytty myös pohjavesialueille

3–3,5 l/ha 5 l

Tomahawk 200 EC Rikkakasvien torjuntaan apilattomista nurmista, 
nurmikoista ja golfnurmilta

1,35–1,8 l/ha,  
ei tankkiseoksia

5 l

Roundup Ace Uusi nopea- ja varmatehoinen 
glyfosaattivalmiste, vaikuttaa kasveihin 
ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta. 
•Uusi patentoitu formulaatti, nopea sateenkesto 
• Imeytyy rikkakasveihin huomattavasti vanhoja 

glyfosaattivalmisteita nopeammin. Pelto 
voidaan muokata jopa jo 6 tunnin jälkeen 
ruiskutuksesta

•Ei tarvitse kiinnitelisäystä

I–II, 
pesäke- 
käsittelynä  
sallittu

1,2–6,4 l/ha 15 l

Bronco Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, 
puutarhakasvien riviväleistä, hedelmätarhoista, 
viljelemättömiltä alueilta, metsäviljelyssä sekä 
puuvartisten kasvien hävittämiseen. 
Bronco vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden 
lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien 
tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän 
kehittyneitä

I–II 
pesäke- 
käsittelynä  
sallittu

3–8 l/ha 20 l

Pistol Rikkakasvien torjuntaan ei syötävien 
puutarhakasvien ja puiden alustoilta, taimikoista 
sekä piha- ja paikoitusalueilta, ajoväyliltä, 
käytäviltä, tehdasalueilta, rautateiltä ja muilta 
viljelemättömiltä alueilta. Pitkätehoinen kesto 
rikkakasveja vastaan, estää uusien 
rikkakasvien itämistä, yksi käsittely 
kasvukaudessa riittää.

3,1 l/ha 1 l ja 5 l

Gallery Rikkakasvien torjuntaan vastaistutetuilla 
ja vakiintuneilla hedelmä-viljelmillä sekä 
puuvartisten koristekasvien kasvustoissa ja 
istutuksilla. Pitkävaikutteinen, hellävarainen 
viljelykasveille, voidaan yhdistää muihin 
valmisteisiin, vaikuttaa maan kautta.

I ja II Puuvartisten koristekasvien 
istutuksilla 0,25 l/ha,  
jota ruiskutetaan niin, että 
korkeintaan kolmannes 
pinta- alasta käsitellään.

0,5 l

Matrigon 72 SG Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan 
apilattomilta nurmilta sekä puuvartisten 
kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta. Tehokas 
aine syväjuuristen rikkakasvien torjuntaan, 
kulkeutuu juuriin – pitkäkestoinen vaikutus, 
tehoaa moniin vaikeasti torjuttaviin 
rikkakasveihin.

Puuvartiset kasvit, taimistot  
0,165 kg/ha, Apilaton nurmi, 
laidun 0,110–0,165 kg/ha, 
21–37 BBCH

1 kg

PUNKIT

Envidor 240 SC Punkkien ja päärynäkemppien torjuntaan  
koristekasveilla (ei ruusut).  Pitkä vaikutusaika, 
tehoaine on uudesta tehoaineryhmästä.

0,4 l/ha 1 l

Floramite 240 SC Punkkien torjuntaan taimitarhoilta ja  
koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa. 
Tehoaa muita aineita kestäviin punkkikantoihin, 
hellävarainen kasveille.

0,04 %: 1 l

Nissorun Vihannespunkkien torjuntaan  koristekasveista 
kasvihuoneessa ja avomaalla. Käytännössä 
haitaton valmiste hyötyeliöille – sopii IPM 
viljelyyn, paikallissysteeminen valmiste, tehoaa 
punkkien muna- ja nuoruusasteisiin

0,05 %, 100 g/200 l 
vettä/1000 m2

1 kg

PERHOSTOUKAT

Turex 50 WP Biologinen vaihtoehto perhostoukkien 
torjuntaan koristekasveista ja taimistoista 
kasvihuoneessa ja avomaalla.

1 kg/ha, 1-6 käsittelyä 1 kg

Kasvinsuojelututkinto kätevästi ja nopeasti osoitteessa kstutkinto.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turval linen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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