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LUONNONMUKAINEN NURMIKONHOITO

UUSI NURMIKKO
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www.neudorff.fi
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Haluaisitko tiheän, syvänvihreän ja mahdol-
lisimman helppohoitoisen nurmikon? 
Silloin Neudorffin turvallinen nurmi-
konhoitojärjestelmä on sinulle oi-
kea valinta. Hyvin toisiinsa sovi-
tettujen hoitotuotteiden ansiosta 
saat  elinvoimaisen  nurmikon, 
joka kykenee syrjäyttämään sam-
maleen ja rikkaruohot luonnolli-
sella tavalla aivan omin avuin. Jyrsi-
mistä ei tätä järjestelmää  käy-
 tettäessä tarvita. Orgaanisen
Azet® Bio-Nurmikkolannoit- -   

teen sisältämät mikro-organismit muunta-
vat näet huopaantuneen nurmikon 

kasviravinteiksi. Neudorffin nurmi-
konhoitojärjestelmä aktivoi maa-
perätoimintaa ja parantaa nurmi-
kon rakennetta. Kastelun tarve 
kuivana aikana vähenee, ja nur-
mikkosi pakkasenkestävyys 
etenkin Suomessa paranee.

Näin teidänkin perheenne saa 
unelmanurmikon! 

Ystävällisesti Team Neudorff
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Perustana elinvoimaiselle nurmikolle, jossa ei kasva 
sammalta eikä rikkaruohoa, on maaperän hyvä rakenne.

”Vihreän olohuoneen“ matto.

Juuret kasvavat syvälle maahan!
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Jos haluaa vähällä vaivalla terveen, vahvan ja ti-
heän nurmikon, on vain käytettävä hyväksi 
luonnon omia voimia – Neudorffin nurmikon-
hoitojärjestelmän avulla. Se vahvistaa nurmik-
koa ja aktivoi maaperää. Juuret pystyvät levittäy-
tymään paremmin ja ottamaan enemmän 
ravinteita. Tuloksena on tiheä ja luonnollisen 
vihreä nurmikko. Ja tähän ei tarvita jyrsimistä.

Nurmikonhoitojärjestelmä – hyviä neuvoja 
luonnollisesti
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Unelmanurmikko on 
vain 2 askeleen päässä.

2  Kalkitse tarvittaessa.
Azet® VitalKalkki 
•		kalsiumkarbonaatti	 

(88 %) sekä magne-
siumia ja rautaa

•		sisältää	eläviä	maaperän	
atsoto-mikrobeja

•		edistää	juurien	muo-
dostusta ja kasvien 
elinvoimaista kasvua

Neudorffin nurmikonhoitojärjestelmän tuotteet 
valmistetaan luonnon raaka-aineista. Ihmiset ja 
kotieläimet  voivat palata nurmikolle heti levityk-
sen jälkeen.

1  Lannoita luonnon mukaisesti:
Azet® Bio-Nurmikkolannoite
•		orgaaninen	lannoite,	luonnollisis-

ta raaka-aineista
•		MyccoVital®	(Mykorritsa)	 

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

•		luonnonmukainen	pitkäaikaisvai-
kutus, tehoaa heti

Neudorff suosittelee: Vaaraton 
mehiläisille ja 
lemmikeille

tuuhea kasvu
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MyccoVitalin edut kasveillesi:
•		MyccoVital®	(Mykorritsa)	 

huolehtii erityisen voimakkaista 
juurista ja kasveista

•		Kasvi	saa	paremmin	ravinteita	ja	voi	
siten kasvaa paremmin

•		Pakkasen-	ja	kuivuudenkestävyys	
paranee
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Edullisin aika on huhtikuusta toukokuuhun ja 
elokuun puolivälistä lokakuun alkuun.

Nurmikon perustaminen – hyviä neuvoja 
luonnollisesti

Näin perustat 
u uden nu rmikon.

1  Valmistelu
•	Möyhennä	maa	lapionsyvyyteen
•	Poista	rikkaruohot,	kivet	ja	juurijäämät

2  Maan parantaminen
•		Selvitä	maaperän	pH-arvo	(happamuus)	pH-

testillä ja kalkitse tarvittaessa Azet® VitalKalkilla 

3  Maan muokkaaminen
•		Tasoita	alue,	poista	epätasaisuudet	esim.	pitkän	

laudan avulla 
•		anna	maan	asettua	valmistellulla alueella  

(sateella 5-10 päivää, kuivalla säällä 2-3 viikkoa).

4  Nurmikon kylvö
•		Sekoita	kylvösiemeneen	Azet® Bio-Nurmik-

kolannoite (n. 50 -100 g per m2) ja kylvä 
kylvövaunulla	(kylvöstä	tulee	tasaisempi)

•		Sekoita	ruohonsiemenet	kevyesti	haravoimalla	
maahan ja paina ne kiinni astinlaudalla tai 
omatekoisilla lautasandaaleilla tai jyrällä.

5  Jälkikäsittely 
•			pidä	nurmikko	orastamiseen	saakka	kunnolla	

kosteana (säädä suihku hienojakoiseksi)
•		uusi	nurmikko	leikataan	ensimmäisen	kerran	

ruohon ollessa noin 10 sentin pituista ja 
aikaisintaan	4	viikkoa	kylvön	jälkeen

•			ensimmäinen	lannoitus	Azet® Bio-Nurmikko-
lannoitteella	kevätkylvön	jälkeen	kesäkuussa	ja	
syyskylvön	jälkeen	keväällä	(maalis-huhtikuus-
sa) 50 g/m2

•		muut	menettelyt	Neudorffin	nurmikonhoito-
järjestelmässä esitetyllä tavalla

1
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Nurmikonhoito eri vuodena ikoina

Ohjeita: kalkin, esim. Azet® VitalKalkin, tulisi antaa vaikuttaa viikon ajan ennen jatkotoimenpiteitä. 1) Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkaus-
merkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. 2) Mahdollista maaliskuusta lokakuuhun

Mitä huonommat nurmikon olosuhteet ovat, sitä 
paremmin rikkaruohot ja sammal pystyvät syr-
jäyttämään nurmikon. Ilman aktiivista maaperä-
eliöstöä heinäkasvit kuolevat ja niiden juuret 

huopaantuvat. Näin valo ja ilma eivät enää pääse 
läpi. Nurmikko kellastuu, siihen syntyy aukkoja, ja 
rikkaruohot leviävät.

Nurmikon tila Maalis-huhtikuu Touko-kesäkuu Elo-lokakuu

Terve	nurmikko	 •		mittaa	pH-arvo	ja	anna	tarvittaessa	 
Azet® VitalKalkki 

•		Azet® Bio-Nurmikkolannoite

Azet® Bio-Nur-
mikkolannoite, 
mikäli nurmikko 
on haileanvihreä/
keltainen

Azet®  
Bio-Nurmikko lannoite
Syyslannoite

Nurmikko kellertää, jonkin 
verran sammalta 

•		mittaa	pH-arvo	ja	anna	tarvittaessa	 
 Azet® VitalKalkki

•	Azet® Bio-Nurmikkolannoite

Azet® Bio- 
Nurmikkolannoite

Azet®  
Bio-Nurmikko lannoite
Syyslannoite

Paljon	sammalta	ja	
rikkaruohoja, nurmikko 
kellertää

•		mittaa	pH-arvo	ja	anna	tarvittaessa	 
Azet® VitalKalkki

•		Torju	sammalta	Finalsan®  
Sammaltuhon1 avulla2)

•		Hävitä	ja	poista	rikkaruohot
•		Sirottele	Azet® Bio-Nurmikko-

lannoite

Azet®  
Bio-Nurmikko-
lannoite

Azet®  
Bio-Nurmikko lannoite
Syyslannoite

Laikukas nurmikko, johon 
sadevesi jää pitkäksi aikaa.

Poista	maaperän	tiivistymät	seuraavasti:
•		mittaa	pH-arvo	ja	anna	tarvittaessa	 

Azet® VitalKalkki
•	Azet® Bio-Nurmikkolannoite

Azet®  
Bio-Nurmikko lannoite
Syyslannoite

Laikukas, nopeasti kuivuva 
nurmikko

Paranna	maaperän	rakennetta	seuraa-
vasti:
•		mittaa	pH-arvo	ja	anna	tarvittaessa	 

Azet® VitalKalkkia
•		Azet® Bio-Nurmikkolannoite

Azet®  
Bio-Nurmikko lannoite
Syyslannoite

Lisää nurmikkoa koskevaa tietoa löytyy täältä:
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Nurmikon apu – luonnollisesti hyviä neuvoja 

Pitäisikö lannoitus suorittaa ennen ruohon-
leikkuuta vai sen jälkeen?
Parasta	on	leikata	ensin	ja	lannoittaa	sen	jälkeen.	Lan-
noiterakeiden on oltava kosketuksissa maaperään 
voidakseen	vaikuttaa.	Tämä	onnistuu	helpommin	ruo-
hon ollessa lyhyttä. Jos lannoitus suoritettaisiin ennen 
leikkuuta, lentäisi sitä paitsi ilmaan paljon nurmikkolan-
noitepellettejä, jotka päätyisivät leikkuujätekoriin.

Onko nurmikko kasteltava lannoituksen  
jälkeen?
Tasaisen	lannoituksen	saamiseksi	on	hyvä	kastella	se	
kevyesti. Hyvä konsti on lannoittamisen suorittami-
nen ennen sadetta. Lannoite alkaa vaikuttaa vasta 
kun sade tai kastelu liuottaa rakeet.

Nurmikkoni näyttää talven jälkeen laikuk-
kaalta ja valjulta. Usein esiintyy myös ho-
memaista tahmaa. Mitä asialle voi tehdä?
Lannoita nurmikkosi viimeisen kerran elo- tai syys-
kuussa. Silloin nurmikko on vahva talvella ja selviää 
siitä hyvin. Lisäapuna toimii vielä syys-lokakuussa 
annettu Azet® VitalKalkki.	 Pidä	 huolta	 siitä,	 ettei	
nurmikko ole viittä senttiä pitempi talven tullessa.

Nurmikossani on paljon sieniä. Mitä asialle 
voi tehdä?
Nurmikossa kasvavia sieniä vastaan ei valitettavasti 
ole torjunta-aineita. Sienet eivät kuitenkaan vahin-
goita nurmikkoa. Ne on hyvä leikata pois ruohon-
leikkuun	 yhteydessä,	 jotta	 itiöiden	 muodostumi-
nen	estyy.	Toisaalta	 sienet	ovat	merkki	maaperän	
vilkkaasta	pieneliötoiminnasta	 jolloin	nurmikkokin	
voi hyvin.

Nurmikossani kasvaa paljon sammalta. 
Auttaako siihen Azet® VitalKalkki?
Sammalen esiintyminen johtuu usein kalkinpuuttees-
ta.	Tee	siksi	ensin	maaperän	pH-testi ja kalkitse tarvit-
taessa. Kostean ja tiivistyneen maaperän ilmaamiseen 
voi käyttää mekaanisia toimenpiteitä. Erittäin varjoi-
sissa paikoissa olisi parempi käyttää nurmikon tilalla 
erityisiä maanpeitekasveja.

Usein kysytty jä  
kysymyksiä 
 ja pu uta rha- 
ammattila isten 
vasta ukset

Lisää kysymyksiä ja vastauksia  
löytyy myös verkosta: 



7

Kalium- 
painotteinen  
Azet® Bio-Nurmikko-
lannoite Syyslannoite
Haluatko, että nurmik-
kosi näyttää jo keväällä 
kauniin vihreältä? 
Käyttämällä Azet® Bio-
Nurmikkolannoitetta
Syyslannoitetta annat 
nurmikollesi elo-
lokakuussa ylimääräisen 
annoksen kaliumia. 
Näin nurmikostasi tulee 
erityisen pakkasenkes-
tävä, minkä ansiosta se selviää seuraavaan 
kevääseen hyväkuntoisena.

Talvikuukaudet ovat nurmikolle aina vaikeita. 
Pakkasen, lumen ja sateen seurauksena nur-
mikko on keväällä usein laikukas ja valju. Ryhdy 
ennalta ehkäiseviin toimiin jo syksyllä, niin voit 
kokea keväällä vihreän ihmeen!

Syysnurmikko – hyviä neuvoja luonnollisesti

Tee nu rmikostasi 
ta lviku ntoinen!

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

Ympäristöystäväl-
listä sammalen- 
torjuntaa
Jos nurmikko on pahasti sam-
maloitunut, on sammal ensin 
syytä	poistaa.	Tämä	käy	nopeas-
ti	ympäristöystävällisellä
Finalsan® Sammaltuholla1, jolla 
on	sekä	välitön	että	pitkäaikai-
nen vaikutus. Sen sisältämän 
luonnollisen pelargonihapon 
ansiosta sammal kuolee hyvin nopeasti ja se on 
helppo haravoida pois.

Näin nurmikko selviää talvesta hyvin:

Vaaraton 
mehiläisille ja 
lemmikeille

Kaunis, sammaleeton nurmikko:

Neudorff suosittelee: 



Esikuvamme – lu onto. Jo yli 160 vuotta.
Luonto on meille sydämen asia. Se on ollut sitä 
jo vuodesta 1854 lähtien, jolloin yrityksemme 
perustettiin. Me kehitämme tuotteita, jotka 
ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä 
sekä luonnolle että lemmikeille. Käytämme 
mahdollisuuksien mukaan kotimaisia, nopeasti 

kasvavia raaka-aineita ja valmistamme suurim-
man osan tuotteistamme Saksassa. Tuotamme 
suurimman osan käyttämästämme energiasta 
itse. Käytössämme on mm. omaa vesivoimaa, 
aurinkovoimaloita sekä kokonaisenergialaitos. 
Meillä ympäristönsuojelu alkaa heti kotiovelta.

Edustaja Suomessa//Importör:
Esbau Oy Bio-Garden · Tähdenlennontie 7 · 02240 Espoo/Esbo · puh./tel 09-887 0110

esbau@esbau.fi · www.esbau.fi

Kaikkea luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon 
– Neudorffin puutarha-aapinen

Jälleenmyyjä:

Käy Facebook-sivullamme
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Lisää	puutarha-asiaa	löytyy	verkosta


