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Hyvä puutarhanystävä,

Työstressiä, kiirettä arjessa? Entä oma puutarha?  Se ren-
touttaa, virkistää ja tekee yksinkertaisesti hyvää. Ja miten 
makealta maistuukaan omalta kasvimaalta vasta poimittu, 
auringon lämmittämä mansikka! Onneksi mansikoita 
voi viljellä myös ilman omaa puutarhaa. Omistatpa vain 
pari parvekelaatikkoa tai ruukkua voit aina viljellä omia 
mansikoita!

Tee puutarhastasi monimuotoinen elinympäristö kas-
veille ja eläimille. Tämä on meille tärkeä asia. Luonnon-
mukaisen puutarhanhoidon edelläkävijänä olemme jo 
vuosikymmeniä edustaneet poikkeuksellisia tuotteita, 
joista on apua puutarhassa ja jotka samalla suojaavat 
ympäristöä. Käyttämällä Neudorffin luonnonmukai-
sia ja ympäristöystävällisiä kasvinsuojeluaineita ja 

lannoitteita voit auttaa luontoa säilyttämään tasapainon ja mahdollistat sen 
säilymisen tuleville sukupolville.

Tutkijamme ja tuotekehittelijämme etsivät luonnosta jatkuvasti tehoaineita 
ja menetelmiä, jotka tuovat enemmän iloa puutarhaan. Yrityksessämme 
kestävästä kehityksestä vastaavat pyrkivät jatkuvasti säästämään enemmän 
energian ja raaka-aineiden tapaisia resursseja, jotta kykenisimme paremmin 
suojelemaan ympäristöämme. Tule mukaan!

Ihanaa kesää odotellessa!

Esa Jussila,                       
Esbau Oy Bio-Garden,
toimitusjohtaja    

Näiltä  
jälleenmyyjiltä 

löydät Neudorff-

tuotteet:

Esa Jussila

kasveja
Me rakastamme

Täältä löydät useimmin kysytyt  
kysymykset  
luonnonmukai -
sesta puutarhan -
hoidosta:



luonnonmukainen lannoitus
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Sisäpiirin vihje
Mitä N-P-K tarkoittaa?
Kolme tärkeintä kasviravinnetta 
ovat typpi, fosfori ja kalium. 
Niiden kemialliset merkit ovat N, 
P ja K. Kirjainten jäljessä olevat 
luvut ilmaisevat niiden pitoi  suu -
det lannoitteessa. 
Esimerkki: N-P-K = 8-4-5 tar-
koittaa, että lannoitteessa on  
8 % typpeä , 4 % fosforia ja 5 % 
kaliumia.

Orgaaninen, 

Miten MyccoVital toimii?
MyccoVital lisää perennojen, 
nurmikasvien, tomaattien ym. vas-
tustuskykyä. Millä tavoin? Sienet 
ympäröivät kasvien juuria. Lisäksi 
ne imevät vettä ja ravinteita ja 
luovuttavat ne edelleen suoraan 
kasveille. Tuloksena on vahva, 
terve kasvusto, jota edes kuivuus 
tai muut kehnot olosuhteet eivät 
hevin lannista. Huomaa miten 
paljon kastelutarve vähenee.

Sekä koriste- että hyötykasvit tarvitsevat elääkseen 
muutakin kuin ilmaa ja rakkautta. Pysyäkseen terveinä 

ja elinvoimaisina, kukkiakseen runsaasti, kasvaakseen ja 
kantaakseen hedelmää, ne tarvitsevat säännöllisesti ravinteita. 
Tämän lisäksi Neudorffin orgaaniset lannoitteet aktivoivat 
maaperäeliöstöä, minkä vuoksi niiden vaikutus on pysyvä.

Miten asiat ovat luonnossa?
Metsissä ja niityillä kasvit kasvavat 
ja kuihtuvat tai varistavat lehtensä. 
Nämä hajoavat maaperässä uusiksi 
ravinteiksi, jotka juuret ottavat tal-
teen antaen kasveille uutta voimaa ja 
kasvua. Tätä kokonaisuutta kutsutaan 
”luonnon kiertokuluksi”, ja se toimii 
luotettavasti. Ainakin siihen saak-
ka kun ihminen puuttuu asioiden 
kulkuun. Otetaan esimerkiksi ihan 
tavallinen puutarha: Syksyllä pensaat 
leikataan ja lehdet haravoidaan. 
Parhaassa tapauksessa ”jäte” päätyy 
kompostiin ja palautuu myöhemmin 
maaperään kateaineksena. Jos se 
päätyy biojäteastiaan tai leikkuu-
jätteeksi, se menee puutarhan ja 
kasvien kannalta hukkaan. Tällöin 
ravinnelisäystä saadaan aikaan vain 
määrätietoisella lannoittamisella.

Miksi lannoittaa orgaani sesti?
Niin kutsutut ”mineraalilannoitteet” 
tarjoavat tiivistettyjä ja nopeasti käy-
tettävissä olevia ravinteita suolojen 
muodossa. Jos niillä lannoitetaan lii-
kaa, kasvit voivat palaa todella pahas-
ti. Toisaalta pitkään kestävä sade saat-
taa nopeasti huuhtoa vesiliukoiset 
suolat pohjaveteen. Tällöin ravinteet 
eivät enää ole juurten käytettävissä. 
Välittömästi ja pitkäaikaisesti vaikut-
tavien orgaanisten Azet-lannoittei-
den kohdalla näitä vaaroja ei ole. 
Kasvit saavat tarpeelliset ravinteet 
tasaisesti ja tarvetta vastaavasti. Tär-
kein ero mineraalisiin lannoitteisiin 
verrattuna on kuitenkin luonnolliset 
mikro-organismit. Ne elvyttävät 
maaperää ja pitävät sen terveenä. 
Muuan toinen tärkeä ainesosa on 
MyccoVital, ts. mykorritsa (sieni juuri).

Luonnonmukaisten lannoitteidenmikro-organismien täytyy muuntaaniiden sisältämät ravintoaineet kasveille sopivaan muotoon. Sen vuoksi lisäämme lannoitteisiinvalikoituja mikro-organismeja. "Orgaanisia lannoitteita käyttävä ra-vitsee kasvit automaattisesti näidentarpeiden mukaisesti", sanoo BirgitSchäfer, lannoite- ja multaosastonkoeinsinööri. 

"Kasvit kasvavat vain vähän kyl-mässä ja kuivassa, silloin aktivoituuniukasti ravintoaineita.Mutta mikro-organismit toimivattäydellä teholla kosteassa ja kuu-massa luovuttaen kasveille run-saasti ravintoaineita. Näinmikro-organismit varmistavat auto-maattisesti, että kasvit saavat ainaniin paljon ravinteita kuin ne tarvit-sevat." Lisäksi mikro-organismithuolehtivat siitä, että maaperäänpesiytyy runsaasti elämää. Se estää,että taudinaiheuttajat eivät lisäännyyksipuolisesti maaperässä ja ettämaa ei väsy.

Kasvit kasvavat paremminMyccoVitalilla
Lisäämme MyccoVitalia kaikkiinkiinteisiin lannoitteisiin. Hyödyllistensienijuurten sekoituksen ansiostakasvisi kasvavat tasaisesti sekä kes-tävät paremmin kuivia kausia japakkasta. "MyccoVital koostuu eri-laisista hyödyllisistä sienistä, joitaesiintyy luonnollisestikin maaperäs-sämme", sanoo Neudorffin mikro-biologi Dr. Hans-Joachim Noll. "Neelävät symbioosissa kasvien juurtenkanssa. Se tarkoittaa, että ne imey-tyvät juurien kärkiin niitä tuhoa-matta. Ne saavat kasvilta sokeria,jota kasvi ei tarvitse. Kasville ne an-tavat ravintoaineita ja vettä. Senvuoksi kasvit kestävät paremminkuivia kausia, sillä tämä "käsine"huolehtii hyvästä ravinnosta."

MyccoVital
Juurikarva 

Vinkkejä
Lannoitteet 
• Ravitse kasvejasi heti jo istutettaessasopivalla orgaanisella lannoitteella. • Sirottele tai sekoita lannoite kevyestimaaperään.

• Mikro-organismit aktivoituvat vastakosteudessa. Lannoituksen jälkeen ontärkeää kastella kasvit heti.• Lannoita tomaatit, kurkut, paprika jakurpitsa heti istutuksen jälkeen touko-kuussa Bio-Tomaattilannoitteella ja vieläkerran uudelleen heinä-/elokuussa.• Lannoita mansikat huhtikuussa Bio-Marjalannoitteella ja vielä uudelleen heinä-/elokuussa. • Hedelmäpuut ja marjapensaat tarvit-sevat huhti-/toukokuussa orgaanistaBio-Marjalannoitetta.• Alppiruusut ja muut kanervakasvit ra-vitset huhti-/toukokuussa ja kukinnanjälkeen heinäkuussa Bio-Rhododend-ronlannoitteella.
• Ruusut ja perennat tarvitsevat huhti-/toukokuussa ja heinä-/elokuussa or-gaanista Bio-Ruusulannoitetta.• Havupuut, kuuset ja muut ikivihreätlannoitetaan huhti-/toukokuussa Bio-Havupuulannoitteella.• Lehtipuut, koristepensaat ja pensasai-takasvit tarvitsevat huhti-/toukokuussaBio-Lehtipuu- ja Pensaslannoitetta.• Nuoret kasvikset lannoitetaan heti is-tutuksessa toukokuussa Bio-Puutarha-lannoitteella.

08_09_Duengung_finn_2013_Layout 1  12.03.13  10:52  Seite 2

Lannoita heti jo kasveja istuttaessasi 
orgaanisella lannoitteella – saat pal-
kinnoksi rehevät ja terveet kasvit!

Talven vaurioittama  
huonokuntoinen havupuun oksa

Havupuubalsamilla käsitellyt havupuut 
tervehtyvät nopeasti elinvoimaisiksi ja 
kauniin vihreiksi

Ikivihreiden nopea 
elpyminen

Havupuubalsami  
Lehtilannoite  
•	 huonokuntoiset	havut	ja	 

rhodot elinvoimaiseksi
•	 jo	kuolleelta	näyttävät	havut	ja	

rhodot saadaan pelastettua
•	 orgaaninen,	nestemäinen	 

typpilannoite
•	 nopea	imeytyminen	suoraan	 

neulasten tai rhodojen lehtien 
kautta

•	 ympäristörasituksen,	pakkasen,	
kuivuuden tai huonojen kasvu-
olosuhteiden vaurioittamia  
havuille

•	 jopa	kuolleelta	näyttävät	oksat	
elpyvät ja alkavat versota  
uudelleen
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Ole rohkea – istuta salaattia parvekelaatikkoosi.  
Tai persiljaa riippuamppeliin tai tulista chiliä  

ruukkuihin. Luonnonmukaisten namupalojen kerääminen 
parvekkeelta on hauskaa. Ja se on niin yksinkertaista!

– pienen pienessa tilassa!
Napostelua 

Sisäpiirin vinkit
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Melkein kaikki on  
mahdollista
Lähes kaikki puutarhakasvit  
kasvavat myös ruukuissa –  
se on tietenkin tilakysymys.  
Parvekkeelle sopivat hyvin:    
           
           tomaatit
    paprikat
    munakoisot
	 •	 	kurkut
    herneet
	 •	 		melonit
	 •mansikat
	 •	 			mustikat
   viinikoynnokset
	 •	 			salaatti
	 •	 yrtit	ja	chilit

Orgaaniset lannoitteet 
huolehtivat hyvänma-
kuisista ja aromikkaista 
hedelmistä

Luonnonmukaiset yrtit 
lannoitettuna orgaanisella nestemäisellä lannoitteella

BioTrissol Yrttilannoite
•	 orgaaninen	nestemäinen	 

lannoite kasviperäisistä 
 raaka-aineista
•	 huolehtivat	terveestä,	 

elinvoimaisesta kasvusta  
ja aromaattisista  
yrteistä

•	 puhtaasti	kasvi- 
peräisiä,	eivät	ole	 
haitaksi ihmisille  
eikä eläimille

Orgaaninen lannoitus  
     herkullisille yrteille

Näin se onnistuu
Hedelmien kerääminen parvekkeel- 
ta on helppoa. Muista vain kolme 
asiaa:
•	 Monet	kasvit	eivät	kestä	hallaa,	

eikä niitä saa keväällä laittaa liian 
aikaisin ulos.

•	 Käytä	aina	reiällisiä	ruukkuja,	jotta	
liika vesi voi valua ulos.

•	 Anna	kasveille	joka	vuosi	tuoretta	
multaa ja mahdollisuuksien mu-
kaan ilman turvetta. 

Ruukkuihin istuttaminen
Peitä ruukun pohjassa olevat reiät 
ruukunpaloilla,	jotta	multa	ei	valu	
ulos kasteluveden mukana. Laita sen 
jälkeen hieman multaa ruukkuun ja 
istuta	kasvi.	Täytä	välitiloihin	multaa,	
paina kevyesti ja kastele ruukku 
hyvin – valmis!

Mitkä yrtit sopivat yhteen?
Jotkut	yrtit	pitävät	auringosta	ja	
kuivuudesta,	jotkut	pitävät	enem-
män puolivarjoisasta paikasta ja 
kosteudesta. Sen vuoksi on järkevää 
erottaa	auringonpalvojat	varjon	
ystävistä. 
Voit	istuttaa	yhteen	timjamia,	orega-
noa,	iisoppia,	rosmariinia,	laventelia	
ja salviaa – kolme viimeksi mainittua 
kasvavat kylläkin aika isoiksi. Ne kaik-
ki pitävät aurinkoisesta ja kuivasta 
paikasta.
Ruohosipuli,	persilja,	kirveli,	minttu	ja	
sitruunamelissa pitävät taas kosteu-
desta ja kasvavat myös itä- tai jopa 
pohjoisparveekkeella.  
Suomen	ihana,	valoisa	kesä	luo	ihan-
teelliset kasvuolosuhteet aromikkail-
le yrteille!

Oikea hoito
Säännöllisen kastelun ohella kasvit 
tarvitsevat ravinteita. Mullan lannoit-
teet	loppuvat	4–5	viikon	kuluttua,	
ja sen jälkeen hoidokeilla on nälkä. 
Etenkin	kasvit,	jotka	tekevät	monia	
ja	isoja	hedelmiä,	kuten	tomaatit	ja	
paprikat,	on	ehdottomasti	lannoitet-
tava uudelleen. 
Se	käy	hyvin	helposti	orgaanisella	
BioTrissol Tomaattilannoitteella. Voit 
lisätä tämän nestemäisen lannoit-
teen kasteluveteen. Voit käyttää 
myös	jauhemaista	lannoitetta,	
kuten Azet Bio-Tomaattilannoite tai 
Fertofit Bio-Puutarhalannoite. 

Nämä voit levittää ilman liuotus-
ta tai kasteluveteen sekoitettuna. 
Kastelu	on	suositeltavaa	lannoitteen	
levityksen	jälkeen,	jos	maa	on	kuiva,	
jotta lannoite pääsee paremmin 
imeytymään maahan ja sen sisältä-
mät	mikro-organismit	aktivoi-
tuvat. Molemmat lannoitteet 
koostuvat luonnonmukaisista 
raaka-aineista. Ne sisältävät 
lisäksi monia hivenaineita ja 
ennen	kaikkea	paljon	kaliumia,	
mikä on tärkeää sadon kypsymi-
selle ja maulle. 
Nyt	saat	luonnonmukaiset	chilit,	
tomaatit ja muut hedelmät omalta 
kasvimaalta tai parvekkeelta!
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luonnonmukaiset 
tomaatit ja chilit

Maukkaat ja hyvinvoivat 
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 * Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Poista varkaat  
säännöllisesti
Tomaatit synnyttävät uuden 
verson siihen kohtaan missä 
lehti kasvaa varresta. Jos tämän 
verson sallitaan esteettä kasvaa, 
tuloksena on nopeasti tomaat-
tiviidakko. Versot katkeilevat 
nopeasti, hedelmät saavat 
vähemmän valoa ja niistä tulee 
pienempiä. Tämän estämiseksi 
tomaateista on säännöllisesti 
poistettava ”varkaat”. Tämä 
tehdään tarttumalla lehtihangas-
sa kasvavaan uuteen hentoon 
versoon ja katkaisemalla se 
sivulle taittamalla.

Sisäpiirin vihje 

Vain paras on kyllin hyvää 
tomaateillesi ja chileillesi
Itse korjattu sato yksinkertaises-
ti vain maistuu parhaalta. Omat 
tomaatit ovat joka tapauksessa 
verrattoman maukkaita – ja jopa 
aloitteleva puutarhuri saa nopeasti 
aikaan hyviä tuloksia. Pari asiaa olisi 
kuitenkin syytä pitää mielessä, jotta 
hedelmiä tulisi runsaasti ja ne olisi-
vat hyvälaatuisia. Istuta tomaatit ulos 
vasta kesäkuun alkupuolella, jolloin 
hallanvaaraa ei enää ole. Melkein 
kaikkia lajikkeita voi hyvin kasvattaa 
ruukussa. Koska kasvit joutuvat 
olemaan ruukussa useita kuukausia 
ja niiltä odotetaan paljon, astian 
tilavuuden on oltava vähintään 
kymmenen litraa. Korkealaatuinen, 
mieluiten turpeeton multa tarjoaa 
näille lämpöä rakastaville kasveille 
oikean kasvualustan. 

Terveellisiä ravinteita  
tomaateille ja chileille
Orgaaninen peruslannoitus antaa 
tomaateille ja chileille alkajaisiksi tär-
keimmät ravinteet. Noin neljän vii-
kon kuluttua nämä on käytetty lop-
puun, ja on aika antaa täyden nystä 
esim. Azet Bio-Tomaatti lannoitteella 
tai BioTrissol Tomaattilannoitteella.     

Vihje: istuta kasvit maahan tai 
uuteen astiaan syvemmälle kuin 
mitä ne olivat ruukussa. Tällöin ne 
muodostavat maan alle jäävään var-
teen uusia juuria. Näiden avulla ne 
voivat ottaa entistä enemmän vettä 
ja ravinteita. Lannoitteen sisältämä 
Mykorritsa-sienirihmasto lisää juu-
rien pinta-alan 150 kertaiseksi.

Mitäpä olisi kesä ilman auringon kypsyttämiä hedelmiä, 
joita voi kasvattaa menestyksellisesti pienelläkin parvek-

keella. Oikeanlainen multa, sopiva lannoite, hieman hoitoa, ja 
sadosta tulee jo runsas.

Älä kastele märäksi!
Tomaatit ja chilit  tarvitsevat kyllä 
säännöllisesti vettä – mutta eivät 
ylhäältä päin. Ylhäältä tuleva sade tai 
kastelukannun suihku osuu täydellä 
voimalla maahan, jossa perunaruton 
ja lahosienten itiöt väijyvät. Vesi rois-
kuu sieltä takaisin ylöspäin – ja sen 
mukana pelätty sieni, joka tappaa 
saastuttamiensa kasvinosien kärjet. 
Tätä vastaan auttavat seuraavat 
toimenpiteet: 
•	 Yksi	tartunnanlähde	ovat	edel-

lisvuotiset astiat ja tukikepit. Ne 
voi	desinfioida	yksinkertaisesti	
kaatamalla niiden päälle kiehuvaa 
vettä 

•	 Istuta	tai	laita	kasvit	katon	alle
•	 Kastele	vain	maata	myöten
•	 Poista	varmuuden	vuoksi	alimmat	

lehdet
•	 Huolehdi	siitä,	että	kasvien	

ympärillä on ilmaa ja että ne 
ovat reilusti 70 cm etäisyydellä 
toisistaan

•	 Poista	pudonneet	lehdet	ja	hedel-
mät heti talousjätteiden mukana

Azet Bio-Tomaattilannoite
edistää korkean kaliumpitoi-
suutensa ansiosta hedelmien 
kypsymistä ja makua. Sisältää 
MyccoVitalia ja maata elvyttäviä 
mikro-organismeja. Luonnon-
mukainen pitkäaikaisvaikutus.

BioTrissol  
Tomaatti lan noite 
on helppokäyttöinen orgaaninen 
N-P-K-lannoite. Sopii erityisen 
hyvin ruukkukasveille. Monia eri 
hivenaineita sisältävä kaliumpai-
notteinen ravinnekoostumus 
edistää tervettä kasvua.

Spruzit RTU Tuhohyönteis-
ten torjuntaan*
Torjuu lehtikirvoja ja muita haital-
lisia hyönteisiä sekä niiden munia 
ja toukkia. Nopeavaikutteinen. 
Luonnollinen tehoaine. Lempeä 
mehiläisille.

3 tuotetta tomaattien  
    ja chilien kasvatukseen



karhun turkki
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Nurmikosta kuin

Nurmikko on vihreän olohuoneen 
kokolattiamatto. Hyvin suunnitellun 

nurmikon hoitojärjestelmän avulla matto pysyy 
aina kauniin pöyheänä ja kulutusta kestävänä.

Unelmanurmikko on vain  
2 askeleen päässä
Haluaisitko tiheän, syvänvihreän ja 
mahdollisimman helppohoitoisen 
nurmikon? Silloin Neudorffin turval-
linen nurmikonhoitojärjestelmä on 
sinulle oikea valinta. Hyvin toisiinsa 
sovitettujen hoitotuotteiden ansios-
ta saat elinvoimaisen nurmikon, joka 
kykenee syrjäyttämään sammaleen 
ja rikkaruohot luonnollisella tavalla 
aivan omin avuin. Jyrsimistä ei tätä 
järjestelmää käytettäessä tarvita. 

Orgaanisen Azet® Bio-Nurmikkolan-
noitteen sisältämät mikro-organismit 
muuntavat näet huopaantuneen 
nurmikon kasviravinteiksi. Neudorff 
-nurmikonhoitojärjestelmä akti-
voi maaperätoimintaa ja parantaa 
nurmikon rakennetta. Kastelun tarve 
kuivana aikana vähenee, ja nurmik-
kosi pakkasenkestävyys etenkin 
Suomessa paranee.
Näin teidänkin perheenne saa unel-
manurmikon! 

Elinvoimaisen nurmikon 
muistilista
• Mittaa pH-arvo säännöllisesti 

vuosittain ja lisää siihen tarvit-
taessa Azet® Vital-Kalkkia.

• Levitä heti keväällä Azet® 
Bio-Nurmikkolannoitetta maan 
kuohkeuttamiseksi ja kasvien 
vahvistamiseksi.

• Jos nurmikko on jo pahoin 
sammaloitunut ja rikkaruoho-
jen peitossa, hävitä keväällä 
ensin rikkaruohot ja poista 
sammal.

• Lannoita vielä kerran kesä-
heinäkuussa, mikäli nurmikko 
näyttää laikukkaalta tai kellertä-
vältä.

• Poista lehdet nurmikolta loka-
marraskuussa. Kompostoi ne 
yksinkertaisesti Radivit Kompos-
tointiaineella pensaiden alla tai 
perennapenkeissä

Azet® Bio-Nurmikkolannoite  
• orgaaninen lannoite, luonnollisista  

raaka-aineista
• MyccoVital® (Mykorritsa) huolehtii 

erityisen voimakkaista juurista ja kasveista. 
Sisältää mykorritsa-sieniä. Sitovat ilmasta 
typpeä

• luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus, 
tehoaa heti  

2   Kalkitse  
tarvittaessa 

Azet® VitalKalkki  
• kalsiumkarbonaatti (88 %) sekä  

magnesiumia ja rautaa
• sisältää eläviä maaperän  

atsoto-mikrobeja
• edistää juurien muodostusta ja kasvien 

elinvoimaista kasvua  

Unelmanurmikko on vain  
2 askeleen päässä.

Täältä löydät  
enemmän  
tie toja nurmi-
konhoidosta

Orgaaniset ravinteet plus mikro- 
organismit - saat upean nurmikon!

Kalkkia vai ei?
Maaperä ei saa olla liian hapan, jotta 
kasvit kasvavat hyvin. Sade huuhtoo 
kalkkia maaperästä, minkä vuoksi 
maaperä happanee ajan myötä.  
pH-Testillä tarkastat nopeasti maa-
perän kunnon. Voit todeta muuta-
man minuutin sisällä, onko maa liian 
hapanta ja tarvitseeko se kalkkia 
vai ei.   
 
Kalkitse tarvittaessa Azet® Vital-
Kalkilla. Tämä kalsiumkarbonaatti 
neutralisoi maaperän. Mutta sillä  
on muitakin ominaisuuksia. Se 
sisältää Azotobacter-bakteereja, 
jotka imevät typin ilmasta ja sitovat 
sen. Tämä kasviravinne on hyvä lisä 
nurmikollesi paran -
taen sen kasvua.
Vuosittainen mini -
mi määrä Vital Kalkkia  
on 10 kg/100 m2. 

Ainoa kalkki joka sisältää eläviä 
azoto-bakteereita. Ei polta  
nurmikkoa kesälläkään!

1lannoita luonnon
mukaisesti



pääsy kielletty
Sammalelta

Nopea suorittaa:  
pH-testi selvittää nopeasti 
kalkitustarpeen

Finalsan® Sammaltuho* 

levitetään nurmikolle 

yksinkertaisesti kastelemalla

Muratti on ihanteellinen 

varjoisten paikkojen kasvi12

Bellis, apila ja sammal: kaikki viehättäviä 
kasveja – mutta nurmikossa niitä saisi 

olla vain vähän. Tällä tavoin ei-toivottuja 
lehtiä ja ruusukkeita ei pääse pesiytymään 
ruohonkorsien väliin

Tämä saa sammalen  
äksyilemään
Mitä huonompia olosuhteet 
ruohokasveille ovat, sitä paremmat 
mahdollisuudet tämä tarjoaa muille 
kasveille, ennen kaikkea sammalelle. 
Mitä nurmikolla tällaisissa huonoissa 
olosuhteissa tarkoitetaan? Esimer-
kiksi tiivistynyttä, humusköyhää 
maata, joka vaikeuttaa ravinteiden 
saantia ja päästää läpi liian vähän 
valoa ja ilmaa. Sen sijaan että aina 
vain keskityttäisiin kitkemään oireita, 
kuten sammalta, on mielekkäämpää 
poistaa ongelman syyt ja esimerkiksi 
aktivoida maaperäeliöstöä. Tämä 
kuohkeuttaa maata. 
Maaperää elvyttäviä mikro-organis-
meja sisältävä Azet® Bio-Nurmikko-
lannoite vahvistaa juuristoa ja takaa 
tiheän kasvuston. Kahdesti vuodessa 
käytettynä se vähentää nopeasti 
rikkaruohojen määrää. Samalla se 
vahvistaa ruohokasveja. Lannoit-
teen sisältämät Mykorritsa-sienet 
(MyccoVital) näet tunkeutuvat 
ruohonjuuriin ja toimittavat kasveille 
jatkuvasti vettä ja ravinteita maa-
perästä.

Hapan maa on hyväksi vain 
sammalelle!
Yksi syy nurmikoiden sammaloi-
tumiseen on maan liiallinen hap-
pamuus. pH-Testillä voit lyhyessä 
ajassa selvittää, kärsiikö nurmikkosi 
happamuudesta ja pitääkö sitä kalki-
ta. Tarvittaessa maan voi neutraloida 
Azet® Vital-Kalkilla. Ja vielä: ”kaupan-
päällisinä” tulevat atsotobakteerit 
sitovat ilmasta typpeä ja antavat 
tämän tärkeän ravintoaineen ruoho-
kasvien käyttöön. 

Nurmikko varjoisiin  
paikkoihin?
Jos haluaa perustaa nurmikon 
varjoisiin paikkoihin, ei pidä ihme-
tellä, että sammal ennemmin tai 
myöhemmin saa yliotteen. Mutta 
käsi sydämelle: eivätkö sametin-
pehmeät ikivihreät mättäät ole 
viehättävä ratkaisu? Puutarhan 
varjoisten sopukoiden maan-
peitekasveja ovat pikkutalvio ja 
rönsyansikka.  

            

Sammalen poistaminen
Mikäli sammalta on levinnyt laajem-
malle alueelle, on parasta poistaa 
sammal ja kylvää käsitellyille alueille 
uutta nurmikkoa. Finalsan® Sam-
maltuho*, jonka tehoaineena on 
luonnon pelargonihappo, muuttaa 
mättäät ruskeiksi jo muutaman tun-
nin kuluttua. Haravoi kuollut sammal 
pois, kuohkeuta maata ja kohenna 
paljaita paikkoja. On tärkeää jättää 
nämä uudelleenkylvetyt kohdat ruo-
hoa leikattaessa aluksi (noin neljäksi 
viikoksi) leikkaamatta.

* Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.  
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä

Azet® Bio-Nurmikko-
lannoite 
•	 valmistettu	luonnon	raaka-

aineista
•	 auttaa	luomaan	tiheän	ja	

luonnollisen vihreän nurmikon, 
joka syrjäyttää sammalen ja 
rikkaruohot

•	 sekä	välitön	että	pitkäaikainen	
luonnonmukainen vaikutus

•	 MyccoVital®:in (mykorritsa) an-
siosta voimakas ja terve kasvu

•	 sisältää	maaperää	elvyttäviä	
mikro-organismeja

•	 sisältää	typen	ja	fosforin	
lisäksi kaliumia, joka 
parantaa kuivuuden- ja 
pakkasenkestävyyttä

Azet® Bio-Nurmikko-
lannoite Syyslannoite
•	 välitön	luonnollinen	vaikutus	

syksyllä ja pitkäaikaisvaikutus 
keväällä

•	 MyccoVital®:in (mykorritsa) an-
siosta voimakas ja terve kasvu

•	 sisältää	maaperää	elvyttäviä	
mikro-organismeja

•	 luo	hyvät	edellytykset	me-
nestykselliselle talvehtimiselle

4 keinoa sammalta ja  
    rikkaruohoja vastaan

•	 typpi	takaa	voimakkaan	kasvun	
keväällä

•	 lisää	nurmikon	talvenkestävyyttä

Finalsan® Sammaltuho* 
•	 nopeavaikutteinen	tiiviste	

sammalen torjuntaan nurmikoilla
•	 sisältää	pelargonihappoa
•	 luonnollinen	tehoaine
•	 hellävarainen	mehiläisille

pH-testi
•	 8	testiä	maaperän	kalkintarpeen	

(happamuusarvon) helppoon ja 
tarkkaan mittaukseen

•	 perustuu	värireaktioon
•	 jokaisen	käytettävissä,	testaus	

kestää vain muutaman minuutin
•	 tarvittava	kalkin	määrä	on	

helposti luettavissa selkeistä 
taulukoista
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ja kotilohälytys!
Etana-

Levitä 

katteeksi 
vain kuivaa ainesta 

ja sekin 
mahdollisimman 

ohuelti

Älä kaiva  
maata syksyllä, jotteivät 

etanat löydä piilopaikkoja 
munintaa varten

Tarjoa elintilaa 
etanoiden luonnollisille 

vihollisille kuten 

siileille

Suojaa arat viljelmät 

etana-aidalla

Kastele vain aamuisin,  
            ei iltaisin!

     Muokkaa maata 

toistuvasti – näin
tuhoat etanoiden piilopaikat

Vastakuoriutuneita 
siruetanoita.

Rakeita syötyään etanat 
vetäytyvät koloihinsa ja  
kuolevat maan alle.

Etanat rakastavat man si-
koita, salaattia ja valitet-
tavasti monia muitakin 
puutarhakasveja.

Rikospaikka: salaattipenkki. Aihetodisteet: reikiä lehdissä, 
paljaaksi syötyjä lehtiruotoja ja kokonaan kadonneita 

kasveja. Todisteiden keruu: limavanat johtavat tekijöiden 
luo, joiksi paljastuvat hyvin järjestäytyneet etana- ja 
kotilojoukkiot. Syyllisyys osoitettu!

Ferramol ®*
•	 tehokas	ja	ympäristöä	suojeleva
•	 etanat	eivät	kuivu,
•	 näkyviin	ei	jää	kuolleita	etanoita,	
hellävarainen	kotieläimille,	siileille,	
kastemadoille,	mehiläisille	ja	muille	
hyötyeläimille,

•	 sopii	vihanneksille,	mansikoille	ja	
koristekasveille,

•	 ei	tarvitse	odottaa	
sadonkorjuuseen	asti,

•	 hyväksytty	biologiseen	viljelyyn.

Tehokas ja ympäristöä 
suojeleva

Hyvät etanat, pahat etanat
Miten etanat elävät?
Etanat	ovat	kaksineuvoisia.	Syksyllä	
ne	munivat	munansa	pieniin	kasoi-
hin	kokkareiseen	maahan,	jollaista	
syntyy	kaivettaessa.	Munat	–	ja	usein	
myös	aikuiset	etanat	–	talvehtivat.	
Talveksi	etanat	kaivautuvat	syvem-
piin	roudattomiin	maakerroksiin.	
Keväällä	ne	nousevat	taas	ylös,	
ja	munista	kuoriutuu	noin	400	
jälkeläistä	etanaa	kohti!	Puutarhan	
herkullisten	ravinteiden	ansiosta	ne	
menestyvät	erinomaisesti	–	ja	niiden	
lisääntyminen	jatkuu	loppukeväällä	
ja	kesällä	edelleen.	Ja	jokainen	etana	
voi	elää	kaksivuotiaaksi...
Mitkä lajit ovat vaarallisia?
Suurimpia	ahmatteja	ovat	kotimaiset	
tarha-	ja	peltoetanat	sekä	Suo-
meenkin	jo	laajalti	levinnyt	espanja-
lainen	siruetana.	Viimeksi	mainittu	ei	
kelpaa	siileille,	on	päiväaktiivinen	ja	
ylipäänsä	vähemmän	arka	valolle	ja	
kuivuudelle.

Ympäristöä suojeleva 
etanarae
Ferramol ®-etanasyötin*	avulla	näiden	
ahmattien	eteneminen	voidaan	
pysäyttää.	Sen	sisältämä	tehoaine,		
rautafosfaatti,	on	luonnossa	esiintyvä	
aine,	joka	on	hellävarainen	hyöty-
hyönteisille	ja	kotieläimille.	Sitä	
saatuaan	etanat	ryömivät	maan	alle	
kuolemaan.	Niistä	ei	erity	limaa	eikä	
näkyviin	jää	kuolleita	etanoita.	Syö	-
mättä	jääneet	Ferramol ®-rakeet*	
hajoavat	rauta-	ja	fosfaattiravinteik	-
si.	Ferramol	on	hyväksytty	luomu-
tuotantoon.	

Näin käytät Ferramolia
Sirottele	rakeita	laajalti	kaikkialle	
penkkiin,	ei	pelkästään	kasvien	ym-
pärille.	Käsittele	myös	reuna-alueet.	
Sirottele	heti	uudestaan	sellaisiin	
kohtiin,	joista	syötit	on	syöty,	niin	
ettei	synny	aukkoja.	

*	Varmista	kasvinsuojeluaineen	turvallinen	käyttö.		
Lue	aina	pakkausmerkinnät	ja	tuotetiedot	ennen	käyttöä

Näin etanat toimivat
Yleensä	vahinkojen	koko	laajuus	
havaitaan	vasta	”seuraavana	
aamuna”,	koska	etanat	ovat	
aktiivisia	ennen	muuta	öisin.	
Tämä	johtuu	siitä,	että	niillä	ei	
ole	suojaa	kosteuden	haihtumista	
vastaan.	Jos	olosuhteet	muuttu-
vat	liian	kuumiksi	ja	kuiviksi,	ne	
vetäytyvät	takaisin	syvempiin	
maakerroksiin.	Pimeässä	ja	sateel-
la	ne	sitä	vastoin	ovat	huippuve-
dossa	–	ja	tuhoavat	siinä	sivussa	
sellaistakin	mitä	ei	ollut	niille	
tarkoitettu.	Ruokalistan	yläpäässä	
ovat	hennot	vihannesten	taimet	
sekä	daaliat,	mansikat,	kuunliljat,	
samettikukat	ja	kesäkurpitsat.	
Toisaalta	etanoista	on	kyllä	jotain	
hyötyäkin.	Oikeastaan	ne	syövät	
kuolleita	kasvinosia	ja	ulosteita,	
suikaloivat	leviä	ja	sieniä	ja	ovat	
eräänlaisia	puutarhan	siivoojia.	
Suurina	määrinä	esiintyessään	ne	
kuitenkin	aiheuttavat	aivan	liian	
paljon	vahinkoa.

	 	 												

Etanantorjunta-

vihjeitä

Hellävarainen kotieläimille, siileille 
ja kastemadoille.Näkyviin ei jää 
kuolleita, kuivuneita etanoita.
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kutsumattomat kahvivieraat 
 ampiaiset –

Karpaset ja

* Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät 
ja valmistetiedot ennen käyttöä. 

Helppo käyttää myös vaikeasti 
saavutettavissa paikoissa

Permanent Ampiais- ja  
Tuholaisvaahto 
•	 on	uudenlainen	vaahtomainen	

aine ampiaisten ja niiden pe-
sien	sekä	muiden	hyönteisten	
luonnonmukaiseen torjuntaan 
vaikeapääsyisistä on-
kaloista, vaatekaap-
pien takaa ja muista 
hankalista	paikoista.	

•	 Vaahto	säilyy	toimin-
takykyisenä usean 
tunnin ajan

•	 300	ml	suihkepullo	
sumutusputkella 

    Y mpäristöystävällistä  
     ampiaisten torjuntaa

Tehokkaat keinot kärpäs-
ten torjuntaan
Kärpäset ovat ikävä riesa. Kesällä 
ne pörräävät mielellään asuinti-
loissa eivätkä karta elintarvik-
keitakaan. Niillä on erityinen 
mieltymys jätteisiin, ulosteisiin ja 
lantaan, minkä vuoksi ne voivat 
levittää tauteja. Kärpäsiä voi torjua 
muutamalla yksinkertaisella 
toimenpiteellä:
•	 Laita	ikkunoihin	ja	terassin	oviin	
hyttysverkko.

•	 Säilytä	elintarvikkeet	suljetuissa	
pakkauksissa.

•	 Älä	anna	roskasäiliöiden	olla	auki.	
Jos asuntoon on kuitenkin päässyt 
kärpäsiä, voit karkoittaa kärpäset 
Permanent® Hyttys- ja 

Kärpässprayllä*.	Sprayn	vaikuttava	
aine ja välitön vaikutus torjuvat 
kärpäsiä nopeasti ja luotettavasti. 
Sitä	sumutetaan	pinnoille,	joille	
riesana	olevat	hyönteiset	mielel- 
lään tulevat. Tämä pinnoite 
vaikuttaa	heti	kärpäsiin.	Perma-
nent® Hyttys- ja Kärpässprayn* 
vaikutus kestää yli 6 viikkoa.  
Se	vaikuttaa	myös	hyttysiin,	
vaaksiaisiin ja ampiaisiin.
Luonnonmukaisella krysanteemin 
kukasta saatavalla aineella 
vaikuttaa myös Permanent® 
Tuholaisspray*.	Sillä	voi	torjua	
tehokkaasti	ja	luontoa	suojellen	
torakoita, luteita ja kirppuja sekä 
kellarisiiroja, sokeritoukkia, muura-
haisia	ja	muita	tuholaisia.	

Ampiasten ja tuholaisten 
varma torjunta  
Ampiainen on kesällä pelätyin 
vierailija asuintiloissa, parvekkeella 
ja terassilla. Makeat ruoat ja juomat 
vetävät	näitä	keltamustia	hyönteisiä	
puoleensa. Ampiaiset pistävät vain, 
kun	ne	tuntevat	itsensä	uhatuiksi.

Turvallinen ratkaisu
Ampiaisia tulee torjua vain silloin, 
kun ne ovat rakentaneet pesänsä 
talon sisä- tai ulkopuolelle, missä ne 
voivat	olla	vaaraksi	ihmisille.	Ampia-
ispesän torjuntaan suosittelemme 
Permanent® Ampiais- ja Tuholaisvaah-
toa*.	Vaahto	ruiskutetaan	pesän	
aukkoon. 

Pesästä ulos lentävien ampiaisten 
täytyy	mennä	vaahdon	läpi,	näin	
vaikuttava	aine	imeytyy	niihin	ja	ne	
kuolevat	lyhyen	ajan	sisällä.	Ruisku-
tettu	vaahto	pysyy	vakaana	monen	
tunnin ajan. Näin se vaikuttaa myös 
myöhemmin	ulos-	tai	sisäänlentäviin	
ampiaisiin. 
Vaikuttava	aine	on	peräisin	luon-
nosta eikä ole vaaraksi käyttäjälle. 
Sillä	voi	torjua	myös	muita	hyön-
teisiä.	Vaahdon	uusi	koostumus	
mahdollistaa	torjunnan	myös	vaike-
asti saavutettavissa paikoissa, kuten 
onkaloissa,	kaihdinten	laatikoissa	ja	
vuorilautojen takana. 
Permanent® Ampiais- ja Tuholais-
vaahtoa*	on	saatavissa	300	ml:n	
ruiskuputkellisessa	suihkepullossa.

Ennaltaehkäisevät  
toimenpiteet 
•	 Älä	hätistelevä	lentäviä	eläimiä,	

muuten ne tuntevat itsensä 
uhatuiksi.

•	 Peitä	makeat	elintarvikkeet	ja	
juomat.

•	 Laita	ikkunoihin	ja	terassin	
oviin	hyttysverkko.

•	 Korjaa	hedelmäsato	ajoissa	tai	
kerää ne maasta.

•	 Torju	kirvoja,	koska	niiden	ma-
keat ulosteet vetävät ampiaisia 
puoleensa.

Kukapa ei tuntisi tätä ikävää asiaa? Sään lämmetessä kär-
päset ja ampiaiset tulevat asuntoihin, terasseille ja par-

vekkeille. Ne ryömivät elintarvikkeiden yli ja uivat juomissa. 
Neudorffin tuotteilla voit torjua näitä häirikköjä luotettavasti 
ja luontoa suojellen. Kokeile kesämökillä – koko kesä ilman 
kärpäsiä ja hyttysiä!

Kärpästen elintapa 
Kärpäsiä esiintyy yksittäin, mutta 
myös parvittain siellä, missä elää 
ihmisiä	ja	eläimiä.	Nämä	päivällä	
aktiiviset	hyönteiset	ovat	aktiivisia	
pääasiassa lämpimänä vuodenai-
kana	toukokuusta	syyskuuhun.	Tal-
ven kärpäset viettävät suojatuissa 
tiloissa. Kärpäset voivat lisääntyä 
hurjasti	edullisissa	sääolosuhteissa.	
Huonekärpänen voi esimerkiksi 
tuottaa vuoden aikana jopa  
15 sukupolvea. Toisin kuin muut 
hyönteiset	kärpäset	käyttävät	
havainnointiin	silmiään,	joilla	ne	
näkevät	lähes	joka	suuntaan.	

Täysikasvuiset kärpäset voivat 
imeä vain nestemäistä ravintoa 
kärsällään. Niiden sylki muuttaa 
kiinteän ravinnon nestemäiseksi, 
jonka kärpänen imee. Kärpäset 
hakevat	ravintonsa	lentäessään	
ikään	kuin	vahingossa.	Ne	elävät	
orgaanisista	aineista	ja	toisista	
hyönteisistä.	Kärpäset	laskeutuvat	
lantaan	ja	ulosteisiin,	hedelmiin	ja	
kasviksiin,	lihaan,	ruoanjätteisiin	ja	
roskiin.	Sinne	ne	laskevat	munan-
sa,	joista	kehittyy	toukkia.	
      
                                       



Puutarhakalenteri
Alue Tehtävä tam hel maa huh tou kes hei elo syys loka mar jou
Nurmikko ja  
puutarha yleensä

Nurmikon lannoitus @ Bio-Nurmikkolannoite ; Bio-Nurmikkolannoite,  
Syyslannoite

 Kissojen karkotus = Käpälämäen Kissakarkote#

 Koirien karkoitus % Käpälämäen Koirakarkote#

 Hyödyllisistä eläimistä huolehtiminen & Hyönteishotelli

 Kompostorin täyttö ( Handy lämpökompostori  ) kompostointiaine Radivit

 Kompostorin tyhjennys ( Handy lämpökompostori  ) kompostointiaine Radivit

 Sammalen torjunta + Finalsan Sammaltuho*

 Myyrien torjunta § Myyräansa Sugan

Ruusut ja  
koristekasvit

Tuholaisten torjunta / Spruzit Tuhohyönteisten torjuntaan*#

 Sienisairauksien (ruosteen, mustalaikun, 
härmäsienten) ennaltaehkäisy

: Neudo-Vital Ruusun Vahvenne

Hedelmät ja 
vihannekset

Etanoiden torjunta · Ferramol*

 Hedelmäpuiden suojaus hallamittarin 
toukilta 

$ Liimanauha $ Liimanauha

 Hedelmäpuiden suojaus muurahaisilta $ Liimanauha

Rikkakasvit Rikkakasvien torjunta £ Finalsan Rikkakasvien torjuntaan*

Huonekasvit  
ja terassi

Huonekasvien lannoitus ⁄ BioTrissol Kukkalannoite  ¡ BioTrissol Viherkasvilannoite

 Terassi- ja parvekekukkien lannoitus ⁄ BioTrissol Kukkalannoite  Q BioTrissol Pelargonialannoite

 Orkideoiden lannoitus W BioTrissol Orkidealannoite

 Orkideoiden hoito E Orkidean Hoitospray

 Kaktusten lannoitus R BioTrissol Kaktuslannoite

 Lentävien tuholaisten torjunta  
huonekasveissa

T Tuholaisten Torjuntatikut

 Ampiaisten torjunta Z Permanent Tuholaisspray#  U Permanent Ampiais- ja Tuholaisvaahto#

 Muurahaisten torjunta I Loxiran Muurahaispuffetti#  O Loxiran Muurahaissyötti#  P Loxiran -S- Muurahaissirote#  Ü Loxiran Muurahaisspray# 
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* Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä..
                     # Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.



Muurahaisyhdyskunnassa on 
yksi tai useampi kuningatar 
ja siivettömiä työläisiä, jotka 

huolehtivat jälkikasvusta, sekä 
munat ja toukat. * Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät 

ja valmistetiedot ennen käyttöä.10

Muurahaiset voivat olla ihmisille erittäin kiusallisia. 
Asuintiloissa ne käyvät elintarvikkeiden kimppuun 

ja terassilla ne kulkevat laatoituksen alla nostaen laattoja. 
Kaikissa tapauksissa voit luottaa Neudorffin myrkyttö-
miin muurahaistuotteisiin. Niistä löytyy aina oikea keino 
päästä eroon kiusaavista muurahaisista. Ne vaikuttavat 
luonnon voimalla nopeasti ja luotettavasti ollen samalla 
hellävaraisia ihmisille ja kotieläimille.

loppu vilinalle

21

Muurahaiset –

Muurahaiset …
Muurahaiset ovat  

yhdyskunnittain eläviä hyönteisiä. 

Muurahaislajista  
riippuen muurahaiset ovat 
  vaaleanruskeita, 

tummanruskeita tai   
      mustia.  

  Koko maailmassa  
tunnetaan noin 

12 500 lajia.

           Yhdessä  
yhdyskunnassa voi elää jopa 

20 miljoonaa
   eläintä.

            Tiettyinä  
vuodenaikoina esiintyy 
myös 

   koiraita ja naaraita. 
siivellisiä 

     Euroopassa elää noin

180 lajia.
… ovat asuneet  

maapallollamme jo vähintään

130 miljoonaa 
vuotta.

Vihdoinkin ilman  
muurahaisia!

Myrkytöntä muurahaisten 
torjuntaa

Tarkastuslista  
torjuntaa varten 
Seuraavat toimenpiteet osoitta-
vat, mitä voit tehdä torjuaksesi 
muurahaisten uudelleen 
esiintymisen. 
•	 Säilytä elintarvikkeet suljettuina.
•	 Poista	heti	maahan	tippuneet	

tai valuneet makeat elintarvik-
keet.

•	 Tiivistä	ikkunat	ja	ovet,	jotta	
muurahaiset eivät pääse 
sisälle.

•	 Vie	ulkona	olevat	pesät	
toiseen paikkaan. Laita 
keraaminen kukkaruukku 
pesän ylle ja kanna muurahai-
set pois niiden ruukkuun 
rakentamassa pesässä.

Muurahaisten aiheuttamat 
vahingot
Metsässä muurahaisia tarvitaan 
toimivaa ekojärjestelmää var-
ten.	Punamuurahaiset	tuhoavat	
metsässä monia kasveja tuhoavia 
eläimiä. Siellä sillä on suuri merkitys 
luonnollisen tasapainon kannalta. 
Taloon,	parvekkeelle	ja	terassille	voi	
kuitenkin tulla muita muurahaislajeja, 
joista ihmiselle ei ole  mitään hyötyä. 
Siellä niistä voi olla monenlaista 
murhetta:
•	 Muurahaiset	tulevat	sisälle	seinien	

raoista ja saastuttavat elintarvik-
keita.

•	 Muurahaiset	rakentavat	pesänsä	
mielellään laattojen tai teiden alle, 
sillä niiden suojasta ne löytävät 

hiekkamaata.	Tuloksena	on,	että	
laatat irtoavat.

•	 Muurahaiset	”lypsävät”	kirvoja	
päästäkseen kirvojen erittämään 
mesikasteeseen.	Tuntosarvillaan	
ne kosketttavat kirvojen taka-
päätä. Sen vaikutuksesta kirvat 
imevät vahvemmin, mikä heiken-
tää kasveja tuholaisia vastaan.

•	 Muurahaiset	kantavat	kirvat	
toisiin kasveihin, jotta näillä on 
parempi elinympäristö, ja näin 
kirvat pääsevät leviämään.

•	 Kirvojen	suojelemiseksi	muura-
haiset ajavat hyödylliset eläimet 
pois ja jopa tappavat ne.

Tehokasta  
muurahaistorjuntaa
Muurahaisia voi torjua terasseilla ja 
parvekkeilla sekä sisällä myrkyttö-
mällä Loxiran® Muurahaispuffetilla*. 
Sillä voi hävittää koko muurahaisyh-
dyskunnan. Muurahaiset kantavat 
syötin täytettävästä syöttiasemasta 
pesään ja syöttävät sen työläisille, 
kuhnureille ja kuningattarelle. Koska 
vaikutus tulee viiveellä, tuhoutuvat 
myös pesässä olevat muurahaiset 
ja niiden jälkikasvu. Näin Loxiran® 
Muurahaispuffetilla* tuhoaa koko 
muurahaisyhteiskunnan.

Muurahaissprayn käyttö on järkevää, 
jos liikkeellä on vain yksittäisiä 
muurahaisia ilman muurahaispol-
kuja. Loxiran® Muurahaissprayn* ja 
pumppupullossa olevan Loxiran® 
Muurahaissprayn* sisältämä krysan-
teemin kukasta saatu luonnonmu-
kainen aine auttaa heti ympäristöä 
kuormittamatta. Loxiran® Muura-
haissprayn* suihkeputken ansios-
ta muurahaisia voi torjua myös 
vaikeasti saavutettavissa paikoissa, 
kuten	raoissa	ja	saumoissa.	Tämä	
ympäristöystävällinen spray auttaa 
myös kesällä massoittain esiintyvien 
lentomuurahaisten torjunnassa.
Ulkona muurahaisia voi torjua hyvin 
siroteltavilla ja kasteluveteen sekoi-
tettavilla aineilla. Häiritsevien muu-
rahaisten torjunta käsittää 
liikkeellä olevien 
muurahaisten 
ohella myös pe-
sässä olevat. Siinä 
auttaa Loxiran® 
Muurahaissirote*. 
Sillä voi kastella 
tai	sirotella.	Pesien	
kasteleminen kaste-
lukannun avulla on 
erittäin tehokasta. 
Kastelussa luon-
nollinen vaikuttava 
aine pääsee pesään 
ja torjuu myös muurahaisia, jotka 
eivät mene lainkaan ulos pesästä. 
Se takaa epämukavien vierailijoiden 
kestävän torjunnan.
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Sisäpiirin vihje
Trendikkäät  
maanpeiteruusut
Ne eivät ehkä ole yhtä näyttäviä 
ja runsaita kuin suurikukkaiset 
sisarensa, mutta näillä lamoava-
kasvuisilla, pitkäversoisilla lajikkeilla 
on muita hyviä ominaisuuksia. 
Niitä voi näet käyttää hyvin 
monipuolisesti: ne toimivat yhtä 
hyvin tehokkaina maanpeitekas-
veina kuin pieninä ryhminäkin. 
Köynnösruusutkin ovat hyvin 
käyttökelpoisia: Pensasaidassa 
rönsyillen ne kukkivat vielä run-
saammin kuin maan pinnalla. Ja 
lisäksi: Maanpeiteruusut ja pienet 
pensasruusut ovat äärimmäisen 
kestäviä.

Leikkaa aina seuraavaan ter-
veeseen lehtipariin asti.

Spruzit® Tuho hyönteisten torjun-
taan*
•	 luonnon	pyretriinistä	ja	rapsiöljystä	

valmistettu kasvinsuojelutuote
•		tehoaa	lehtikirvoihin,	lehtipistiäisiin,	

kaskaisiin ym.
•		hellävarainen	mehiläisille

Neudo®-Vital Ruusun  
Vahvenne
•	 kasviuutteista	valmistettu	orgaanis-

mineraalinen kaliumlannoite
•	 edistää	ruusujen	ja	koristekasvien	

optimaalista ravinnonsaantia
•	 heikentyneille	ja	huonokuntoisille	

ruusuille

Azet® Bio-Ruusulannoite
•	 valmistettu	luonnon	raaka-aineista
•	 edistää	uhkeaa	kukkaloistoa
•	 ruusuille,	perennoille	ja	yksivuotisil-

le kukkakasveille

    3 tuotetta ruusujen  
       kasvatukseen

•	 Ruusujen laitto talvikuntoon
 Vaikka ruusut ovatkin talven-

kestäviä, ne on kylmillä seuduilla 
ja kovina talvina syytä suojata. 
Tämän voi tehdä peittämällä ne 
löyhästi noin 20 cm:n paksuisella 
maakerroksella ja/tai kuusenha-
vuilla. Runkoruusujen paljaana 
oleva jalostuskohta suojataan 
kylmältä kietomalla se säkkikan-
kaaseen, lehtiin tai havuihin.

•	 Säännöllinen käsittely
 Heti kun ruususi alkavat versoa, 

ne voi käsitellä säännöllisesti 
Neudo®-Vital	Ruusun	Vahventeella. 
Nämä kasviuutteet edistävät 
optimaalista ravinnonsaantia. Ja 
elinvoimaiset kasvit ovat vähem-
män alttiita kasvitaudeille.

Oikeanlainen 
leikkaaminen
Jalo- ja ryhmäruusut: 
Näissä ruusuissa kukat muodos -
tuvat pääosin uusiin versoihin. Ne 
leikataan keväällä johdonmukaisesti 
noin 20 cm:n mittaisiksi eli kuhunkin 
versoon jätetään 4–6 silmua.
Köynnösruusut: 
Nuoret versot eivät kuki, kukkia on 
vasta seuraavana vuonna synty-
vissä sivuversoissa. Leikkaa nämä 
kukinnan jälkeen (kerran kukkivien 
osalta) tai keväällä (jatkuvakukintais-
ten osalta) niin että jäljelle jää vain 
muutama silmu. Poista vanhat versot 
kokonaan.
Pensasruusut: 
tarvitsee leikata vain parin vuoden 
välein. Tällöin niitä on ennen muuta 
harvennettava. Tee tilaa nuorille ver-
soille poistamalla liian vanhat versot 
läheltä maan pintaa.

 * Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.  
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Ei pelkästään romantikoille: Kukinta-aikana kukkien 
kuningatar lumoaa meidät kaikki – edellyttäen että se 

voi hyvin ja on hyvällä tuulella. Jos kasvupaikka on hyvä ja 
ruusua hoidetaan oikealla tavalla, tuloksena saattaa olla 
elinikäinen suhde!

Enemmän iloa ruusuista
Ne muuttavat kalsean kopperon 
satujen lehtimajaksi, luovat koros-
tuksia perennapenkissä ja runkoruu-
suna ruukussa – ruusut lumoavat 
romanttisella viehätysvoimallaan niin 
kukkapenkissä kuin parvekkeellakin. 
Pettymys on kuitenkin usein suuri, jos 
tuoksuvien kukintojen keskelle eksyy 
luteiden ja lehtipistiäisten tapaisia 
kuokkavieraita tai lehdillä näkyy ru-
mia laikkuja. Tarkistuslistamme auttaa 
torjumaan	ongelmat	ennakolta	ja	
ryhtymään hätätapauksessa tarpeelli-
siin toimenpiteisiin:
•	 Oikean lajikkeen löytäminen
 Jotkin ruusut ovat arempia 

sairauksille kuin toiset. Ostaessa 
kannattaa katsella vastustuskykyi-
siä lajikkeita.

•	 Oikean kasvupaikan löytäminen
 Ihanteellinen paikka on lämmin ja 

aurinkoinen muttei kuuma, ilmava 
muttei vetoinen, ja maan tulisi olla 
syvää ja humuspitoista.

•	 Istutettaessa huomioon otettavaa
 Kastele ruusu aluksi hyvin. Kaiva 

sitten reilunkokoinen istutuskuop-
pa ja lisää kaivetun maan sekaan 
turpeetonta multaa. Jätä paksu ja-
lostuskohta istutettaessa kämme-
nenleveyden verran maanpinnan 
alapuolelle.

•	 Oikea hoito
 Ruusut tarvitsevat riittävästi 

ravinteita; vain tällöin ne pysyvät 
vahvoina ja kukkivat runsaasti. 
Anna niille sen vuoksi huhti- tou-
kokuussa	ja	heinäkuussa	orgaa-
nista Azet®	Bio-Ruusulannoitetta. 
Hyödyllisiä toimenpiteitä ovat 
myös: kukkineiden kukkien sään-
nöllinen poisnyppiminen, villiver-
sojen poistaminen sekä maan 
muokkaaminen ja peittäminen 
kateaineella.

Hyvinvoivat

ruusut
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Surrurrurr...

Toiminta näyttää kaoottiselta 

– mutta mehiläiset viestivät 

myös liikkeidensä avulla.

Siitepöly on mehiläistoukkien 

tärkeää ravintoa.

 lman mehiläisiä ei tule hunajaa, muttei myöskään omenoita 
eikä mansikoita, ei kaalia eikä porkkanoita – sillä nämä uut-

terat hyönteiset pölyttävät peräti 80 prosenttia kasveistam-
me. Johtuu kuitenkin meistä ihmisistä, että ne jo useita vuosia 
ovat olleet suuressa vaarassa. Näin voit auttaa näitä meille 
elintärkeitä eläimiä!

Kukat ja mehiläiset
Kuullessamme sanan ”mehiläinen”, 
ajattelemme automaattisesti tyypil-
listä juovikasta tarhamehiläistä, joka 
on ahkeruuden perikuva. Sen lisäksi 
on monia muita mehiläislajeja, jotka 
nekin pölyttävät kasvejamme. Mehi-
läisille itselleen pölytys on sivuseikka: 
oikeastaan ne lentävät kukkiin vain 
etsimään ravintoa. 
Kun ne värien ja tuoksujen hou-
kuttelemina keräävät siitepölyä ja 
mettä, niiden pörröiseen kehoon 
tarttuu aina jonkin verran siitepölyä. 
Niiden suunnatessa seuraavaan 
kukkaan tämä siitepöly päätyy kukan 
emin luotille – ja pölytys on saatettu 
menetyksellisesti päätökseen! Sen 
huomaa siitä, että kukkien kuihtumi-
sen jälkeen syntyy siemeniä tai

 

hedelmiä. Mehiläisten tekemä työ 
ei siis ole tärkeää vain ihmisen 
ravinnonsaannin vaan myös kasvien 
elämän jatkumisen kannalta. Sillä 
ilman siemeniä ei ole jälkeläisiä.

Yhdessä vai yksin?
Jokainen suomalainen syö vuodessa 
keskimäärin kilon verran hunajaa. Ja 
hunajaa tuottavat vain mehiläiset. 
Tämän kilogramman saamiseksi, 
mehiläisten on kerättävä mettä 3-5 
miljoonasta kukasta. Mehiläispesässä 
kerääjämehiläisen kehossa esikäsi-
telty mesi annetaan työmehiläisille, 
jotka ensin ”linkoavat” ja sitten 
sakeuttavat sen ja rikastavat sitä ent-
syymeillä. Vasta tämän jälkeen hunaja 
suljetaan kennoihin. 

Tarhamehiläisille on ominaista, että 
ne yhden retken aikana etsivät 
vain yhden kasvilajin kukkia ja vain 
5 kilometrin säteellä. Ne ovat siis 
kukka- ja paikkauskollisia ja siksi 
erittäin tehokkaita pölyttäjiä, jotka 
huolehtivat siitä, että kasvit kypsyvät 
oikeaan aikaan. Tämä ominaisuus on 
erittäin tärkeä mm. maanviljelyksen 
kannalta. Kimalaiset sen sijaan lente-
levät mielellään kasvilajista toiseen. 
Nämä pörriäiset ovat liikkeellä jo 
hyvin varhain, koska ne voivat ko-
hottaa kehonsa lämpötilaa erityisellä 
siipivoimistelulla.

Mehiläiset elävät  
vaarallisesti!
Niin tarha- ja villimehiläisten kuin 
kimalaistenkin määrä vähenee 
voimakkaasti vuosi vuodelta. Tähän 
on monia syitä, joista kaikkia ei 
toistaiseksi tunneta. Tiedossa olevia 
syitä ovat tuholaismyrkkyjen käyttö 
maataloudessa, loiset, kuten Aasiasta 
peräisin oleva Varroa-punkki, joka 
ikään kuin imee uhrinsa kuiviin, sekä 
suuri puute sopivista elinympäris-
töistä ja ravinnosta. Puutarhan omistajana ja jopa par-

vekeviljelijänäkin voit tehdä paljon 
pölyttävien hyönteisten hyväksi:
•	 istuta	yksinkertaisia	kukkalajikkeita
•	 istuta	varhain	ja	myöhään	kukkivia	

lajikkeita
•	 jos	kasveja	on	suojattava	tuho-

laisilta, käytä mehiläisystävällisiä 
aineita ja levitä niitä vasta iltaisin 
lentoajan jälkeen

•	 Tarhamehiläiset	tarvitsevat	erityi-
siä suojapaikkoja ja säännöllistä 
hoitoa – sinun tulisi jättää tämä 
mehiläishoitajien huoleksi – tai 
ruveta itse sellaiseksi! Villimehiläi-
sille ja kimalaisille voit sen sijaan 
tarjota asunnon Hyönteishotellin 
avulla.Mehiläisen silmä koostuu 

5 000 
erillisestä silmästä.

Mehiläisten lentonopeus  
voi olla jopa  

30 km/h.

Villimehiläiset  
eivät elä yhdyskunnissa vaan  

elättävät itsensä yksinMonet villimehiläiset  
pölyttävät 

vain yhtä kasvilajia Tiesitkö tämän 

mehiläisistä

Ruiskuta oikein
•	 Älä	ruiskuta	ennen	sadetta,	

muuten vaikutusaika ei riitä.
•	 Ruiskuta	vain	tyynellä	ilmalla.
•	 Käsittele	vain,	kun	lämpötila	on	

alle 25 °C.
•	 Puhdista	ruisku	perusteellisesti	

käytön jälkeen. Levitä huuhte-
luvesi aiemmin käsittelemillesi 
alueille – ei saa kaataa viemä-
riin.

•	 Laimenna	jäljellä	oleva	sekoi-
tettu ruiskutusliuos suhteessa 
1:10 ja levitä se aiemmin käsit-
telemillesi alueille.

•	 Säilytä	kuivassa	ja	lämpimässä.
 Käyttövalmiiden aineiden käyt-

tö on yksinkertaisempaa.

Sisäpiirivinkki 

I
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Vuohenputkelle
kyytiä!

Vuohenputken laajan juuriston 

vuoksi sen torjuminen käsin on 

työlästä.

Sehän näyttää oikeastaan hyvin harmittomalta. Ja 
kukinta-aikaan suorastaan viehättävältä. Älä tuudit-

taudu väärään turvallisuuden tunteeseen: Kun vuohen-
putki kerran on päässyt puutarhaan, se leviää täysin 
häikäilemättömästi. Nämä kasvit ovat niin salakavalia 
siksi, että ne lisääntyvät sekä siemenistä että juurirön-
syistä.

•	 Huipputehokasta	on	sen	sijaan		
Finalsan® Plus Rikkakasvien torjun-
ta-aine RTU*.	Luonnossa	esiintyvä	
rasvahappo	ja	kasvunsäätelyaine	
huolehtivat	siitä,	että	kasvit	kuole-
vat	muutamassa	tunnissa.	Tärkeää:	
Myös	torjunta-aineella	kastellut	

muiden	kasvien	vihreät	osat	
(esim.	perennapenkissä)	kuolevat.	
Siksi	aine	sopii	parhaiten	käytet-
täväksi	istuttamattomilla	alueilla	
ja	puiden	alla,	koska	näiden	kuori	
estää	tehoaineen	vaikutuksen.

... ja nopeaa toimintaa!
Tämän	ongelmarikkaruohon	tor-
jumiseksi	on	erilaisia	vaihtoehtoja.	
Parasta	luonnollisesti	on	jos	tätä	
ei-toivottua	vierasta	ei	ole	ollenkaan
•	 kurkista	aidan	yli:	jos	naapurisi	
puolella,	ehkä	jopa	rajan	lähei-
syydessä,	kasvaa	vuohenputkea,	
juurieste	saattaa	auttaa.	Se	on	
läpitunkematonta	kudosta	ja	kai-
vetaan	noin	80	cm:n	syvyyteen.	

•	 Perennapenkin	uudet	tulokkaat	
tulisi	asettaa	tiukkaan	tarkastuk-
seen.	Usein	vuohenputki	livahtaa	
puutarhaan	toisesta	puutarhasta	
tuotujen	kasvien	mukana.	

•	 Jos	vuohenputken	maanpäällisen	
osan	aina	katkoo	pois,	kasvi	antaa	
ajan	mittaan	periksi	–	vaikkei	
luovutakaan	kokonaan.	Mutta	
heikentäminen	onnistuu	vain	jos	
toimenpide	toistetaan	säännölli-
sesti.

•	 Huono	idea	sen	sijaan	on	tehdä	
kaivanto	vuohenputken	vaivaa-
mien	kukkapenkkien	ympärille:	
silloin	tulee	vain	pilkkoneeksi	juu-
ret	pieniksi	palasiksi,	joista	syntyy	
uusia	kasveja.	Sen	sijaan	maata	
kannattaa	muokata	talikolla!	Ja	
kaikki	juuren	osat	pitäisi	mahdolli-
suuksien	mukaan	vetää	tai	seuloa	
pois.

•	 Jos	vuohenputkea	kasvaa	alueilla,	
joille	et	vielä	ole	istuttanut	kasve-
ja,	sen	voi	hävittää	paksun	pahvin	
tai	mustan	katemuovin	avulla.	
Levitä	se	haluttuihin	paikkoihin,	
tasoita	päälle	kerros	kuoriketta	–	
ja	odota.	Kahden	vuoden	kuluttua	
ainakin	maavarret	ovat	kuolleet.	
Sama	ei	valitettavasti	koske	sie-
meniä.

Finalsan® Plus heti käyttö-
valmis Rikkakasvien torjun-
taan*
•	 tehoaa	maanpäällisiin	kasvinosiin	
muutamassa	tunnissa

•	 kuljettaa	tehoaineen	juuriin		
saakka

•	 luonnollisina	tehoaineina	pelar-
gonihappo	ja	maleiinihydratsidi

•	 tehoaa	juuristoon	sisältämänsä	
kasvunsäätelijän	ansiosta

•	 levitetyn	aineen	kuivuttua	koti-
eläimet	voivat	palata	käsitellyille	
alueille

•	 tehoaa	myös	peltokortteeseen	ja	
muihin	ongelmarikkaruohoihin

•	 biologisesti	hajoava**
	 hellävarainen	mehiläisille

2 tuotetta vuohen -
putken torjuntaan

Rikkaruohontorjunta  
Finalsan® Plus heti käyt-
tövalmis Rikka kasvien 
torjuntaan*
Odota	kärsivällisesti,	kunnes		
vuohenputki	on	noin	10	cm:n	
pituista.	Vain	tällä	tavoin	kasvit	
saavat	riittävästi	tehoainetta.	Ruis-
kuta	sitten	kaikki	lehdet	ja	versot	
litimäriksi.	Toista	käsittely	2–3	
viikon	kuluttua,	jolloin	vuohenput-
ki	yleensä	häviää.

Sisäpiirin vihje

Suurhälytys ...
Vuohenputki	on	hankala	vieras	–	
jos	se	on	muuttanut	puutarhaan,	
siitä	on	vaikea	päästä	eroon.	
Silloin	on	laiha	lohtu,	että	sen	
nuoria	lehtiä	voi	mainosti	käyttää	
salaattina	tai	pinaatinkorvikkeena.	
Mieluiten	vuohenputki	kasvaa	
puolivarjossa	lehtipuiden	alla.	
Kukinta-aikaan	se	voi	siellä	saa-
vuttaa	metrin	korkeuden.	Mutta	
sille	kelpaavat	myös	aurinkoiset,	
avoimet	paikat,	joille	se	levittäytyy.	
Ja	se	käy	uskomattoman		
nopeasti!

	 *		 Varmista	kasvinsuojeluaineen	turvallinen	käyttö.		
	 Lue	aina	pakkausmerkinnät	ja	tuotetiedot	ennen	käyttöä.

	 **	OECD301F:n	mukaan.

Maanpäälliset lehdet 

kuolevat jo muuta-

massa tunnissa.



Jauhiainen

Pieniä valkoisia kärpäsiä lehden 
alapuolella. Lehden yläpinnalla 
tahmeaa mesikastetta.
 Neudorff suosittelee, että  

yksittäiset täyskasvuiset  
eläimet pyydystetään Tuholaisten 
torjuntatikuilla tai Kelta-ansalla.  
Lehden alapinta käsitellään  
Spruzit-torjunta-aineella*.

Kirvat 

Lehdet epämuodostuneita. Siivel-
lisiä ja siivettömiä pieniä, pyöreitä 
eläimiä versojen päissä ja lehtien 
alapuolella. Tahmeaa mesikastetta 
lehden yläpinnalla.
 Neudorff suosittelee Spruzit- 

torjunta-aineen* käyttöä. 
Sumuta lehtien ylä- ja alapinnat ja 
koko kasvi.

Luteet

Reikäisiä ja/tai rikkinäisiä lehtiä tai 
kukintoja. Tuholaisia ei ole näky-
vissä. Aiheuttajina ovat 4-7 mm:n 
pituiset luteet, jotka imevät  
silmuja. Silmujen auetessa pisto-
kohdista muodostuu reikiä, jotka 
näyttävät syödyiltä kohdilta.
 Neudorff suosittelee Spruzit- 

torjunta-ainetta*. Käsittely 
varhain aamulla.

Tuholaiset
Puutarhan

Toukat

Syötyjä kohtia lehdissä ja kukin-
noissa. Niiden syynä ovat useim-
miten erilaisten perhosten toukat. 
Toukat syövät osittain myös  
kasvin kudoksia.
 Neudorff suosittelee ennal- 

taehkäisyksi, että kasvien ylle 
levitetään tuholaisverkko 
istutuksen jälkeen.
Neudorff suosittelee käsittelyä 
Spruzit-torjunta-aineella*.

Vihannespunkit
(kehrääjäpunkit)

Lehden yläpinnalla keltaisia laikku- 
ja, lehden alapinnalla keltaisia, 
vihreitä tai punaisia eläimiä. Lehti-
ruotien välissä ohutta seittiä.
 Neudorff suosittelee Spruzit- 

torjunta-ainetta*.

28 29

Etanat

Syötyjä kohtia pehmeälehtisten 
kasvien lehdissä, ilmestyneet etu-
päässä yöaikaan. Limajälkiä maassa.
 Neudorff suosittelee 

luontoa suojelevaa Ferramol-
etanasyöttiä*. Levitetään laajalti 
kasvien väliin. Kastelu parantaa 
rakeiden tehoa kuivuuden aikana. 
Uusi sirottelu jos vanhat rakeet 
on syöty.

Myyrät

Kasvit kuihtuvat. Myyrät syövät 
juuria ja kaivavat käytäviä, jotka 
tunnistaa pienistä kasoista. Reikiä 
ei useimmiten näy.
 Neudorff suosittelee torjun- 

taan Myyräansaa, joka 
asetetaan kolon suuaukolle. 
Ensimmäinen myyrä on monesti 
pyydystetty jo parissa tunnissa!

Alppiruusujen 
silmut kuolevat

Kaskaat imevät lehden alapinnalla 
siirtäen tuhoisan sienen silmuun. 
Tämä kuivuu ja kuolee.
 Neudorff suosittelee Kelta- 

ansaa, joka ripustetaan heti 
kasvin yläpuolelle. Kaskaat voi 
karkoittaa ruiskuttamalla varhain 
aamulla Spruzit-torjunta-ainetta*, 
kun eläimet eivät ole vielä kovin 
liikkuvia.

Sitkankuusikirva

Kuuset muuttuvat ruskeiksi sisältä 
päin, neulaset tippuvat niitä imevi-
en kirvojen vuoksi. Jo helmikuussa 
todetaan koputtamalla, onko kuu-
sessa kirvoja: oksan alla pidetään 
valkoista paperia ja koputetaan, 
jotta kirvat tippuvat.
 Neudorff suosittelee Spruzit- 

torjunta-ainetta*.

Laikkuja alppiruusun ja 
laakerikirsikan lehdissä

Epäsäännöllisiä, tummanruskeita 
tai tuhkanharmaita laikkuja  
lehdillä. Osittain tumman reunan 
ympä-röimiä.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyyn tasapainoista 
lannoitusta Azet Bio-Rhodo-
dendronlannoitteella.

koristepuutarhassa

Mustalaikku ruusuissa

Lehdissä keltaisia ja mustia  
laikkuja, joissa on tyypillinen  
hohtava reuna.  
Lehdet kellastuvat ja irtoavat.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyksi säännöllistä 
käsittelyä NeudoVital Ruusun 
Vahventeella.

Ruoste

Lehden alapuolella oranssinpunai-
sia ja mustia jauhemaisia laikkuja. 
Lehdet irtoavat ennenaikaisesti.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyksi säännöllistä 
käsittelyä NeudoVital Ruusun 
Vahventeella.

Härmäsieni

Lehden yläpuolella versojen 
kärjissä ja silmuissa valkoinen, jau-
hemainen, poispyyhittävä kerros. 
Vaikeassa tuholaistartunnassa 
lehdet kuivuvat.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyksi NeudoVital Ruusun 
Vahvennetta.
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Valikoimassamme on suuri 
määrä tehokkaita ja ympäris-
töystävällisiä tuotteita, jotta 
voit hoitaa vihreät ystäväsi 
terveiksi luonnonmukaisilla 
tuotteilla. Valmisteiden tarkat 
käyttömääräykset ja -ohjeet 
löytyvät pakkauksista. 

Lisää kuvia tuholaisista ja 
näiden torjuntavinkkejä löytyy 
osoitteessa www.neudorff.fi.

 *Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.  
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

 *Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.  
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.



Miinaajakoit katajassa,  
tuijassa ja valsypresseissä

Versojen kärjet muuttuvat rus-
keiksi ja kuolevat. 3 mm:n pituiset 
vihreät toukat syövät neulasia. 
Neulasissa näkyy reikiä suuren-
nuslasilla katsottaessa. Oksia 
heilutellessa niistä lentää kesä-/
heinäkuussa valkoisenkeltaisia  
noin 1 cm:n kokoisia perhosia. 
 Neudorff suosittelee, että 

versojen päät leikataan pois 
ja hävitetään.

Juurilaho 

Neulaset ensin vaaleanvihreitä, 
muuttuvat myöhemmin nopeasti 
ruskeiksi. Juurissa ja alarungossa 
on myös ruskeaa. Sen aiheuttavat 
maassa olevat sienet. 
 Neudorff suosittelee ennalta

ehkäisyksi, että kasvien 
ympärillä olevaa maata kuohkeu-
tetaan. Lannoita vuosittain 
Bio-Havupuulannoitteella.
Hävitä sairastuneet kasvit 
kokonaan ja vaihda multa.

Tuholaiset
koristekasveissa
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Raudanpuute 
 

Lehdet kellastuvat, ruodit pysyvät 
tummanvihreinä. Esiintyy myös, 
kun maan pH-arvo on liian  
korkea ja kasteluvesi  
kalkkipitoista.
 Neudorff suosittelee tämän 

ravintoainepuutoksen 
esiintyessä maan happamuuden 
tarkistamista pH-Testillä.  
Tarvittaessa voi käyttää erityistä 
rhodomultaa. Ruiskuta erityisellä 
Ferramin-rautalannoitteella.

Noidankehiä nurmikolla

Valkoisia, 2-5 cm:n kokoisia ren-
kaan muotoisia sieniä. Nurmikko 
on niissä kohdin osittain kuollut. 
Maassa vettä läpäisemätöntä  
sienikasvustoa. Esiintyy ennen 
kaikkea niukkaravinteisessa  
maassa tai hiekkamaassa.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyyn tasapainoista 
lannoitusta Bio-Nurmikkolannoit-
teella. Puhkaise noidankehät ja 
kastele. Jos niitä esiintyy paljon,  
ota ne pois.

Punaiset ruohonkärjet 
nurmikossa 

Keltaisia, myöhemmin oljenvärisiä 
laikkuja nurmikossa. Punaisen 
sienirihmaston aiheuttamat 
punaiset ruohonkärjet. Esiintyy 
ennen kaikkea kosteassa ja typen 
puutteessa.
 Neudorff suosittelee ennalta

ehkäisyksi korkealaatuisten 
nurmikkolajikkeiden käyttöä. 
Lannoita nurmikko riittävästi 
Bio-Nurmikkolannoitteella.

Vihanneskärpästen toukat 

Kasvit kuihtuvat. Valkoiset toukat 
syövät niitä sisältä käsin. Porkka-
noissa ruosteenvärisiä käytäviä.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyksi, että viljelykasvit 
peitetään tuholaisverkolla 
istutuksen/itämisen jälkeen. Se 
jätetään kasvien päälle sadonkor-
juuseen asti. Hyvin aikainen tai 
myöhäinen kylvö estää porkkana-
kärpästen 2. sukupolven 
syntymisen.

Kaaliperhonen

Toukkien aiheuttamia reikiä ja 
syömisjälkiä kaalissa. Ulosteiden 
aiheuttamaa likaa.
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyksi, että penkki 
peitetään istutuksesta sadonkorju-
useen tuholaisverkolla.

Tomaatin ja paprikan   
latvamätä 

Hedelmät kuivuvat kukintokohdis-
sa. Sen aiheuttaa huono kalsiumin 
saanti. Syitä voivat olla liiallinen 
lannoitus, huono pH-arvo  
(happamuusaste) tai epäsäännölli-
nen kastelu.
 Neudorff suosittelee pH- 

arvon tarkistusta pH-Testillä. 
Levitä tarvittaessa Azet VitalKalk-
kia. Poista alimmaiset lehdet. 
Kastele hyvin tasaisesti.

Tuliluteet

Esiintyvät helmikuusta syysku-
uhun, kerääntyvät mielellään 
lehmusten, akasioiden ja hevos-
kastanjoiden alle ja nauttivat siellä 
auringosta. Ne saavat ravintonsa 
esimerkiksi lehmusten kukista, 
imevät siemeniä ja kuolleita 
hyönteisiä. 
 Neudorff suosittelee, että 

näille eläimille ei tehdä 
mitään, koska ne eivät yleensä 
vahingoita kasveja. Jos näin 
kuitenkin sattuu käymään, auttaa 
Spruzit-torjunta-aine*.

Herukkakirva

Kermanvalkoiset ja vaaleanvihreät 
kirvat imevät lehden alapinnalla. 
Sen vuoksi lehden yläpinnalle 
muodostuu ruosteenvärisiä 
kohoumia.
 Neudorff suosittelee 

Spruzit-torjunta-aineen* 
käyttöä. 

Lehtipuunsyöpä

Syöpämäisiä muodostumia ver-
soissa. Muodostumien yläpuoliset 
kasvinosat voivat kuolla..
 Neudorff suosittelee ennalta-

ehkäisyksi puun ammattimais-
ta leikkausta ja sairaiden verso-
kohtien huolellista poistoa. 
Leikkauskohdat käsitellään 
Malusan Haavanhoitoaineella.

Haulitauti

Kirsikkapuissa, luumupuissa, 
persikkapuissa ja laakerikirsikoissa. 
Ennen kaikkea kosteina vuosina 
toukokuusta lähtien punaisia ja 
ruskeita laikkuja lehdissä, jotka 
myöhemmin kuivuvat ja irtoavat. 
Hyvin sairaat puut tiputtavat 
lehtensä kesäkuusta alkaen.
 Neudorff suosittelee ennalta

ehkäisyyn tasapainoista 
lannoitusta Bio-Marjalannoitteella.
Leikkaa sairaat lehdet, hedel-
mät ja versot irti ja hävitä ne.

Puksipuukemppi  
 

Versojen kärjissä pieniä, vihreän-
keltaisia kirvojen tapaisia eläimiä. 
Nuoret eläimet tuottavat  
valkoista vahamaista nauhaa. 
Kasveissa on usein myös uloste-
pisaroita. 
 Neudorff suosittelee heti 

ongelman ilmettyä perusteel-
lista käsittelyä Spruzit-torjunta-
aineella*. 

Nurmikko, vihannekset, 

hedelmät ja marjat

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.



pH-Testi
Kalkintarpeen nopea määritys 
maaperästä. Tulos muutamassa 
minuutissa. Jokaisen puutar-
hanhoitajan ensimmäinen 
toimenpide. Nurmikon oikea 
pH on 6,5–7, kasveilla 6–7, 
ikivihreillä 5–6 ja Rodoilla n. 5. 
Pakkaus sisältää kaiken tarvitta-
van materiaalin sekä lisäohjeet 
tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. 
Riittää 8 testiin.

Nr. 83001, 8 testiä  

BioTrissol Buxuslannoite 
Orgaaninen erikoisravinne 
puksipuille parvekkeella, teras-
silla ja puutarhassa. Ikivihreät 
puksipuut kuluttavat runsaasti 
ravinteita. Ainutlaatuinen täys-
ravinne kasvun ja talvehtimisen 
varmistamiseen! 5 ml/1 litraa 
vettä, 1 kerta viikossa tai 10 
ml/1 litraa vettä kahden viikon 
välein. 200 ml, josta saa 50 
litraa ravinneliuosta.

Nr. 78200, 250 ml 

BioPuutarhalannoite
Esbaun orgaaniset lannoitteet 
valmistetaan rikastamalla 
kasviperäisiä aineita. Ne laina-
taan luonnosta ja palautetaan 
takaisin luonnon kiertokulkuun. 
Ne eroavat kemiallisista 
lannoitteista siten, että niiden 
sisältämä typpi ja fosfori eivät 
ole vesiliukoisia, eivätkä siten 
rehevöitä vesistöjä. Sisältää 
mykorritsa-sieniä.
Nr. 61011, 1,25 kg, säkki 
Nr. 61106, 6 kg, säkki 
Nr. 61110, 10 kg, säkki 

BioTrissol Sitruslannoite 
Luontoperäinen, nestemäinen 
täyslannoite kaikille sitruksille. 
Koostuu luonnon orgaanisista 
raaka-aineista. Tasapainoinen 
ravinnekoostumus voimak-
kaalle kasvulle sekä runsaalle 
sadolle. Edistää mullan 
pieneliötoimintaa. Valmistettu 
kasviperäisistä raaka-aineista. 
Vaaraton ihmisille, lemmikeille 
ja ympäristölle. 
Riittää 50 L:aan lannoiteliuosta!

Nr. 66005, 250 ml 

Bio-Rhododendron- 
lannoite
Happamassa maaperässä 
viihtyville kasveille tarkoitettu 
typpipitoinen, magnesiumia 
sisältävä eloperäinen lannoite. 
Parantaa kasvua ja kukintaa 
sekä talvenkestävyyttä. Ehkäi-
see kasvitauteja. Annostellaan 
keväällä ja kesällä rodoille ja 
azaleoille 1kg/10 m2. 

Nr. 47011, 1,25 kg, säkki 

Orkidean Hoitospray 
Orkidean Hoitospray- sumu-
tus edistää orkideoiden ter-
vettä kasvua ja uusien kukkien 
muodostusta. Parantaa mik-
roilmastoa Ei jätä kalkkilaikkuja 
lehdille. Sisältää kasviuutteita. 
Varmistaaksesi, että orkideat 
saavat juuri oikeanlaisia ravin-
teita, lannoita lisäksi Bio Trissol 
Orkidealannoitteella. 

Nr. 66030, sumute 250 ml 

Azet VitalKalkki
Sammalen ja maan happamuu-
den poistoon, jotta nurmikko 
ja kasvit pystyvät käyttämään 
lannoitteet ravinnokseen. 
Ainutlaatuiset azoto-maaperä-
mikrobit sitovat ilmasta typpeä 
edistäen juuriston kasvua. 
Lisänä merilevää, jossa yli 70 
hivenainetta. Ainoa kalkki joka 
ei polta kesälläkään nurmikkoa.
10–40 kg/100 m2.

Nr. 64100, 10 kg, säkki 

BioTrissol Yrttilannoite
Orgaaninen, luontoperäinen 
täyslannoiteliuos kaikille kodin 
mauste-, rohto- ja teeyrteille 
sekä sisällä että puutarhassa. 
Koostuu luonnon orgaanisista 
raaka-aineista Vaaraton ihmi-
sille ja eläimille. Tasapainoinen 
ravinnekoostumus takaa 
voimakkaan ja terveen kasvun 
runsas aromisille, itse viljellyille 
yrteille.

Nr. 66007, 250 ml 

Bio-Ruusulannoite
Biologis-orgaaninen kesto-
vaikutteinen erikoislannoite, 
erityisesti ruusujen ja perenno-
jen fosfaattipainotteiseen lan-
noitukseen. Bio-Ruusulannoite 
sisältää mikrobeja. Varmistaa 
runsaan kukinnan ja 
terveen kasvun. 
Annostelu: Varhaiskeväällä sekä 
jatkuvakukintaiset ruusut myös 
kesällä. 1 kg/10 m2.

Nr. 48011, 1,25 kg, säkki 

BioTrissol  
Bonsailannoite
Luontoperäinen, nestemäinen 
täyslannoite kaikille bon-
saipuille. Koostuu luonnon 
orgaanisista raaka-aineista. 
Tasapainoinen ravinne-
koostumus voimakkaalle ja 
tuuhealle kasvulle. Valmistettu 
kasviperäisistä raaka-aineista. 
Vaaraton ihmisille, lemmikeille 
ja ympäristölle. 
Riittää 50 L:aan lannoiteliuosta!

Nr. 66006, 250 ml 

Bio-Tomaattilannoite
Orgaaninen erikoislannoite 
tomaatille, kurkulle, paprikalle, 
zucchinille ja kurpitsalle. 
Korkea kalipitoisuus parantaa 
makua ja satoa. Istuta 
tomaatintaimet syvälle jotta 
ne muodostavat vahvat juuret. 
Zucchinit ja kurpitsat tarvitse-
vat tasaisen kosteuden. Lisää 
kompostimultaa.

Nr. 45011, 1,25 kg, säkki 

Havupuubalsami
Nopeavaikutteinen, tehokas 
neulas- ja lehtilannoite kuusien, 
mäntyjen, marjakuusien, vale-
sypressien, katajien ja muiden 
ikivihreiden kuten rodojen, 
mahonian ja laakeripuiden lan-
noittamiseen ja vahvistamiseen. 
Sopii erityisen hyvin talven 
vahingoittamille, ruskettuneille 
puille ja pensaille.
15–50 ml/5 l vettä.

Nr. 73250, 250 ml 

Bio-Nurmikkolannoite
Nurmikosta tulee muutamassa 
viikossa tuuhea kuin karhun 
turkki! Ainutlaatuiset mikrobit 
muuntavat juurihuopautumat 
sekä leikkuu- ja sammaljätteet 
humukseksi. Hävittää myös voi-
kukat ja rikkaruohot. Käytetään 
keväällä ja uudestaan syksyllä. 
10 kg/100 m2.

Nr. 63025, 2,5 kg, pakk.  
Nr. 63106, 6 kg, säkki   
Nr. 63110, 10 kg, säkki  

BioTrissol  
Viherkasvilannoite 
Eloperäinen, nestemäinen 
täyslannoite kaikille viherkas-
veille. Sisältää pääravinteita: 
typpeä, fosfaattia ja kaliumia 
sekä hivenaineita, vitamiineja ja 
luonnonmukaista kasvua edis-
täviä aineita. 5 ml/1 litr. vettä, 
2 viikon välein. 1 litra, josta saa 
200 litraa ravinneliuosta.

Nr. 66025, 1 L pullo 

Bio-Marjalannoite
Biologis-orgaaninen kalipainot-
teinen täyslannoite jossa, on 
maaperän omia mikrobeja.
Kehitetty erityisesti hedelmiä 
muodostaville kasveille 
parantamaan hedelmien satoa. 
Annostelu: marjapensaat ja 
hedelmäpuut: 1 kg/10 m2; 
tomaatit hieman 
vähemmän.

Nr. 49011, 1,25 kg, säkki 

BioTrissol  
Kaktuslannoite 
Orgaaninen lannoiteliuos 
kaikille kaktuksille. Koostuu 
luonnon raaka-aineista. 
Tasapainoinen ravinnekoostu-
mus voimakkaalle ja terveelle 
kasvulle. Edistää mullan 
pieneliötoimintaa. Valmistettu 
kasviperäisistä raaka-aineista. 
Vaaraton ihmisille, lemmikeille 
ja ympäristölle.
Riittää 50 l:aan lannoiteliuosta!

Nr. 66004, 250 ml 

Bio-Kukkasipulilannoite
Orgaaninen lannoite luon-
nonmukaisista raaka-aineista. 
Mykorritsa-sienirihmaston ansi-
osta voimakas ja terve kasvu. 
Sopii kaikille kukkasipuleille 
ja mukulille sekä keväällä että 
syksyllä. Parhaan vaikutuksen 
mikrobeja sisältävällä Bio-Kuk-
kasipulilannoitteella saat lievästi 
happamessa tai neutraalissa 
maaperässä. Luonnonmukainen 
pitkäaikaisvaikutus. 500 g

Nr. 48005, 500 g pakkaus 

Balsamol Lehtilannoite 
Orgaaninen kasvien elinvoimaa 
lisäävä lehtilannoite. Lisää satoa 
merkittävästi mansikalla, hedel-
mäpuilla, vadelmalla, tomaatilla, 
kaalilla, perunalla, salaatilla ja 
muilla kasveilla. Sopii myös 
perennoille ja pensaille.Kasvien 
nopeaan lannoitukseen ja 
elvytykseen. Aiheuttaa luon-
nonmukaisen viherefektin. 

Nr. 73251, 250 ml 

Bio-Nurmikkolannoite, 
Syyslannoite
Orgaaninen erikoislannoite 
nurmikon juuriston vahvistami-
seen talvehtimista ja seuraavaa 
kevättä varten. Kun lannoitat 
nurmikkosi syyslannoitteella 
syksyllä saat heti kevääksi 
kestävän ja tumman vihreän 
nurmikon pihallesi. Maaperä-
mikrobit parantavat pakkasen 
kestävyyttä. Nurmikostasi tulee 
tuuhea kuin karhun turkki!

Nr. 63121, 10 kg, säkki 

BioTrissol  
Pelargonialannoite 
Orgaaninen erikoislannoite pe-
largonioille ja kaikille kukkiville 
kesäkukille kuten orvokit, pe-
tuniat, samettikukat, ahkeraliisat 
ja lobeliat. Sopii erinomaisesti 
pihalla, parvekelaatikoissa, 
verannoilla ja terasseilla kasva-
ville kesäkukille. Nestemäinen 
lannoite on helppo annostella 
kasteluveden mukana. Edistää 
tervettä kasvua.
Nr. 66012, 250 ml 
Nr. 66010, 1 L pullo

Azet Bio-Luujauho 
Orgaaninen yleislannoite luon-
toperäisistä raaka-aineista.
Bio- Luujauho sisältää runsaasti 
proteiineja, fosfaatteja, kaliumia 
ja muita hivenaineita ja saa 
kasvit kukoistamaan. Luonnon-
mukainen heti- ja pitkäaikais-
vaikutus. Lisää maaperänhedel-
mällisyyttä ja edistää juuriston 
kasvua. Tarkoitettu kaikille 
koriste- ja hyötykasveille. 

Nr. 44011, 1,25 kg, säkki 

BioTrissol  
Tomaattilannoite 
Orgaaninen, kasviperäisistä raa-
ka-aineista valmistettu pitkävai-
kutteinen nestemäinen lannoite 
tomaatille. Koostuu luonnon 
orgaanisista raaka-aineista. Tasa-
painoinen ravinne- koostumus 
takaa voimakkaan ja terveen 
kasvun. Mikä onkaan kivampaa 
kuin omat, luonnonmukaiset 
itseviljellyt tomaatit! Mausta sen 
tunnistat! 
Nr. 45002, 250 ml
Nr. 450105, 1 L pullo

Bio-Lehtipuu- Ja 
Pensaslannoite
Orgaaninen erikoislannoite 
kaikille lehtipuille, pensaille 
ja pensasaidoille. Sisältää 
paljon kaliumia – nostaa 
kasvien kuivuudenkestävyyttä. 
Mykorritsa-sienirihmasto takaa 
voimakkaan ja terveen kasvun. 
Sisältää maaperän mikro-
orgasmeja. Sen sisältämä typpi 
ja fosfori eivät ole vesiliukoisia, 
eivätkä siten lisää vesistöjen 
rehevöitymistä.
Nr. 63105, 5 kg säkki 

BioTrissol  
Orkidealannoite
Orgaaninen nestemäinen 
täyslannoite kaikille kodin 
orkideoille sisällä ja puu-
tarhassa. Koostuu luonnon 
orgaanisista raaka-aineista. 
Vahvistaa orkideoiden kasvua 
ja edistää komean kukinnon 
muodostusta. Sisältää erityisesti 
orkideamullan pieneliöiden 
tarvitsemia ravinteita. 5 ml/1 
litr. vettä.

Nr. 66003, 250 ml pullo 

Azet- Lannoitepuikot  
viherkasveille
Orgaaninen NPK-lannoite 8-2-
4. Valmistuksessa on käytetty
kasviraaka-aineita ja eläviä 
mikro-organismeja. Valmistettu 
orgaanisista luonnon raaka-ai-
neista. Helppo laittaa multaan. 
Luonnonmukainen pitkäai-
kaisvaikutus ja MyccoVital® 
(Mykorritsa-sienirihmaston) 
ansiosta kasveilla on voimakas 
ja terve kasvu. 

Nr. 42101, 40 kpl. 

Hyönteishotelli
Voit edesauttaa hyödyllisten 
hyönteisten esiintymistä kesällä 
puutarhassasi ja niiden talvehti-
mista, mikä puolestaan rajoittaa 
tuholaisten esiintymistä. Hyö-
dyllisten hyönteisten on vaikeaa 
löytää sopivia talvehtimispaikkoja 
riittävästi. Hyönteishotellilla vaalit 
puutarhassasi mm. pölyttäjiä, 
joiden merkitys luonnon  
kiertokulussa on ratkaiseva. 

Nr. 71500, pakkaus 

Bio-Havupuulannoite
Biologis-orgaaninen typpi-
painotteinen täyslannoite 
havupuille ja ikivihreille, sisältää 
magnesiumia, hivenaineita ja 
pieneliöitä. Parantaa kasvua, 
ehkäisee ruskettumista ja 
parantaa talvenkestävyyttä. 
Annostus: n. 50 g/puun 
korkeusmetri. 
Sekoitetaan multaan oksiston 
laajuudelle. Keväällä ja kesällä 
rodoille 75 g/m2.

Nr. 46011, 1,25 kg, säkki 

BioTrissol Kukkalannoite 
Orgaaninen nestemäinen 
täyslannoite kaikille viherkas-
veille ja kukille sisällä, sekä 
piha- ja parvekekukille ulkona. 
Sisältää kaikki perusravinteet 
ja hivenaineet jotka takaavat 
vahvemman kasvun ja parem-
man kukinnan. Vahvistaa kasvit 
tuholaisia vastaan. Riittoisa. 
5ml/1 litr. vettä.

Nr. 66002, 250 ml
Nr. 66102, 1 l 

Azet- Lannoitepuikot  
kukkiville kasveille
Orgaaninen NPK-lannoite 
7-2,5-5.  Valmistuksessa on 
käytetty kasviraaka-aineita 
ja eläviä mikro-organismeja. 
Valmistettu orgaanisista 
luonnon raaka-aineista. Helppo 
laittaa multaan. Luonnonmu-
kainen pitkäaikaisvaikutus ja 
MyccoVital® (Mykorritsa-sie-
nirihmaston) ansiosta kasveilla 
on voimakas ja terve kasvu. 
 
Nr. 42100, 40 kpl. 

Algan  
Ruskoleväpohjainen 
sumute sisältää tärkeitä hiven-
aineita heikkojen ja sairaiden 
kasvien pikaelvytykseen. 
Antaa vihanneksille, salaatille, 
hedelmille ja koristekasveille 
voimakkaan juuriston, rehevän 
kasvun ja paremman sadon. 
Lisää kasvien vastustuskykyä 
tuholaisia ja sairauksia vastaan. 
10 ml/1 litra vettä.

Nr. 7450, 250 ml  

uutuus uutuus

uutuus



Finalsan Plus Rikkakasvien torjunta-aine  
Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä, 
puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä. Poistaa tarkasti ja nopeasti 
voikukat, ratamot, pihatähtimöt, nokkoset ja ohdakkeet sekä muut rikka-
ruohot. Hävittää myös vuohenputket ja peltokortteet. Biologisesti hajoava. 
Vaikuttavat tehoaineet: luonnossa esiintyvä rasvahappo ja maleiinihydrat-
sidi, ne eivät rasita luontoa. Pelargonihappo tuhoaa vihreiden kasvin osien 
soluseinämät. Solujen rakenne hajoaa ja ne kuihtuvat ja kuolevat. Maleiini-
hydratsidi kulkeutuu johtosolukon kautta kasvin juuristoon. Se estää solun-
jakautumisen juurten kärjissä ja juuret eivät pysty enää kasvamaan. Finalsan 
on tehokas myös alhaisissa lämpötiloissa. Tehoaineet eivät jää maaperään, 
jolloin kylvö tai uudelleenistutus on mahdollista käsittelyn jälkeen.

Nr. 11820, 750 ml , heti käyttövalmis 
Nr. 11823, 3 L 

Permanent 
Hyttys- ja Kärpässpray#

Pinnoille sumutettava pinta-
spray. Sumuta hyttysten ja 
kärpästen käyttämät levähdys- 
ja oleskelu-paikat. Laskeutues-
saan käsitellylle alueelle 
torjunta-ainetta tarttuu 
hyönteisten jalkoihin. 
Puhdistaessaan jalkansa ainetta 
kulkeutuu niiden elimistöön 
aiheuttaen niiden kuoleman. 
Vaikutus säilyy kuusi viikkoa.*)

Nr. 11600, 500 ml 

Ferramol-etanasyötti*
Etanoiden ympäristöystä-
välliseen ja tehokkaaseen 
torjuntaan avomaalla ja 
kasvihuoneissa. Sopii vihannek-
sille, juureksille, mansikalle ja 
koristekasveille. Maassa rakeet 
muuttuvat kasvien ravinnoksi. 
Ei varoaikoja, kestää sateen. 

Nr. 88200, 200 g 
Nr. 88500, 500 g 
Nr. 88800, 800 g 
Nr. 88700, 1 kg 
Nr. 88950, 5 kg 

Juurrutushormoni
100 % luonnonmukainen. Me-
rilevä-uutepohjainen, auksiinia 
sisältävä tehokas juurrutushor-
moni, joka edistää pistokkaiden 
juurtumista. Luonnolliset 
turvottavat aineet edistävät 
juuriston muodostusta. Sopii 
erinomaisesti myös taimien 
kasteluun sekä käytettäväksi 
ruukun vaihdon ja uudelleen 
istutuksen yhteydessä.

Nr. 47040, 40 g 

Loxiran  
Muurahaispuffetti#

Täytettävä muurahaispuffetti, 
varustettuna luonnonmukai-
sella syötillä muurahaisten 
torjuntaan keittiössä, sisätiloissa, 
terassilla, parvekkeella, raken-
nuksissa ja niiden välittömässä 
läheisyydessä. Tuhoaa koko 
muurahaisyhteiskunnan! Hou-
kutinliuos riittää 8 lisätäyttöön. 
Ympäristöystävällinen ja 
tehokas.*)
 
Nr. 11500, 2 puffettiras  

Bio-Puulevite
Luonnollinen levite hedel-
mäpuiden ja marjapensaiden 
suojaamiseksi pakkasen 
ja auringon aiheuttamilta 
vahingoilta. Äkilliset lämpötilan 
muutokset varsinkin maalis–
huhtikuussa aiheuttavat puun 
rungossa nestevirtauksia, jotka 
jäätyessään aiheuttavat kuoren 
halkeamisen.

Nr. 73020, 2 l  

Permanent  
Tuholaisspray#

Spray on tarkoitettu kaikkien 
ryömivien tai lentävien hyönteis-
ten torjuntaan sisätiloissa. Sovel-
tuu kaikille kodin tuholaisille: to-
rakat, sokeritoukat, siirat, luteet 
ja ampiaiset. Käyttökohteena 
ovat WC, kylpyhuoneet, pesutu-
vat, kellarit, autotallit, kesämökit 
ja karjasuojat. Vaikuttaa heti + 
kuuden viikon kestovaikutus. 
Riittää n. 20 m²:lle.*)

Nr. 11601, 500 ml 

Spruzit, tiiviste*
Luonnonmukainen, myös 
luonnonmukaiseen viljelyyn 
hyväksytty tiiviste tuhohyön-
teisten, kuten lehtikirvojen, 
kilpikirvojen, villakilpikirvojen, 
kehrääjäpunkkien, jauhiaisten, 
ripsiäisten ja kaskasten ym. tor-
juntaan. Spruzit tehoaa ainoana 
markkinoilla olevana tuotteena 
myös villakilpikirvoihin. Se tep-
sii myös aikuisten hyönteisten 
lisäksi myös toukkiin ja muniin.

Nr. 11701, 250 ml, tiiviste 

Liimanauha
Käyttövalmis hyönteispyydys. 
Suojaa puita ja pensaita kaikilta 
hyönteisiltä, jotka ryömivät 
runkoa pitkin. Erittäin tärkeä 
torjuntakohde ovat hallamit-
tarinaaraat, jotka ryömivät 
ylös runkoa pitkin munimaan 
munansa puiden latvuksiin. 
Kiinnitetään puuhun touko–
kesäkuussa. Sopii myös muura-
haisten torjuntaan kesällä.

Nr. 75070, 2,5 m vyö 

Loxiran Muurahaissyötti#

Muurahaissyötti, varustettuna 
luonnonmukaisella syötillä 
muurahaisten torjuntaan 
keittiössä, sisätiloissa, terassilla, 
parvekkeella, rakennuksis-
sa ja niiden välittömässä 
läheisyydessä. Tuhoaa koko 
muurahaisyhteiskunnan! Ympä-
ristöystävällinen, myrkytön ja 
tehokas.*)

Nr. 11504, 2 rasiaa  

Haavanhoitoaine
Kestävä, luonnollisen näköinen 
ja joustava keinokuori kaikille 
hedelmä- ja koristepuille. Eh-
käisee kasvisairauksien pääsyn 
puuhun. Käytetään puiden 
leikkaamisen, vahingoittumisen 
tai sairauksien aiheuttamien 
haavojen hoitoon. Käyttövalmis 
sivellin-pullo kätevällä ripustus-
koukulla.
Käyttölämpötila –2°C–+30°C.

Nr. 72250, 250 ml  

Finalsan tiiviste*
Luonnonmukainen torjunta- 
aine rikkakasveille. Biologisesti 
hajoava. Vaikuttava tehoaine: 
luonnossa esiintyvä rasvahappo, 
se ei rasita luontoa. Tehoaa 
vuorokaudessa ja tepsii alhai-
sissakin lämpötiloissa. Sopii käy-
tettäväksi puiden ja pensaiden 
alla oleviin yksi- ja kaksivuotisiin 
rikkakasveihin. Sopii kivetysten 
väleissä oleviin rikkaruohoihin. 
Ei jätä jälkiä kivetyksiin. 

Nr. 11801, 1 L, tiiviste 

Permanent Ampiais- ja 
Tuholaisvaahto#

Uudenlainen vaahtomainen 
aine ampiaisten ja niiden pe-
sien sekä muiden hyönteisten 
torjuntaan vaikeapääsyisistä 
onkaloista, vaatekaappien takaa 
tai muista hankalista paikoista. 
Suihkuta vaahtoa erityisesti 
pesäaukkoon ja jos mahdollista 
suoraan aukosta sisään, jotta 
vaahtoa levittyy myös pesän 
sisällä oleviin onkaloihin.*)

Nr. 11602, 300 ml  

Spruzit RTU*
Samat tiedot kuin tiivisteellä. 
Molemmat tuotteet suojaavat 
koristekasveja, hedelmäpuita ja 
vihanneksia näiden hyönteisten 
aiheuttamilta tuhoilta. Spruzit 
tehoaa myös kovakuoriaisiin ja 
lehtipistiäisiin. Vaikuttavat 
aineet: luonnon pyretriini ja 
rapsiöljy. Käyttökohteet: kaikki 
viherkasvit sisällä ja ulkokasvit, 
kuten ruusut ulkona.

Nr. 11700, 500 ml  

Käpälämäen  
Kissakarkote#

Kissakarkote on luonnon-
mukainen sirote kissojen 
karkottamiseen talojen 
nurkilta, kukkapenkeistä, 
lintujen syöttöpaikoilta Pitkä-
vaikutteisen hajusteen ansiosta 
kissat luopuvat alkuperäisestä 
reviiristään ja välttävät jatkossa 
käsiteltyjä alueita. Yksi käsittely 
antaa suojan n. 3–4 viikoksi.

Nr. 89250, 200 g 

Loxiran -S-  
Muurahaissirote#

Raemainen muurahaisten 
torjunta-aine ulkokäyttöön. 
Se on nopea ja varma tapa 
päästä eroon muurahaisista 
siellä missä ne ovat ongelmana, 
kuten kulkuväylillä, laatoituksilla, 
terasseilla sekä pihoilla ja puu-
tarhoissa. Sopii sekä sirotteluun 
että kasteluun. Biologisesti 
hajoava. 

Nr. 11501, 500 g 
Nr. 11505, 300 g 

Myyräansa 
Ansa myyrien ympärivuoti-
seen pyydystämiseen. Helppo 
virittää jopa yhdellä kädellä. 
Ennen paikoilleen asettamista 
hiero ansaa mullalla ja aseta 
siihen esim. porkkanasyötti. 
Ansa on helppo tyhjentää 
käsin koskematta. Tarkasta ansa 
viimeistään seuraavana päivänä, 
usein riittää muutama tunti 
ensimmäisen peltomyyrän 
pyydystämiseen.

Nr. 89125 

Finalsan RTU*
Rikkakasvien torjuntaan 
tarkoitettu luonnonmukainen 
torjunta-aine. Poistaa nopeasti 
ja tarkasti, jopa vuorokaudessa, 
rikkakasvit piha- ja puistokäytä-
viltä. Tehoaa voikukkiin, rata-
moihin, pihatähtimöihin, nokko-
siin ja ohdakkeisiin sekä muut 
rikkaruohot. Hävittää myös 
vuohenputket ja peltokortteet. 
Vaikuttaa vihreisiin kasvinosiin. 
Biologisesti hajoava.

Nr. 11800, 750 ml 

Tuholaisten  
Torjuntatikut
Myrkyttömiä, keltaisia kolmioita 
ansarijauhiaisten, miinaaja-
kärpästen, harsosääskien ja 
muiden lentävien tuholaisten 
torjumiseksi ruukkukasveista 
huonetiloissa, ikkunoilla, 
talvipuutarhoissa, pienoiskas-
vihuoneissa. Tikut on sivelty 
erikoisliimalla, joka ei kuivu 
eikä valu.

Nr. 75091, 10 kpl tikkuja  

Finalsan Sammaltuho*
Poistaa sammalen nurmikolta 
nopeasti, pitkävaikutteisesti ja 
ympäristöystävällisesti. Vaikut-
tava aine on luonnossa esiinty-
vä rasvahappo, pelargonihappo. 
Käsiteltyjä alueita voi käyttää – 
myös kotieläimet ja lemmikit – 
heti aineen kuivumisen jälkeen. 
Finalsan Sammaltuhosta ei jää 
esim. kivialustoille minkäänlaisia 
ruosteenvärisiä läikkiä.

Nr. 11802, 1 L, tiiviste  

Kelta-ansa
Kasvihuonekäyttöön tarkoi-
tettuja, myrkyttömiä keltaisia 
ansoja ansarijauhiaisten, mii-
naajakärpästen, harsosääskien 
ja kaikkien muiden lentävien 
kasvituholaisten torjumiseksi. 
Erikoisliima ei kuivu eikä valu. 
Mitat 7,5 x 20 cm.  
Saat kasvihuoneestasi 
maukkaita ja luonnonmukaisia 
luomutomaatteja!

Nr. 75095, 7 kpl ansoja  

Neudo-Vital  
Ruusun Vahvenne
Härmä iskee helpoimmin 
nuoriin kasvinosiin ja kasvien 
latvuksiin. Lehden yläpinta 
voi näyttää terveeltä, mutta 
monesti alapinnalla on härmää. 
Aloittaakseen kasvunsa härmä-
sieni tarvitsee korkean 
lmankosteuden, jatkaen kas-
vuaan kuivalla kasvin pinnalla. 
Viileät yöt ja lämpimät päivät 
ovat otollisia härmäsienin 
muodostumiselle. 
Nr. 11951, 250 ml, tiiviste  

Linnunpelätin
Tehokkaita, kirjavia alumiini-
nauhoja lintujen karkotukseen. 
Kylvösten, silmujen, kypsyvien 
marjojen ja hedelmien suo-
jaamiseen linnuilta maassa, 
pensaissa ja puissa. Linnunpe-
lättimen vaikutus valoefektin 
ja rätinän avulla. Sopii myös 
asennettavaksi laiturin päähän 
ja veneeseen.

Nr. 71100, 10 nauhaa 

Loxiran Muurahaisspray#

Ei sisällä ponnekaasua. Muura-
haisten torjuntaan tarkoitettu 
käyttövalmis spray sisätiloihin, 
kulku-väylille ja terasseille 
sekä rakennusten välittömään 
läheisyyteen. Nopea ja tehokas 
vaikutus perustuu tuotteen 
öljyiseen koostumukseen. *)

Nr. 11503, 750 ml 

Radivit,  
Kompostointiaine
Sisältää kaiken kompostoinnissa 
tarvittavan: Mykorritsa-sienet, 
mikrobit ja entsyymit. Saat 
arvokasta kompostimultaa 
nopeasti jo 6–8-viikossa. Puiden 
ja pensaiden leikkausjätteet, 
orgaaniset keittiöjätteet, ruo-
honleikkuujätteet sekä puiden 
lehdet ovat kaikki hyödyllistä 
kompostimullan raaka-ainetta.

Nr. 41010, 700 g 

Neudo-Vital  
Ruusun Vahvenne, RTU
Luonnonmukainen kasvien 
elintoimintoja vahvistava sumu-
te. Kohottaa kasvien vastustus-
kykyä sienisairauksia vastaan. 
Kas-vit eivät altistu härmälle, 
mustalaikulle ja ruosteelle. 
Neudo-Vital tepsii ruusujen 
lisäksi myös verenpisaroihin, 
pelargonioihin, syysleimuihin, 
astereihin, ritarinkannuksiin ja 
riippahernepuihin.

Nr. 11950, 500 ml, käyttöv  

Käpälämäen  
Koirakarkote#

Luonnonmukainen ja voima-
kastuoksuinen karkote. Karko-
te on tarkoitettu karkottamaan 
koirat esim. rakennusten 
kivijaloista ja ovenpielistä. 
Karkotteen tuoksu peittää 
niiden omat reviirimerkinnät 
ja estää niitä tekemästä uusia 
reviirimerkintöjä. Riittää n. 10 
m²:lle tai 30 metrille 30 cm:n 
levyiselle suojavyöhykkeelle.

Nr. 89251, 300 g 

Loxiran Muurahaisspray#

Muurahaisten torjuntaan 
tarkoitettu käyttövalmis spray 
sisätiloihin, kulkuväylille ja te-
rasseille. Sopii myös hankalien 
paikkojen sumutukseen. Nopea 
ja tehokas vaikutus perustuu 
tuotteen öljyiseen koostumuk-
seen. Antaa kestävän suojan ja 
tappaa muurahaiset heti. *)

Nr. 11502, 400 ml 

Lämpökompostori ”Neu-
dorff DuoTherm” 530 l
Tehokas lannoitetehdas ym-
pärivuotiseen kompostointiin. 
Sopii omakoti- ja rivitaloasuk-
kaille. Jo 6–8 viikossa saat 
puutarha- ja kotitalousjätteistä 
arvokasta kompostimultaa. 
Lämpöeristys pitää lämpötilan 
ja kosteuden tasaisena. Sisältää 
pohjaverkon. Kompostimullas-
sa on vain yksi vika: se loppuu 
aina kesken.

Nr. 81100  

uutuus

* Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
# Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.



Osta sieltä, mistä saat asiantuntijan neuvoja! 

Siilit viihtyvät
mukavassa talvisuojassa.

Ystävänne ja apulaisenne
Ne ovat ikään kuin puutarhan 
poliiseja: Siilit ja lepakot pitävät 
huolta siitä, etteivät tuhohyönteiset 
ja etanat saa puutarhassa yliotetta 
– ne käyttävät niitä yksinkertaisesti 
ravinnokseen. Eläinten luonnolliset 
yöpymis- ja talvehtimispaikat ovat
kuitenkin käyneet vähiin. Neudorffin 
siilitalon ja lepakkomajan avulla voit 
tarjota molemmille lajeille suoja-
paikan.

Lepakkomaja
sopii vetäytymispaikaksi ja päiväpii-
loksi myös kääpiölepakoille.
Ripusta etelän suuntaan vähintään 
neljän metrin korkeuteen. 

Huolehdi siitä, että yöaktiiviset 
eläimet pääsevät lentämään majaan 
esteettä.
 
Siilitalo
tarjoaa näille piikikkäille nisäkkäille 
häiriöttömän päiväpiilon ja ennen 
muuta suojapaikan talvihorroksen 
ajaksi. Sisäänkäynti on sokkelomainen,
jotteivät kissat ja muut tunkeilijat 
pääse livahtamaan sisään. Aseta talo 
lokakuun alussa esimerkiksi perenno-
jen alle. Jätä rauhaan talveksi, puhdista 
perusteellisesti kesällä! Molemmat 
majapaikat on valmistettu kestävän
 metsänhoidon menetelmin kasvate-
tusta puusta.

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 · 31857 Emmerthal

Saksa
www.neudorff.fi

Esbau Oy Bio-Garden ·  Tähdenlennontie 7 
02240 Espoo

fax (09) 804 3300 ·  puh. (09) 887 0110
e-mail: esbau@esbau.fi ·  www.esbau.fi
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Tänne mahtuu jopa 30 lepakkoa 
suojaan kirkkaalta auringon
paisteelta.

helmassa
Majoja luonnon




