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Neudorffin uudet projektioppaat inspiroivat yhä useampia 
puutarhatöiden pariin 
 

Koska monet ovat pandemia-aikana innostuneet puutarhan hoidosta, Neudorff on 

julkaissut Internet-sivuillaan joukon maksuttomia "projektioppaita”. Ne tarjoavan 

uusille puutarhureille vaihe vaiheelta -ohjeita, joiden avulla on helppoa aloittaa 

vihannesten ja hedelmien biologinen viljely. 

 

Koska monet ovat pandemia-aikana innostuneet puutarhan hoidosta, Neudorff on 

julkaissut Internet-sivuillaan joukon maksuttomia "projektioppaita”. Ne tarjoavan uusille 

puutarhureille vaihe vaiheelta -ohjeita, joiden avulla on helppoa aloittaa vihannesten ja 

hedelmien biologinen viljely.  

 

Osoitteesta www.neudorff.fi/projektit  löydät viisi ”projektiopasta”, jotka kattavat 

viljelylaatikoiden rakennuksen, parveke- ja terassi-istutukset, perunoiden viljelyn hyvin 

pienissä tiloissa ja tomaattien sekä mansikoiden kasvatuksen terasseilla ja parvekkeilla. 

Lisäoppaassa puutarhureille kerrotaan kirvojen – kukkien, hedelmien ja vihannesten 

yleisen tuhohyönteisen – torjunnasta. Oppaita ei ole suunnattu ainoastaan oman 

puutarhan omistaville puutarhureille, vaan ne tarjoavat inspiraatiota myös 

parvekepuutarhureille.   

 

Neudorff ei pelkästään jaa kattavia vinkkejä vaan tarjoaa lisäksi markkinoiden johtavan 

orgaanisten lannoitteiden valikoiman. Lannoitteissa on hyödynnetty luonnollisten raaka-

aineiden voimaa, joiden avulla puutarhurit onnistuvat viljelemään kauniita kukkia, 

mehukkaita hedelmiä ja maukkaita vihanneksia ilman, että ympäristö, ihmiset, tai 

kotieläimet kärsivät.  

 

http://www.neudorff.fi/projektit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestemäisten lannoitteiden lisäksi Neudorff valmistaa myös orgaanisia, kiinteitä 

lannoitteita. Nämä lannoitteet on valmistettu luonnollisista raaka-aineista, ja niihin on 

lisätty mikro-organismeja sekä kasvien kasvua vahvistavia sienijuuria. Näin ne sisältävät 

kaikki ravinteet, joita terveet, elinkelpoiset tai runsaasti kukkivat kasvit tarvitsevat. 

Kohokohtia ovat: 

 

Tomaatti- ja Marjalannoite  

parantaa suuren kalium-pitoisuutensa ansiosta tomaattien, kurkkujen, paprikoiden, 

kesäkurpitso-jen ja kurpitsojen kyp-symistä ja makua. Levitä istutuksen yhteydessä ja 

kesä-/heinäkuussa ja työstä kevyesti maaperään.  

 

Ruusulannoite 

Luonnon lannoite ruusuille, pensaille ja yksivuotisille kukille. Heti- ja pitkäaikaisvaikutus – 

jopa 100 päivää. 

Sopii ihanteellisesti avomaalle ja ruukkukasveille. Upea kukkaloisto ja terve kasvu.  

 

Mikko Anttila, Neudorffin suomalaisen yhtiökumppanin, Vilomix Finland Oy:n 

toimitusjohtaja, katsoo positiivisin mielin tulevaan puutarhakauteen: ”Neudorffin 

maksuttomat online-projektioppaat yhdessä markkinoiden johtavan orgaanisten 

lannoitteiden sekä kasvinsuojelu- ja hoitotuotteiden valikoiman kanssa tarjoavat 

puutarhureille kaiken, mitä he tarvitsevat onnistuakseen helposti tämän kauden kukka-, 

hedelmä- ja vihannesviljelmiensä kanssa.” 

 

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 

harmia ihmisille, kotieläimille ja ympäristölle.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

osoitteesta www.neudorff.fi/jaelleenmyyjaet. 

 

Loppu. 

3.320 merkkiä 
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