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

Pyydän TARJOUKSEN seuraavista tuotteista

HYPERFLEX- 1 S NPK 8-6-30

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Erikoislannoite kasvihuonekäyttöön (tomaatti, kurkku, paprika, salaatti ja yrtit), mutta se soveltuu myös ruukku- ja taimistokasveille ja lannoitteen alhaisesta typpitasosta johtuen sekä hyötykasveille että muille avomaan kasveille kastelu- ja lehtilannoitteena. Soveltuu kaikille kasvualustoille – myös inaktiivisille alustoille. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERFLEX-2 S NPK 22-5-16
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Edullinen erikoislannoite metsäpuiden taimille ja havupuille, mutta se soveltuu myös vilja- ja öljykasveille sekä urheilunurmille
kastelu- ja lehtilannoitteena. Tuotteen runsas magnesium (1,5 %) varmistaa kauniin vihreät neulaset ja lehdet sekä erinomaisen
värisen nurmikon. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERFLEX- 3 S NPK 19-4-20
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Edullinen erikoislannoite taimikasvatukseen ja metsäpuiden taimille Hyperflex-2 S:n käytön jälkeen, mutta soveltuu myös
ruukkukasveille, ja avomaan hyöty- ja juurikasveille (mansikka, vadelma, marjapensaat jne.) viljelyn alussa kastelu- ja lehtilannoitteena. Tuotteen runsas magnesium varmistaa kauniin vihreät neulaset ja lehdet. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERFLEX- 4 S NPK 14-8-20
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Erikoislannoite ruukkukasveille, jos käytetään vain yhtä lannoitetta. Soveltuu myös avomaan hyöty- ja juurikasveille kasteluja lehtilannoitteena. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERFLEX- 6 S NPK 16-9-20
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Ureaton ja vesiliuokoinen erikoislannoite metsäpuiden taimille ja taimistokasveille, mutta soveltuu myös ruukkukasveille
- erityisesti viljelyn alussa. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERFLEX- 7 S NPK 12-7-22
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Vesiliukoinen erikoislannoite runsaasti kaliumia vaativille ruukkukasveille, mutta soveltuu myös avomaan hyötykasveille ja
metsäpuiden taimille. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HYPERFLEX- 8 S NPK 0-12-22
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Käyttökuluiltaan edullinen erikoislannoite kasvihuonekäyttöön mm. tomaatille ja kurkulle. Soveltuu myös avomaan hyötyja juurikasveille yhdessä kalium-, magnesium- ja kalsiumnitraatin (kalkkisalpietarin) kanssa. Edullinen, koska sitä käytetään
vain noin 400 g/ 1000 l vettä. Soveltuu kaikille kasvualustoille – myös inaktiivisille alustoille. Lue lisää >>

HYPERFLEX- 9 S NPK 12-7-23

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Vesiliukoinen erikoislannoite avomaan hyötykasveille (mansikka, vadelma, marjapensas, hedelmäpuut, jne.), mutta se sopii myös
runsaasti kaliumia vaativille ruukkukasveille. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------STARTTILANNOITE NPK 12-16-10
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg

Vesiliukoinen ja ureaton starttilannoite metsäpuiden taimille, taimistokasveille ja muille kasveille avomaa- ja kasvihuonekäyttöön
parantamaan juurtumista ja kasvua. Tuote sisältää runsaasti helppoliukoista fosforia, joka edistää juurten kasvua itämisen jälkeen
ja uusien kukkanuppujen kehittymistä. Tuotetta voidaan käyttää myös kylvön ja istutuksen yhteydessä mm. viljakasveille, perunalle, porkkanalle, juurikasveille jne., jos viljelijällä on käytettävissä sopivat annostelulaitteet. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------KASTELUKALKKISALPIETARI, MINIPRILL N 15,5, Ca 19
Säkki 25 kg / Lava 1225 kg
Vesiliukoinen typpeä ja kalsiumia sisältävä lannoite kasvihuone- ja avomaakäyttöön. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HAIFA-CAL, KALSIUMNITRAATTI (KALKKISALPIETARI) N 15,5, Ca 19
Säkki/ 25 kg / Lava 1200 kg
Vesiliukoinen typpeä ja kalsiumia sisältävä lannoite kasvihuone- ja avomaakäyttöön. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTI-K GG, KALIUMNITRAATTI NPK 14-0-38
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Kalium- ja typpilannoite avomaa- ja kasvihuonekäyttöön. Kasvihuoneviljelyssä voidaan esim. osa Hyperflex-1 S:stä korvata
kaliumnitraatilla, minkä avulla voidaan nostaa edullisesti mS/cm-arvoa. Tällä tavalla voidaan pitää käyttöliuoksen hiventaso
lähes vakiona. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTI- K PHAST, KALIUMNITRAATTI NPK 14-0-38

Lavoja/kpl

Lava 1200 kg
pH:ta alentava kalium- ja typpilannoite avomaa- ja kasvihuonekäyttöön. Myydään lavoittain ennakkotilausten pohjalta. Tuotteen
käyttö alentaa kasvulaustan pH:ta ja vähentää typpihapon käyttöä. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTI- MKP, MONOKALIUMFOSFAATTI PK 0-23-29

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Sopii mm. syyslannoitteeksi esim. metsäpuiden taimille, marjapensaille, hedelmäpuille, mansikalle, vadelmalle jne., koska se
sisältää runsaasti fosforia ja kaliumia, jotka ovat kasveille syksyllä tärkeitä. Fosfori edistää juurten kasvua ja seuraavan vuoden
kukka-aiheitten muodostumista syksyn aikana. Kalium parantaa kasvien talvenkestävyyttä. Tuote auttaa myös kasveja
tuleentumaan nopeammin syksyllä. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MAGNISAL, MAGNESIUMNITRAATTI N 11, Mg 9,5
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Typpeä ja magnesiumia sisältävä lannoite kasvihuone- ja avomaakäyttöön. Magnesiumnitraatti on erinomainen tuote
ehkäisemään magnesiumin puutosoireita. Kun sitä on käytetty perunalle, on saatu enemmän satoa ja laatu paremmaksi.
Sen käyttö nostaa myös nurmen Mg-pitoisuutta, mikä osaltaan lisää lehmien magnesiumin saantia. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MAGNESIUMSULFAATTI Mg 9,7, S 13
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Rikkiä ja magnesiumia sisältävä lannoite kasvihuone- ja avomaakäyttöön. Magnesiumsulfaatin käytöllä voidaan ehkäistä
magnesiumin puutosoireita. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rikin määrällä saattaa olla vaikutusta myös tomaatin
lykopeenipitoisuuteen (lykopeeni, punaisen värin aiheuttaja). Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------KALSIUMKELAATTI (EDTA) Ca 9,5
Säkki 25 kg
Tuote soveltuu käytettäväksi kastelu- ja lehtilannoitteena kasvihuoneviljelyssä mm. tomaatille, salaatille ja avomaaviljelyssä
mm. omenalle tai muille kasveille, joilla esiintyy kalsiumin puutosta. Kalsiumkelaatin avulla voidaan antaa mm. em. kasveille
pelkästään kalsiumia ilman, että ne saisivat kooria tai typpeä. Lue lisää >>

Säkki/kpl

RAUTAKELAATTI (DTPA) Fe 11

Säkki/kpl

Säkki 25 kg
Tuote soveltuu käytettäväksi raudan puutoksiin kasvihuone- ja avomaaviljelyssä. Monet kasvit kuten kukat, koristekasvit,
vihannekset, hedelmäpuut, jne. voivat kärsiä raudan puutteesta. Rautakelaatilla voidaan parantaa nurmialueitten
– mm. putting-greenien vaalean vihreää väritystä, mikä voi johtua raudan puutteesta. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTIMIX NPK 12-6-20 TURPEEN PERUSLANNOITE

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Tuotetta käytetään turpeen peruslannoitteeksi turveseoksissa, joissa kasvatetaan vihanneksia, kukkia, metsäpuiden taimia ja
muita taimia. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTIMIX NPK 14-7-15 TURPEEN PERUSLANNOITE

Lavoja/kpl

Lava 1200 kg
Tuotetta käytetään turpeen peruslannoitteeksi turveseoksissa. Edullisempi lannoite kuin NPK 12-6-20, mutta tilaus lavoittain
ennakkotilauksella. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTICOTE 2M NPK 14-6-12

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki 25 kg / Lava 1050 kg
Pitkävaikutteinen ja rakeinen lannoite vapauttaa ravinteet vähitellen 2-3 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 15-21 oC ja se
vapauttaa ravinteet vähitellen 1-2 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 21-30 oC. Jos lämpötila nousee, vapautuminen kasvaa ja
jos se laskee, vähenee liukeneminen. Käyttö taimistokasveille, mutta erityisesti happamen maan kasveille. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTICOTE 4M NPK 14-6-12
Säkki 25 kg / Lava 1050 kg
Pitkävaikutteinen ja rakeinen lannoite vapauttaa ravinteet vähitellen 4-5 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 15-21oC ja se
vapauttaa ravinteet vähitellen 2-4 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 21-30oC. Jos lämpötila nousee, vapautuminen kasvaa ja
jos se laskee, vähenee liukeneminen. Multicote 4 M:n on todettu parhaiten soveltuvan Suomen olosuhteisiin taimistoviljelyssä
eli vaikutusaika ei ole liian pitkä, mikä on hyvin tärkeää. Käyttö kukkapenkeissä, kukkalaatikoissa, hautaistutuksissa sekä kuntien
ja kaupunkien suurissa kukkaruukuissa; myös koristekasveille ja puille, joihin kohteisiin suosittelemme Multicote 4 M Pohjoisja Keski-Suomeen. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTICOTE 6 M NPK 14-6-12
Säkki 25 kg / Lava 1050 kg
Pitkävaikutteinen ja rakeinen lannoite vapauttaa ravinteet vähitellen 6-7 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 15-21oC ja se vapauttaa ravinteet vähitellen 3-6 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 21-30oC. Jos lämpötila nousee, vapautuminen kasvaa ja jos
se laskee, vähenee liukeneminen. Käyttö kukkapenkeissä, kukkalaatikoissa, hautaistutuksissa sekä kuntien ja kaupunkien suurissa
kukkaruukuissa; myös koristekasveille ja puille, joihin kohteisiin suosittelemme Multicote 6 M Etelä-Suomeen. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------MULTICOTE 6 M NPK 15-3-12
Säkki 25 kg / Lava 1200 kg
Pitkävaikutteinen ja rakeinen lannoite vapauttaa ravinteet vähitellen 6-7 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 15-21 oC ja se
vapauttaa ravinteet vähitellen 3-6 kk:n aikana, jos maan lämpötila on 21-30 oC. Jos lämpötila nousee, vapautuminen kasvaa ja
jos se laskee, vähenee liukeneminen. Käyttö kukkapenkeissä, kukkalaatikoissa, hautaistutuksissa sekä kuntien ja kaupunkien
suurissa kukkaruukuissa; myös koristekasveille ja puille, joihin kohteisiin suosittelemme Multicote 6 M Etelä-Suomeen. Lue lisää >>

----------------------------------------------------------------------------------------------HORTIFAIN
1 litra
5 litraa
10 litraa
20 litraa

Lisää kasvin vastustuskykyä härmää vastaan. Käyttö mm. kurkulle, tomaatille, mutta myös esim. mansikalle ja taimistokasveille
sekä kaikille kasveille, joilla on ongelmia härmän kanssa. Kasvit ruiskutetaan Hortifain-liuoksella niin, että lehtien pinnalla on
selvästi kosteutta. Se on biologisesti ja nopeasti hajoava ekologinen tuote, joka liukenee täysin veteen ja on erittäin pienimolekyylinen. Sitä käytetään myös turvekasvualustan kostutukseen joko yksin tai yhdessä lannoitteiden kanssa nopeuttamaan
kasvualustan (turpeen) kostumista. Myös 200 l ja 1000 l:n pakkaukset. Lue lisää >>

kpl

MAANPARANNUSPERLIITTI (0,5-6,0 MM) SAVIMAAN PARANTAJA

Säkki/kpl

Lavoja/kpl

Säkki 200 litraa / Lava 20 säkkiä
Perliitti valmistetaan laavakivestä popcornin tavoin. Laavakiivi laajenee 10-20 kertaiseksi ja muodostuu 0-6 mm:n rakeita.
Ne ovat erittäin huokoisia. Siksi sillä on hyvä kyky imeä ja luovuttaa kosteutta. Erinomainen maanparannusaine kovalle
savimaalle. Käyttö kaupunkien, kuntien, seurakuntien, taimistojen, taimitarhojen ja golf-kenttien tarpeisiin tavoitteena
tehdä maaperä ilmavaksi jopa vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Myös turve- ja multakasvulaustojen tiivistyminen voidaan
ehkäistä sekoittamalla alustaan 20-50 % tätä ns. maanparannusperliittiä (raekoko 0,5-6,0 mm). EUR-lavalla 20 kpl a 200 l.
Toimitus suoraan asiakkaalle Tanskan tehtaalta, jos tilataan vähintään 2 lavaa. Lue lisää >>

-------------------------------------------------------------------------------------------KASVUALUSTAPERLIITTI (0-2,5 MM)

Lavoja/kpl

Lava 20 säkkiä a 200 l
Tässä perliittilaadussa voidaan kasvattaa vesiviljelyssä tomaattia, kurkkua, kukkia, jne. Käytetty kasvualusta voidaan
höyryttää ja käyttää uudelleen. Myydään vain lavoittain. Lue lisää >>

-------------------------------------------------------------------------------------------AGUABONDER – VEDENSIDONTA-AINE – 25 KG

Säkki/kpl

Säkki 25 kg
Ympäristöystävällinen ja myrkytön polymeeriyhdiste, jota 1 kg imee noin 150 kg kastelu- tai sadevettä ja luovuttaa sitä
kasville vähitellen. Käyttö mm. puistoissa puiden ja pensaiden istutuskuopissa, monissa maisemointikohteissa esim. teiden
luiskissa ja erilaisissa rinneistutuksissa sekä teiden meluvalleissa, taimistoissa ja taimitarhoissa kasvualustoissa sekä
nurmikon seosraaka-aineena – myös kotipihoissa. Lue lisää >>

--------------------------------------------------------------------------------------------
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