
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Huhtikuu 2021 

 
Mansikoita ilman etanoiden aiheuttamia tuhoja?  
Täydellinen ratkaisu: Neudorffin Ferramol® Etanasyötti Neudorff! 
 
Neudorffin Ferramol® Etanasyötti on täydellinen apu kaikille puutarhureille, jotka 

haluavat saada runsaan mansikkasadon ilman tuholaisia pienemmissäkin tiloissa. 

 

Harrastepuutarhureille keskikesän kohokohta on omasta viljelystä peräisin olevien kypsien 

mansikoiden makea ja mehukas aromi. Tällä kasvukaudella on helpompaa kuin koskaan 

tuottaa herkullinen sato kylvöstä lautaselle – Neudorffin asiantuntijoiden avulla. 

 

Ihmisiä, lemmikkejä ja ympäristöä säästävien kasvinsuojelu- ja kasvinsuojeluaineiden 

edelläkävijä on huomioinut, miten yhä useammat puutarhurit haluavat kasvattaa 

luomumansikoita ruukuissa ja astioissa, vaikka heillä olisi käytössään vain pieniä 

viljelyalueita, kuten parveke tai patio. 

 

Ottaen huomioon monet suomalaiset, jotka aloittivat puutarhanhoidon Covid-19-sulun 

aikana, Neudorffin uusi ilmainen projektiopas "Mansikoita parvekkeelta" auttaa aloittelijoita 

ensimmäisen marjasatonsa korjuussa, tarjoten samalla myös ajantasaisia kausivinkkejä ja 

neuvoja kokeneille puutarhureille. Käytännöllinen opas (www.neudorff.fi/mansikat) tarjoaa 

asiantuntijavinkkejä mansikan viljelyyn sen kaikissa vaiheissa, istutuksesta lannoitukseen 

ja kasteluun sekä miten käsitellä rönsyjä – pitkiä versoja, joista uudet mansikkakasvit 

kasvavat. 

 

Koska etanat pitävät makeista mansikoista yhtä paljon kuin puutarhurit, Neudorff nostaa 

Ferramol® Etanasyötin esiin. Se torjuu tehokkaasti kaikkien hedelmä-, vihannes- ja 

koristekasvien etanoita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaldehyditön Ferramol® Etanasyötti on paras valinta jokaiselle puutarhurille, joka 

haluaa kasvattaa luomumansikoita tällä kaudella. Erittäin tehokasta vaikuttavaa ainetta, 

rautafosfaattia, esiintyy myös luonnossa. Paitsi että tuote erittäin sateenkestävä 

innovatiivisen syöttitekniikkansa ansiosta, se myös varmistaa, ettei kuolleita etanoita tai 

limajälkiä näy maaperässä. 

 

Jari Talvitie, Neudorffin suomalaisen yhtiökumppanin Vilomix Finland Oy:n 

avainasiakkuuspäällikkö, toteaa: "Mansikat ovat yksi kesän suosituimmista marjoista ja 

kaupasta ostettujen mansikoiden maku ei yleensä ole aivan yhtä hyvä kuin itse 

kasvatettujen mansikoiden. Mansikka on myös viljelyssä pitkään, koska taimet tuottavat 

marjoja useita vuosia. Ei ole yllättävää, että etanat ovat näiden makeiden herkkujen 

perään – ja ne voivat pilata kokonaisia satoja, ellei niitä estetä. Pienet viljelyalueet, kuten 

ruukut terassilla, ovat aivan yhtä suuressa vaarassa joutua etanoiden suihin kuin 

puutarhan viljelyalueetkin. Siksi Neudorffin Ferramol® Etanasyötti on välttämätön 

apukeino jokaisen puutarhurin valikoimassa riippumatta siitä, kasvattaako hän marjoja, 

hedelmiä, vihanneksia vai kukkia." 

 

Lisätietoja saat osoitteesta www.neudorff.fi. Lähellä sinua olevat erikoisliikkeet näet 

osoitteesta www.neudorff.fi/jaelleenmyyjaet. 

 

Neudorff on ollut vuodesta 1854 luonnonmukaisen puutarhanhoidon asiantuntija, ja se on 

yksi harvoista yrityksistä maailmassa, joka on kehittänyt omat kasvinsuojelu- ja 

hoitoainetuotteet. Tämä keskisuuri yritys käyttää ensisijaisesti nopeasti kasvavia, 

kotimaisia raaka-aineita ja kehittää tuotteita, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän 

haittaa ihmisille, kotieläimille ja ympäristölle.  

 

Loppu. 

3.240 merkkiä 

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


