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NUTRIFORTE – tuotteet harrasteviljelyyn
Tällä lomakkeella voit pyytää tarjouksen tai tilata tuotteitamme päivän hintaan. Täytä ja lähetä, vastaamme
mahdollisimman pian!
Olen TILAAMASSA merkitsemiäni tuotteita

Nutriforte Kastelulannoite 1 kg
Myyntierä
Myymälälava

16 kpl
165 kpl

Pyydän TARJOUKSEN seuraavista tuotteista
Määrä/kpl

Nutriforte Kastelulannoite 3,5 kg
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

4 kpl
60 kpl

Vaaleanpunainen, vesiliukoinen ja nopeavaikutteinen lannoite, joka sopii kaikille kodin, parvekkeen, pihan, puutarhan ja pienkasvihuoneen kasveille, mutta myös nurmikolle. Varmistaa upean kukkaloiston, erinomaisen kasvun ja sadon. Tuotteen runsas
magnesium (1,5 %) varmistaa kauniin vihreät lehdet ja erinomaisen värisen nurmikon. Pihan kasveja lannoitetaan touko-elokuussa, kesäkukkia ja pienkasvihuoneen kasveja kasvukauden loppuun saakka ja sisäkasveja tarvittaessa ympärivuotisesti. Vahva
jauheinen lannoite on edullinen käyttää: 1 kg:sta jopa 2000 l ja 3,5 kg:sta 7000 l ravinneliuosta.
NPK 12-7-19. EAN-koodi: 6418448010033 / 1 kg, EAN-koodi: 6418448010453/ 3,5 kg Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Ruusu & Pelargonialannoite 900 g
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Vesiliukoinen ja nopeavaikutteinen erikoislannoite, joka sisältää oikeassa suhteessa kaikki ravinteet, joita ruusu ja pelargonia tarvitsevat runsaaseen kukintaan ja voimakkaaseen kasvuun. Tuotteen runsas fosfori edistää juurten kasvua ja uusien kukkanuppujen kehittymistä, mikä varmistaa upean kukkaloiston. Edullinen käyttää: 900 g:sta saa jopa 2000 l ravinneliuosta. NPK 13-8-14,
EAN-koodi: 6418448010408. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Havu & Rhodolannoite 900 g
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Vesiliukoinen erikoislannoite havukasveille, alppiruusuille, hortensialle, pensasmustikalle ja atsalealle sekä muille happamen
maan kasveille. Korkeatasoiset raaka-aineet ja tasapainoiset ravinnesuhteet varmistavat näyttävän kukkaloiston ja erinomaisen
kasvun. Edullinen käyttää: 900 g:sta saa jopa 2000 l ravinneliuosta. NPK 11-15-10. EAN-koodi: 6418448010415. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Syyslannoite 900 g
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Vesiliukoinen, nopeavaikutteinen ja typetön syyslannoite monivuotisille hyöty- ja koristekasveille. Sisältää runsaasti kaliumia ja
fosforia, jotka auttavat kasveja tuleentumaan. Lannoitteen käyttö pohjustaa erinomaisen kukinnan ja sadon seuraavana kesänä.
Fosfori edistää kukka-aiheitten muodostumista syksyllä. Kalium parantaa kasvien talvenkestävyyttä. Kalium kohottaa myös kasvien sokeripitoisuutta, jolloin ne kestävät paremmin pakkasta jäätymispisteen laskiessa. Paras tulos saadaan, kun lannoitetaan
ennen kuin lehdet putoavat kasvista. PK 22-27. EAN-koodi: 6418448010422. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Hyötykasvilannoite 900 g
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Vesiliukoinen ja nopeavaikutteinen erikoislannoite kasvihuone-, puutarha- ja kasvimaakäyttöön. Hyötykasveille kehitetty vesiliukoinen täyslannoite sisältää runsaasti kaliumia, joka lisää satoa ja parantaa sen laatua. Lannoitteen alhainen typpitaso ehkäisee
liian rehevää kasvua. Myös kalsium on kasveille tärkeä – erityisesti tomaatille – ja siksi suositellaan maan riittävää kalkitusta ja
säännöllistä kastelua (ei saa kuivua), mikä parantaa kalsiumin saantia. Edullinen käyttää: 900 g:sta saa jopa 2000 l ravinneliuosta. NPK 10-6-21. EAN-koodi: 6418448010149. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Starttilannoite 800 g
Myyntierä
Myymälälava

18 kpl
115 kpl

Vesiliukoinen ja nopeavaikutteinen erikoislannoite taimikasvatukseen, istutuksesta juurtumiseen asti ja keväällä kaikille kasveille
– myös nurmikolle. Starttilannoite sisältää runsaasti helppoliukoista fosforia, joka edistää juurten kasvua ja kukkanuppujen kehittymistä sekä saa kasvit tukevammiksi. Kasvit, joilla on hyvät juuret, voivat kestää paremmin kuivuutta ja silloin kasvu, kukinta
ja sato ovat parempia. NPK 12-15-10. EAN-koodi: 6418448010163. Lue lisää >>

Määrä/kpl

Määrä/kpl

Nutriforte Tomaatti & Mansikkaravinne 900 g (no 1)
Myyntierä
Myymälälava

18 kpl
115 kpl

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Typpi & Kalsiumravinne 800 g (no 2)
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Erikoislannoite tomaatille ja mansikalle – ainutlaatuinen tuote Pohjoismaissa – uusi lannoitustapa (1+2). Vesiliukoiset tuotteet no
1 ja 2 kasvihuone- ja puutarhakäyttöön – myös vesiviljelyyn. Em. tuotteiden määrää ja suhdetta voidaan muuttaa kasvin tarpeiden mukaan myös viljelykauden aikana kuten ammattiviljelyssä, jolloin kasvi saa jatkuvasti kaikki pää- ja hivenravinteet myös kalsiumia, joka on välttämätöntä kaikille kasveille. Tuotteen no 2 käyttö ehkäisee kalsiumin puutosoireita mm. tomaatin latvamätää.
NPK 7-5-29 (no1);NPK 16-0-0 (no2). EAN-koodi: 6418448010217 (no1) EAN-koodi: 6418448010224 (no2) Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Kesäkukka & Huonekasviravinne 350 g
Myyntierä

Määrä/kpl

12 kpl

Pitkävaikutteinen lannoite kodin, parvekkeen ja pihan kasveille. Ulkona yksi lannoituskerta riittää koko kasvukaudeksi, mutta
sisällä pidemmästä kasvujasta johtuen lannoitetaan kahdesti. Pitkävaikutteinen lannoite on ihanteellinen ratkaisu tämän päivän
kiireisille ihmisille. Taloudellinen ja helppo käyttää. Varmistaa komean kukkaloiston ja elinvoimaisen kasvun. Purkillinen (350 g)
riittää n. 90 multalitralle. NPK 14-3-12. EAN-koodi: 6418448010200. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Yleiskestolannoite 800 g
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Pitkävaikutteinen Yleiskestolannoite soveltuu mm. kesäkukille parvekkeella ja puutarhassa, ruusuille, koriste- ja hyötykasveille, puille, perennoille, kukkasipuleille (myös syksyllä) ja nurmikolle. Yksi lannoituskerta riittää koko kasvukaudeksi. Varmistaa
näyttävän kukkaloiston ja erinomaisen kasvun. Purkillinen (800 g) riittää n. 200 multalitralle tai tai 15 m2:lle. NPK 14-3-12
EAN-koodi: 6418448010446. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Nutriforte Havu & Rhodokestolannoite 800 g
Myyntierä
Myymälälava

Määrä/kpl

18 kpl
115 kpl

Pitkävaikutteinen erikoislannoite havukasveille, alppiruusuille, hortensialle, pensasmustikalle, atsalealle sekä muille happamen
maan kasveille. Yksi lannoituskerta keväällä riittää koko kasvukaudeksi. Saat helposti ihanan kukkaloiston ja erinomaisen kasvun.
Purkillinen (800 g) riittää n. 200 multalitralle tai 15 m2:lle. NPK 12-5-11. EAN-koodi: 6418448010439. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------Maanparannusperliitti 50 l/ 200 l – savimaan parantaja
Maanparannusperliitti / 50 l, säkkiä, kpl
Maanparannusperliitti / 200 l, säkkiä, kpl

Määrä/kpl

Perliitti valmistetaan laavakivestä popcornin tavoin 0-6 mm:n rakeiksi, jotka ovat erittäin huokoisia. Siksi sillä on hyvä kyky imeä
ja luovuttaa kosteutta. Erinomainen maanparannusaine kovalle savimaalle. Käyttö mm. kotipuutarhoihin tavoitteena saada maaperä ilmavaksi jopa vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Myös turve- ja multakasvualustojen tiivistyminen voidaan ehkäistä sekoittamalla alustaan 20-50 % tätä ns. maanparannusperliittiä (raekoko 0,5-6,0 mm). Toimitus Tanskan tehtaalta suoraan asiakkaalle,
jos tilataan vähintään 2 lavaa. Lue lisää >>
Lannoitepakkauksessa tarkempi käyttöohje ja tuoteseloste.
Määrä FIN-lavalla: 3,5 kg: 180 kpl/ 45 myyntierää • 1 kg: 640 kpl / 40 myyntierää • 800 g/ 900 g: 540 kpl/ 30 myyntierää • 350 g:
1200 kpl/ 100 myyntierää, EUR-lavalla / perliitti: 42 kpl / 50 l ja 20 kpl / 200 l

Toimitusehto:
Tuotteiden hinnat perille toimitettuna		

Tilaus noudetaan Järvenpäästä

Yhteystiedot:
Tilaaja/yritys
Yhteyshenkilö
Toimitusosoite 					
Laskutusosoite
Toivottu toimitusaika
Puh.					
Sähköposti
Vapaat kommentit/
lisäkysymykset

Fax

Halutessasi
lisätietoja soita
Osmo Pulkkiselle
0400-207 288

Lannoitteita toimitetaan myös sekalavoina • Myymälälava: 0,6 x 0,8 m • Toimitus rahtivapaa, jos tilaus vähintään 12 myyntierää.

