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Hyvä  
kotipuutarhuri 
 
Ilmastonmuutos ja sen muka naan tuomat 
poikkeukselliset ääri-ilmiöt muokkaavat 
elin ympäristöämme uudella tavalla. 
Ilmaston lämpenemisestä joh tuen uudet 
tuholaiset ja kasvi taudit saavat meillä 
uutta kasvutilaa ja jalan sijaa. Toisaal ta 
kasvivalikoimamme lisääntyy. Olemme 
uusien haas teiden edessä. 
    Käyttämällä Esbaun luonnon mukaisia  
ja luontoystävällisiä tuotteita voit omalta 
osaltasi vaikuttaa luonnon monimuotoi-
suuden ja tasapainon säilymi seen lähi - 
piirissäsi ja omalla kotipihallasi. Neudorff 
on luonnonmukaisten torjunta-aineiden ja 
-lannoitteiden valmistajajana edelläkävijä 
ja alallaan maailman suurin. 
    Panostamme voimakkaasti myrkyttö- 
mään, luonnonmukai seen ja ympäristö- 
ystävälliseen puutarhanhoitoon. 
    Lannoitteidemme ravinteet eivät ole 
vesiliukoi sia eivätkä siten rehevöitä 
vesis töjä aiheuttamalla levän muo dos- 
tusta järviimme ja meriim me. Lannoit- 
teiden sisältämät mykorritsa-sienirihmas-
tot saa vat puutarhasi kukoistamaan ja 
ovat turvallisia käyttää. Kaikki lannoit- 
teemme ovat hyväksytty Suomessa 
luomu tuotantoon ja torjunta-aineem me 
ovat Eviran hyväksymiä. 
    Tuotteemme ovat lisäksi tehokkaita  
ja pitkävaikutteisia ja antavat runsaan 
sadon. Kun kokeilet niitä kerran – vakuu-
tut niiden tehosta ja olet tuot teidemme 
ikuinen ystävä! 

 
 

 Esa Jussila

Syksyllä hyvässä kunnossa olleista 
havupuista ja rhodoista saattavat 
keväällä olla jäljellä vain kellas
tuneet neulaset ja lehdet. Havupuiden 
neulasten kellas tumiseen tai putoa
miseen voi olla monia syitä: ympä
ristömyrkyt, halla, kuivuus, uudel
leen istutus tai huonot kasvuolo
suhteet. Kevätauringon pistävä polte 
tai kevätahava saattavat myöskin 
olla syitä havupuiden huonovoin
tisuuteen. 

Luonnonmukaiseen puutarhan
hoitoon erikoistunut Esbau Oy tuo 
nyt markkinoille Neudorffin valmis 
taman orgaanisen Havupuubalsamin 
talvivaurioista kärsi vien kasvien 
pikaelvytykseen ja elinvoimaisuuden 
palauttamiseen.

Luontoystävällinen Havupuu
balsamilehtilannoite on erittäin 
tehokas kaikille havupuille ja 
rhodoille sekä myös kaikille muil le 
ikivihreille kasveille. Se elävöit tää 
nopeasti huonokuntoiset havu puut 
ja saa ne jälleen terveiksi ja elin 
voimaisiksi.

Elvytys on hyvä aloittaa heti keväällä
Havupuiden ja muiden ikivihreiden 
talvivaurioiden korjaamiseen kan
nattaa ryhtyä heti maan sulettua 
huhti–toukokuussa. Mikäli neulaset 
alkavat pudota tai mennä ruskeiksi 
ja ne muutenkin näyttävät huono
vointisilta on Havupuubalsami
sumutuksen aika. Huonokuntoiset 
rhodot sumutetaan myös lehtien 
alapinnoilta. Mikäli kasvit ovat 
todella huonossa kunnossa, voidaan 
käsittely uusia 6–8 viikon kuluttua. 
Uusintakäsittely on tarpeen mukaan 
hyvä suorittaa vielä kerran elo–
syyskuussa.

Havupuubalsami vaikuttaa nopeasti
Havupuubalsamisumute sisältää 
paljon typpeä sekä runsaasti amino
happoja ja pep tidejä. Kasvit ottavat 
aminohapot suoraan neulasten tai 
lehtien kautta ja käyttävät ne val
kuaisaineiden muodostamiseen 
nopeuttaen näin kasvien elpymistä. 
Samalla juuriston kasvu lisääntyy  
ja kasvit pystyvät käyttämään myös 
maassa olevat muut lannoitteet 
paremmin hyväkseen.

Havupuubalsamisumutuksen 
jälkeen neulaset ja lehdet reagoivat 
voimakkaasti ja vihertyvät nopeasti. 
Jopa kuolleelta näyt tävät, neulas 
kadosta kärsivät oksat elpyvät ja 
alkavat versoa uudelleen.

Huonokuntoiset havut ja rhodot 
elinvoimaisiksi

Talven vaurioittama huonokuntoinen havupuun oksa

Havupuubalsamilla käsitellyt havupuut tervehtyvät nopeasti elinvoimaisiksi ja kauniin vihreiksi

Pika-
elvytykseen 
Esbaun 
Havupuubalsami  
– talvivaurioista 
kärsi vien kasvien 
elinvoimaisuuden 
palauttamiseen.
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Uusi tehokas ja luonnonmukainen Spruzit kirvojen 
torjunta-aine sekä sisä- että ulkokasveille. 

Kehrääjäpunkit

Kirvat

Villakilpikirvat

Kirvat

Toukat Ripsiäiset

Tehoaa myös toukkiin ja muniin
Kirvojen ja muiden vahingollisten 
imevien hyönteisten torjuntaan on 
kehitetty uusi, täysin luonnonmu
kainen ja erittäin tehokas Spruzit
torjuntaaine. Spruzit on saksalaisen 
Neudorffyhtiön tuote, jonka tehok
kuus ja ainutlaatuisuus perustuvat 
siihen, että kehittyneiden kirvojen 
lisäksi se tappaa myös niiden toukat 
ja munat. Lisäksi se tepsii myös 
aikaisemmin ongelmana pidettyi hin 
villakilpikirvoihin. Valmisteen vai
kuttavat aineet ovat luonnonpyret
riini ja rapsiöljy. Spruzit on hyväk
sytty Suomessa luonnonmukaiseen  
viljelyyn.

Spruzitsumute soveltuu sekä 
sisällä oleville viherkasveille että 
pihapiirin ruusuille ja niin koti  
puutarhurin kuin ammatti vilje
lijänkin käyttöön.

Monen viljelijän ja kukkien 
kasvattajan harmiksi kirvoja esiintyy 
kaikissa kasveissa. Päästessään 
valloilleen nämä tuholaiset saavat 
paljon pahaa aikaan: Jotkut kirvat 
voivat viruksia levittämällä verottaa 
viljasadosta jopa 30 prosenttia. 
Puutarhurin suruksi ne kuihdutta
vat ruusut ja hyötykasvit. 
Vanhanaikaisilla luomu torjunta
aineilla tulokset ovat olleet huonoja: 
useista torjuntakerroista huolimatta 
kirvat ovat saaneet rellestää kasvien 
kimpussa täysin mielensä mukaan.

Torjunta on tähän asti ollut vaikeaa
”Jokaisella kasvilajikkeella on omat 
kirvansa: viljoilla omansa ja puutar
haviljelyssä eri kasvilajik keilla 
omansa. Jotkut kirvalajit ovat moni
isäntäisiä. Yhteistä kirvoille on, että 

niitä on todella vaikea torjua tai 
tuhota koko naan. Tähän asti viljan
viljelyssä kirvoja on torjuttu ruiskut
tamalla, kemiallisin menetelmin. 
Kotipuutarhurin asearsenaaliin ovat 
kuuluneet kemiallisten torjunta
aineiden lisäksi erilaiset saippuaval
misteet”, kertoo van hempi tutkija 
Irmeli Markkula Maa ja elintarvi
ketalouden tutkimuskeskuksesta. 

Tehokas myös villakilpikirvoja 
vastaan
Spruzitsumute torjuu kirvat ja tap
paa niiden munat tehokkaasti, 
mutta ei ole vahingoksi mehiläisille, 
kasveille tai muulle ympäristölle. 
Aine on täysin luonnonmukainen ja 
vaikutusalueeltaan laaja, ja sillä on 
lyhyt varoaika. Se on tarkoitettu tor
jumaan vahingollisia imeviä hyön
teisiä, kuten esimerkiksi kirvoja, rip
siäisiä, ansarijauhiaisia, kehrääjä
punkkeja, kilpikirvoja, villakilpikir
voja, kovakuoriaisia, toukkia, lutei
ta sekä kovakuoriaisten ja lehtipisti
äisten toukkia – koristekasveista, 
vihanneksista, hedelmistä sekä 
viherkasveista. 

Spruzit
Torjuu myös  
toukat ja munat.
Tehoaa myös 
villakilpikirvoihin.
Hyväksytty 
luonnonmukaiseen 
viljelyyn!



Neudo Vital käsittely vahvistaa  
kasveja sienisairauksilta
Neudo-Vital Ruusun Vahvenne on 
heti käyttövalmis luonnonmukainen 
kasvien vastustuskykyä parantava 
sumute. Se sisältää luonnonmukai-
sia rasvahappoja ja kasviuutteita, 
jotka auttavat kasveja suojautu-
maan sienisairauksia vastaan. 
Kasvit eivät altistu sienisairauk-  
sille. 

Neudo-Vital tepsii ruusujen 
lisäksi myös verenpisaroihin, 
pelargonioihin, syysleimuihin, 
astereihin, ritarinkannuksiin ja 
riippahernepuihin.

Jotta kasviesi vastustuskyky 
pysyisi mahdollisimman hyvänä, 
käsittely kannattaa tehdä ajoissa 
ennen sairauden puhkeamista. 

Neudo-Vital parantaa myös 
hedelmäpuiden ja vihannesten 
vastustuskykyä ja samalla auttaa 
niitä suojautumaan sienisairauk-
silta.

Mustalaikku
Mustalaikku on erityisesti ruusuja 
vaivaava sienisairaus. Se ilmenee 
ruusujen lehdillä hyvin selvästi ha-
vaittavina läikkinä. Kaikki ruusula-
jikkeet eivät ole sille yhtä herkkiä. 

Voimakas tartunta ja siitä aiheutuva 
lehtien ennenaikainen putoaminen 
johtaa nopeasti epämiellyttävän nä-
köiseen ruusupenkkiin ja ruusujen 
vastustuskyvyn sekä kasvun heiken-
tymiseen ja niiden kuolemiseen.

Keväästä alkaen, mutta varsin-
kin kesällä mustalaikku muodos-
taa lehdille eri kokoisia, violetin 
ruskeista mustiin, läikkiä. Lehdet 
putoavat jo varhain kesällä mikä 
puolestaan heikentää merkittäväs-
ti niiden talven kestävyyttä. Tämä 
sieni talvehtii pudonneissa lehdis-
sä kasvien juurilla, oksahangoissa 
ja silmuissa.

Otolliset kasvuolosuhteet mus-
talaikulle muodostuvat varjoisissa 
ja kosteissa kasvupaikoissa. 
Kylmänkostea kesä edesauttaa 
sairausinfektion puhkeamista.

Vahvistaa kasvien elintoimintoja 
härmää, mustalaikkutautia ja 
ruostetta vastaan luonnon mukai
sella tavalla ja kohottaa niiden 
vastustuskykyä sienisairauksia 
vastaan

Ruusuhärmä
Monien puutarhojen jokavuotisiin 
vitsauksiin, ruusuhärmään, musta-
laikkutautiin ja ruosteeseen on ke-
hitetty tehokas ennaltaehkäi sevä 
Neudo-Vital -sumute. 

Ruusuhärmä ilmenee valkoise-
na, hetken päästä harmaantuvana 
tai ruskehtavana puuterimaisena 
sienikasvustona kasvin pinnalla. 
Lehdet voivat käpertyä tai tippua 
ennenaikaisesti. Myöskin kukkien 
nuput eivät avaudu.

Lehden yläpinta voi näyttää 
terveeltä, mutta usein niiden ala-
pinnalla on härmää. Härmä iskee 
helpoimmin nuoriin kasvinosiin  
ja kasvien latvuksiin.

Härmäsieni talvehtii koteloas-
teena sekä rihmastona ruusujen 
silmuissa ja leviää itiöiden avulla. 
Itiöitä on myös kasvien jätteissä, 
joten ne on syytä hävittää.

Neudo-Vital Ruusun Vahvenne
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Ruusuhärmä kukissa ja lehdillä Härmä ruusun lehdillä

Mustalaikun aiheuttamat läikät lehdillä

Neudo-Vital
Ruusun  
Vahvenne 
Vahvistaa kaikkia 
kasveja härmältä, 
mustalaikulta ja 
ruosteelta.
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Muurahaisten biologia ja  
elämäntavat.
Muurahaiset kuuluvat sosiaalisiin 
hyönteisiin jotka elävät monen-
kokoi sissa pesissä yhdyskuntina.

Eri muurahaislajeja on paljon. 
Muurahaisyhdyskunta muodostuu 
kuningattaresta, lentokyvyttömistä 
ja pääsääntöisesti hedelmät tömis-
tä naarastyöläisistä ja tiettyinä 
vuodenaikoina lentokykyisistä  
koiraista.

Kuningatar muodostaa yhdys-
kunnan keskipisteen. Parittelun 
jälkeen naaras lähtee neitsytlen-
nolleen ja on valmis perustamaan 
uuden muura haisyhdys kun nan. 
Siipien pudot ta misen jäl keen  
se ve täy tyy piilo paik kaan esim.  
kivi en alle, seinänra koihin, piha-
kivetysten alle, ja perus taa uuden 
pe sän. Täällä se aloit taa munien 
tuotannon ja kasvattaa itse ensim-
mäiset työ läiset.

Ensimmäisten lisääntymis-
kyvyttömien työläisten syntymän 
jälkeen kuningatar omistautuu 
pelkästään munien tuotantoon. 
Työläiset ottavat vastuulleen 
munien, toukkien ja koteloiden 
hoidon ja kasvatuksen sekä ravin-
non etsimisen.

Ensin hyvinkin pienen muura-
haisyhteiskunnan alkuvaiheita ja 
muodostumista on vaikea havaita 
ja se säilyy pitkään huomaamat-
tomana. Usein vasta toisena tai 

kolmantena vuonna siitä voi olla 
häiriötä ihmiselle. Muurahaisten 
määrän voimakas kasvu johtaa 
työläisten ajoittaisiin esiintymisiin 
valtavina laumoina niiden etsiessä 
ravintoa ja vettä ympäristöstään.

Ruoanhakumatkalla olevat 
muurahaiset edustavat kuitenkin 
vain hyvin pientä osaa muurahais-
yhteiskunnasta. Paljon suurempi 
osa muurahaisista elää piilossa 
pesän uumenissa huolehtien 
kunin gattaresta ja jälkeläisten  
hoi dosta. Tämä muurahaisille 
tyypilli nen työnjako vaikuttaa 
ratkaise vasti torjuntakeinojen 
valintaan. 

Muurahaisten torjunta Loxiran 
Muurahaispuffetin avulla.
Vain muurahaisyhteiskunnan työläi-
set ilmestyvät maan pinnalle näky-
viin. Suora taistelu näitä maanpääl-
lisiä muurahaisia vas taan, edes  
suurina määrinä, ei johda koko  
yhdyskunnan tuhoon, sillä pesässä 
piilossa olevat poika set sekä kunin-
gatar säilyvät näin koskemattomina. 
Jo hyvin lyhyen ajanjakson jälkeen 
kasvavat uudet työläiset aikuisiksi 
ja uudet massa esiintymät ovat jäl-
leen riesana.

Muurahaisten täydelliseen eli-
mi  noimiseen on valittava keino 
jolla myös kuningatar ja munat 
saadaan tuhottua, jolloin uutta 
jälkikasvua ei enää synny.

Tällöin Loxiran Muurahais-  
puffetti on erittäin tehokas tor-
juntakeino muurahaisia vastaan. 
Uudelleen täytettävät syöttiastiat 
täytetään syöttiliuoksella joka 
sisältää muurahaisia houkutte-
levaa ravintoa ja muita syöttinä 
toimivia aines osia sekä spino sadi-
torjunta-ainetta. Ruoan haku mat-
kalla olevat työläiset huo maavat 
mehevän syötin ja alkavat kuljet-
taa sitä pesään toisten muurahais-
ten ruoaksi. Syötin kuo lettava  
vai kutus ei tar koituksella ala  
heti, vaan vasta muuta man päivän 
kulut tua. Tästä seu raa, et tä en nen 
kuin ne itse kuo levat, ne ehtivät 
viedä riittävän mää rän torjunta-
ainetta pesään ja ruok  kia sillä 
kunin gattaren ja sen poi kaset.

Erityistä muurahaisten  
ruokailusta
Silloin tällöin voidaan havaita ettei-
vät muurahaiset houkutte le vista ai-
nesosista huolimatta välitä syötistä. 
Tähän voi olla seuraavan laisia syitä: 

Kehityksensä tietyssä vaiheessa 
muurahaiset ovat riippuvaisia pro-
teiinipitoisesta ravinnosta. Tämän 
ajanjakson aikana Loxiran 
Muuraispuffetin hiilihydraatti pitoi-
nen ruoka säilyy koskemattomana. 
Välittömästi tämän ”proteiinikau-
den” jälkeen alkavat työläiset jäl-
leen kuljettaa syöttiä pesään mui-
den nautittavaksi.

Loxiran muurahaisspray, puffetti ja sirote

Tehokasta muurahaisten  
torjuntaa

Loxiran 
Muurahais-
sirote 
Sopii sekä 
kasteluun  
että sirot teluun.
Biologisesti 
hajoava.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuote tiedot ennen käyttöä.

Loxiran 
Muurahais-
spray 

Sumutusputken 
avulla hankaliin
kin paikkoihin.
Sisäkäyttöön ja 
terasseille.

Loxiran 
Muurahais-
puffetti ja 
-syötti 
Tuhoaa koko 
muurahais
 yhteiskunnan!



Luonnonmukaiseen puutar han
hoitoon erikoistunut Esbau Oy on 
tuonut markkinoille Neudorffin ke
hittämän ja valmistaman Ferra mol 
Etanasyötin etanoiden ja koti loiden 
torjuntaan. Ympäristöystävälliset 
Ferramolrakeet ovat erittäin tehok
kaita samalla, kun ne ovat täysin 
vaarattomia lemmikkielämille, siileil
le, kastemadoille ja muille hyödylli
sille puutarhan eläimille. Ne soveltu
vat etanoiden ja koti loiden torjun
taan puutarhassa, kasvihuoneissa ja 
viljelysmailla. Ferramolissa ei ole 
lainkaan varo aikaa, joten puutarhan 
antimia voi syödä huoletta vaikka 
heti rakeiden levittämisen jälkeen. 
Tehoaineena toimii luonnon oma 
rautafosfaatti.

Torjunta on hyvä aloittaa ajoissa
Etanoiden torjuntaan kannattaa ryh
tyä heti ensimmäisten kasvi
vaurioiden ilmestyttyä. Jos talvi  
on ollut erityisen leuto, torjunta on 
aloitettava jo aikaisin kevääl lä, sillä 
etanat lisääntyvät vauh dikkaasti. 
Paras aika Ferramolsyötin levittämi
seen on alkuilta, jolloin maan kosteus
taso on kor keampi kuin päivällä, ja sil
loin myös etanat lähtevät liikkeelle. 

Ympäristölle ystävällisiä Ferramol 
rakeita sirotellaan tasai sesti kasvien 
väliin ja myös puu tarhan reunoille, 
jonne etanat usein vetäytyvät. 

Syötyään Ferramolia etanat ryö
mivät takaisin koloihinsa kuo
lemaan. Näin ne katoavat täysin 
näkyvistä, eikä puutarhaan jää ikä
viä limajälkiä. Ferramolkäsit telyn 
lopputuloksen voi mitata siitä, onko 
puutarhan kasveja syöty vai ei. 

Etana etenee hitaasti 
mutta varmasti
Etanat kuuluvat puutarhojemme sit
keimpiin tuholaisiin. Viime vuosien 
kosteat kesät ovat saaneet ne lisään
tymään koko maassa. Etana onkin 
varsinainen lisään tymiskyvyn mesta
ri; se on herma frodiitti, joka voi mu
nia jopa 400 munaa kesän kuluessa. 
Nuorem mat etanat myös talvehtivat, 
samoin niiden munimat munat. 
Maa ja elintarviketalouden tutki
muskeskuksessa vuosien 2004–2005 
välisenä aikana teh dyssä tutkimuk

Tappajaetanoista eroon 
luonnonmukaisin keinoin!

sessa todettiin, että Ferramol
etanasyötti tappaa puu tarhan tuho
laiset tehokkaasti. Syöttiä testattiin 
100 etanan otok sen avulla, joista 
kaikki kuolivat viiden päivän kulu
essa. 

Ympäristöystävällinen Ferramol 
tehoaa kaikkiin Suomessa esiinty viin 
etana ja kotilolajeihin. Sen avulla 
pääsee eroon myös tappaja etanoina 
tunnetuista pahamainei sista espan
jansiruetanoista.

Espanjansiruetana on kaikki ruo
kainen tuholainen, jonka ravin noksi 
kelpaavat koriste ja hyöty kasvit, 
kukat ja sipulit. Toisin kuin muut 
suuret etanat, espanjansiru etana  
ruokailee myös päiväs ai kaan.  
Hurjan lisänimensä se on saanut 
siitä, että se syö myös kuol leita laji
tovereitaan.
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Ferramol tehoaa kaikkiin Suomessa esiintyviin 
etana- ja kotilolajeihin

Rakkaudella ja hellyydellä viljel-
lyis tä kasveista saattavat olla  
aamulla jäljellä vain lehtiruodit, 
jos puutarhojemme suursyömärit, 
etanat, pääsevät herkuttelemaan 
kasvimaan antimilla.  
Viime vuo sina ongelma on käynyt 
erityi sen vaikeaksi lähes koko 
maan alueella.

Ferramol
Etanasyötti
Syötyään 6–7 raetta
Ferramolia kaikki 
etanat ja kotilot 
kuolevat!
Hyväksytty luomu-
tuotantoon.
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Rikkakasvit – puutarhan 
kuokkavieraat
Rikkaruohot ovat kasveja, jotka 
kasvavat väärässä paikassa väärään 
aikaan. Ne kilpailevat usein valitet
tavan menestyksekkäästi vedestä, 
lannoitteista ja valosta viljely ja 
koristekasvien kanssa. Ilman teho
kasta eliminointia nämä puutarhan 
kuokkavieraat valtaavat helposti  
koko pihapiirin ja muuttavat sen 
epäsiistiksi ja holtittomaksi. 

Rikkaruohot lisääntyvät joko sie
menistä tai maanalaisista juurista 
ja tukahduttavat muiden kasvien 
kasvun. Nämä kaikenpeittävät 
kuokkavieraat eivät jätä muille kas
veille mitään mahdollisuuksia tais
tella elintilasta, ja puutarhanhoito 
päättyy rikkakasvien eduksi 6 – 0.

Finalsan Rikkakasvien torjunta
aine on kehitetty juuri näitä puutar
han eitoivottuja kuokkavieraita 
vastaan. Sen avulla voit luonnon 
mukaisesti, nopeasti ja tehokkaasti 
torjua rikkakasvit niin pensaiden ja 
puiden alustoilta kuin kivetyksiltä 
ja poluiltakin. 

Erityisen käytännöllinen rikka
ruohojen torjuntaan on Finalsan 
RTU, heti käyttövalmis sumute, joka 
toimii paineilmalla – luontoa vahin
goittamatta. Mikrosumutinta on 
helppo käyttää, ja se saa torjunta
aineen riittämään pitkään. 

Uuden sukupolven tehoaine
Finalsan rikkakasvien torjuntaaine 
on sekä luonnonmukainen että  
tehokas. Se sisältää rikkakasvien 
soluihin vaikuttavaa ainetta, joka 
toimii heti. Voit nähdä käsittelyn  
tuloksen jo seuraavana päivänä:  
käsitellyt kasvinosat muuttuvat  
ruskeiksi ja kuolevat.

Finalsan tehoaa kaikkiin puutar
hassa yleisimmin esiintyviin rikka
ruohoihin – myös vuohenputkiin ja 
peltokortteisiin.

Finalsan rikkakasvien torjunta-aine  
– tehoaa heti
Finalsanin käyttöalueet
Finalsania voidaan käyttää kivetys
ten väleissä, puu tarhan hiekka ja 
kivituhkakäytävillä sekä pensaiden 
ja puiden alustoilla ja ympärillä.

Finalsan tehoaa yksi ja kaksi
vuotisiin rikkakasveihin sekä erin

omaisesti myös sammaleisiin ja 
leviin. Se ei ole tarkoitettu nurmikolla 
olevan sammaleen poistoon 
Finalsanilla on erityinen etu: Aineesta 
ei jää ruosteenpunaisia jälkiä piha
laattoihin, kivetyksiin tai betoniin.

Finalsanin vaikuttava aine
Finalsanin aktiivisena tehoaineena 
on itse luonnossakin esiintyvä pelar
gonihappo. Se valmistetaan monista 
eri pelargonialajikkeista uuttamal
la. Pelargoni happo on tehokas, pit
käketjuinen rasva happo kaikkia 
puutarhan kuokkavieraita vastaan.

Turvallinen käyttää
Finalsanin toimintatapa
Finalsan tehoaa heti. Jo 24 tunnin 
kuluttua käsittelystä voit nähdä tu
loksen: Käsitellyt kasvit muuttuvat 
ruskeiksi ja niiden maanpäälliset 
osat kuolevat. Uudenaikaisen tor
juntamekanismin ansiosta Finalsan 
tehoaa myös alhaisissa lämpötilois
sa. Siksi Finalsania voi käyttää  

aina: heti aikaisesta keväästä myö
häis syksyyn, eli aina kun rikka
ruohot nostavat päätään.

Finalsan vaikuttaa rikkaruoho
jen solujen seinämiin hajottamalla 
ne, kasvin menettäessä tämän vauri
on ansiosta erittäin paljon vettä 
aiheuttaen kasvin kui vumisen. 

Finalsan vaikuttaa kaikkien kas
vien vihreisiin kasvinosiin – ei kui
tenkaan puutuneiden pensaiden tai 
puiden runkoihin. Näissä solujen 
seinämät ovat riittävän vahvoja 
eivätkä päästä torjuntaainetta solu
jen läpi. Tämän vuoksi Finalsan on 
erinomainen torjuntaaine pen sas
aitojen, pensaiden ja puiden alus
toille. Älä käsittele Finalsanilla vil
jelykasveja tai perennoja.

Finalsanin ominaisuudet 
Finalsan ei vaikuta maassa oleviin 
siemeniin. Tämän vuoksi voit jo 
seuraavana päivänä istuttaa käsitel
lylle alueelle uusia kasveja ja kylvää 
siemenet maahan.

Rikkakasvit 

– puutarhan kuokkavieraat

Finalsan tehoaa heti.  
Jo 24 tunnin kuluttua 
käsittelystä voit nähdä 
tuloksen.
Käsitellyt kasvit muut-
tuvat ruskeiksi ja niiden 
maanpäälliset osat kuo-
levat.

Finalsan RTU ja 
Finalsan tiiviste
Tehoavat kaikkiin 
puutarhassa yleisim-
min esiintyviin rikka-
kasveihin – myös 
vuohenputkiin ja 
peltokortteisiin.



Mikäli vastasit yhteen, kahteen tai 
jopa kaikkiin kolmeen kysymyk seen 
myöntävästi, voit varmasti kysyä it-
seltäsi, ovatko tähänastiset nurmi-
konhoitotoimenpiteet ja -val misteet 
olleet kovinkaan tarkoituksenmu-
kaisia. 

Nurmikon voimakas pituus kasvu 
vesiliukoisen lannoite aineen käytön 
jälkeen on osoitus siitä, että maa-
perässä ei ole mitään ravintoaine-
varastoja jäl jellä ja ruohokasvit ovat 
täysin riippuvaisia niille annetusta 
lannoitteesta. 

Juurihuopautuma muodostuu 

nurmikkoon aina silloin kun maa-
perässä on vain vähän tai ei lain-
kaan maaperämikrobeja.

Biologisesti aktiivisessa maape-
rässä kasvavaan nurmik koon täl-
laista kuolevasta juuris tosta, leik-
kuujätteestä ja samma leesta synty-
vää huopautumaa ei muodostu, 
koska maaperän ja kompostin bak-
teerit sekä sienet muuntavat kuole-
vat ainekset nopeasti maaperää 
kuohkeut tavaksi humukseksi ja 
ravinto aineiksi ruohokasveille. 

Ilman tätä luonnollista kom-
postoitumisprosessia maaperä köyh-
tyy nope asti ja tulee hedelmättö-
mäksi. Savimaat tiivistyvät, niihin 
ilmestyy kosteikkoja, maa happa-
moituu ja muodostaa sammaleelle 
paljon paremmat kasvuedellytykset 
kuin ruoho kasveille. Hapan sade 
kiihdyt tää tätä sammaleen muodos-
tusta. 

Biologinen vaihtoehto
Käytä luonnonvoimat hyväksesi. 
Luo nurmikollesi edellytykset luon-

Pieneliöt muuttavat juuriston ”huopau tumat” 
ja samma leen sekä nurmikon leikkuujätteet 
nur mikon luonnolli seksi ravinteeksi.
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Esitän Sinulle kolme 
kysymystä:

1. 
Onko nurmikossasi sammalta 
tai onko nurmikkosi ainoas
taan sammalta?

2. 
Täytyykö Sinun poistaa rus
keat huopautumat nurmi
kostasi joka kevät?

3. 
Tuntuuko Sinusta, että 
nurmik kosi perinteisen lan
noituksen jäl keen kasvaa 
epätavallisen voi makkaasti, 
mutta jälleen 3:n tai 4:n 
leikkuukerran jälkeen näyt
tää täsmälleen samalta  
kuin ennen lannoitusta? 

Biologinen maaperän hoito
tekee nurmikostasi sammalettoman,
vihreän ja kestävän.



nollisesti toimivalle bio-systeemille. 
Nurmikon vaivalloi nen pintakäsitte-
ly on tarpeetonta – biljoonat pien-
eliöt hoitavat työn puolestasi. 

Maaperästä tulee yhä kuohke-
ampi ja se imee vettä paremmin. 
Taipumus sammaleen muodostuk-
seen häviää. Nurmikosta tulee tiheä 
jolloin rikkakasveilta vie dään elinti-
la ja ne katoavat ja nurmikosta 
tulee tiheä, tasaisen vihreä ja kestävä.

 

Maaperän happamuuden  
tasapainotus
Kätevän pH-Testin avulla määrität 
ensin kertaalleen maaperän kalkin 
tar peen. Pakkaus sisältää 8 testiä, 
joiden avulla määrität maaperäsi 
pH-arvon helposti ja tarkasti. Tämä 
on jokaisen puutarhanhoitajan en-
simmäinen toimenpide. Nurmikon 
oikean pH-arvon pitää olla noin 
6,5–7. Mikäli happamuus arvo on 
alle pH 5,0 voit olla varma että 
hyödyl liset maabakteerit eivät kestä 
näin happamessa ympäris tössä. Täl-
lai sen steriilin maan kalkkipitoisuus 
pitäisi nostaa Azet VitalKalkilla 
niin, että pH-arvo on vähintään 6. 
Se on alhai sin arvo, missä atsoto-
bakteerit ja muut tärkeät pieneliöt 
voivat elää ja lisääntyä.

Jatkotoimenpiteenä suositte-
lemme maaperän kalkitsemista ker-
ran tai kahdesti vuodessa  
Azet VitalKalkilla 100–150 g neliö-
metriä kohti, jotta kalkkitasapaino 
säilyy. Nämä toistuvat kalkki annok-
set riittävät yleensä sellai senaan 
ehkäisemään sammaleen muodos-
tuksen nurmialueille. Voimakkaasti 
sammaloituneille alueille tulisi  
Azet VitalKalkin annostuksen olla 
200–500 g/m2. Yksi gramma Azet 
VitalKalkkia sisältää vähintään  
1 miljoonaa atsotobakteerialkiota!

Lisää pieneliöitä maaperään
Käyttämällä Bio-Nurmikkolan-
noitetta lisäät maahan muitakin tär-
keitä maaperän mikrobeja. Tämä  
ainutlaatuinen biologis-orgaaninen 
nurmikkolannoite parantaa samalla 
huomattavasti maan pieneliöiden 
elinolosuhteita.

Bio-Nurmikkolannoite sisältää 
orgaanisesti sidotun typen, fosfo rin 
ja kaliumin (NPK-suhde 9:2:5) 
lisäksi ennen kaikkea suuren mää-
rän maaperän omia baktee reja,  
sieniviljelmiä sekä sellu loosaa 
ha jottavia entsyymejä kuivatussa 
muodossa.

Tämän korkealaatuisen nur-
mikkolannoitteen sisältämät pien-
eliöt muuttavat sekä kuolleen osan 
huopakerrostumasta että leikkuu- ja 
sammaljäänteet luon nolliseksi kas-
viravinteeksi. Täten nurmikko saa 
hitaasti mutta jat kuvasti ravinteita 
ja kasvaa kau niin tiheäksi samalla 
kun sen pituuskasvu vähenee.

Nurmikostasi tulee tuuhea kuin 
karhun turkki.

Azet VitalKalkki poistaa sammalen  
sekä maaperän haitallisen happamuu
den. Kalsiumkarbonaatti on mietoa  
eikä aiheuta kesälläkään nurmikon  
palamista.

Bio-Nurmikkolannoite
•	orgaaninen,	eloperäinen	 

nurmikkolannoite (N/P/K = 9/2/5)
•	sisältää	sekä	nopea-	että	pitkä-

vaikutteisia ravinteita, jotka eivät 
huuhtoudu pois

•	sisältää	maaperää	elävöittäviä	mikro-
organismeja, yli 200 milj. alkiota 
grammassa, jotka muuttavat juuriston 
huopautumat ja sammaleen humuk
seksi

•	sisältää	typpeä,	fosforia	sekä	 
kaliumia jotka parantavat nurmikon 
kuivuuden sietokykyä ja talvehtimista

•	hävittää	nurmikosta	voikukat	ja	rikka
ruohot

•	edistää	juuriston	kasvua
•	nurmikosta	tulee	tuuhea	kuin	karhun	

turkki
•	muista	myös	kalkita	Azet	VitalKalkilla,	

jotta nurmikko pystyy  
käyttämään lannoitteen hyväksi

•	käyttö:	heti	keväällä,	sekä	uudelleen	
elo–syyskuussa

•	10	kg/100	m2
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Esbaun 
lannoitteet eivät 
ole vesiliukoisia 

eivätkä rehevöitä 
vesistöjä.

Nurmikostasi tulee tuuhea 
kuin karhun turkki. Näin  
aloitat tervehdyt tämisen:



Bio-Nurmikkolannoitteen käytöllä ei 
ole ajallisia rajoituksia. Paras käyt-
töajankohta on kuitenkin var hais-
kevät minkä lisäksi suositte lemme 
uusinta-annostelua elo–syyskuussa.

Lannoitteen käyttö syksyllä on 
hyvin hyödyllistä, sillä se auttaa nur-
mikkoa selviytymään paremmin tal-
ven yli ja keväällä nurmikko aloittaa 
kasvunsa tavallista aikai semmin. 

Yhteenveto oikeasta ja 
terveestä nurmikon 
ravitsemisesta.
Sirottele nurmikon kunnosta riippuen 
100–500 g/m2 Azet VitalKalkkia ja  
100–150 g/m2 Bio-Nurmikkolannoitetta.

Tämän reseptin mukaisesti näitä  
aineita tulisi annostella nurmikolle 
vuorotellen varhaiskeväällä ja  
-syksyllä. Molemmat tuotteet luo-
vuttavat nurmikon maaperään puh-
taasti orgaanista ravintoa ja lisäksi 
rikastuttavat sitä lukemat tomalla 
määrällä maaperämikro beja. Tämän 
johdosta on mahdol lista jättää jo 
kolmen viikon kulut tua lannoitteen 
antamisesta viikot taisen nurmikon 
leikkuun leikkuu jäte nurmikolle.

Lannoitteen antamisen jälkeen 
syksyllä pitäisi nurmikon biologi sen 
tasapainon olla jälleen kun nossa 
kevättä varten – ellet jälleen pura 
maaperän elinjärjestelmää käyttä-
mällä kemiallisia lannoit teita. 

Seuraavina vuosina voidaan kul-
loinkin tarvittavaa Azet VitalKalkki- 
ja Bio-Nurmikko lannoitemäärää 
vähentää aina 100 g:aan/m2.

Mikäli viikottainen ruohonleik-
kuujäte jätetään nurmikolle on vuo-
sittain keväällä annettava lan noitus 
riittävä. Suosittelemme kui tenkin 
lisälannoitusta syksyllä. Nurmikkosi 
tulee vastaisuudessa olemaan kau-
niin tumman vihreä ja kasvaa lisäk-
si leveyssuunnassa eli tuuhettuu.

Ruohokasvien määrä lisääntyy ja 
samalla rikkaruohot tuhoutuvat.

Hennon rikkaruohon tilalla kas-
vaa kaunis nurmikko, tuuhea kuin 
karhun turkki. Sammal hä  viää, sillä 
suo- ja rämekasvit eivät siedä sään-
nöllistä kalkitsemista. Mikrobit 
kompostoivat olkimaisen huopaker-
rostuman. 

Maan voimakas pintakäsittely, 
joka on nurmikon verkkomaiselle 
juuristolle erittäin vaarallista, ei 
enää kuulu nurmikonhoitomene-
telmiisi. Tästä lähtien mikrobit  
möyhentävät maaperää.

Edellä kuvattujen toimenpitei den 
johdonmukaisen noudattami sen 
tulos on helposti nähtävissä:  
nurmikko on kaikkialta tasaisen 
vihreää, tuuheaa ja tervettä.

Huopautumia ja sammalta ei 
käytännöllisesti katsoen enää ole. 
Lisäksi herättää huomiota ilmiö, 
jota ei lainkaan ole osattu odottaa. 
voikukkien ja leskenlehtien määrä 
vähenee selvästi. Ei kestä kauan-
kaan, kunnes yhä tuuheammaksi 
kasvava nurmikko alkaa hävittää 
rikkaruohoja.

Voimakkaiden, syvälle menevien 
juurien ansiosta nurmikosta tulee 
vastustuskykyinen ja pitkänkin pou-
tajakson sattuessa syvällä olevat 
juuret saavat vettä.
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Erittäin yleinen ongelma: maaperän elä- 
mä on häiriintynyt, maa tiivistynyt; ruo-
honjuuret kasvavat poikittain; nurmikko 
kasvaa hyvin pituutta, mutta liian vähän 
leveyssuunnassa. Sammal ja rikkaruohot 
leviävät.

Ennen

Bio-Nurmikkolannoitteella ja AZ-Kalkilla 
käsitellyssä nurmikossa ruohon juuret 
kasvavat voimakkaam miksi ja suoraan 
alaspäin. Nurmikostasi tulee tiheä, sam-
mal ja rikkaruohot häviävät; pieneliöt 
huolehtivat maaperän möyhentämisen.

Jälkeen

Huomioitavaa:

1. Kuolleen maaperän biologinen 
terveh dyttäminen on prosessi joka – 
maaperän voinnin mukaan – voi vaatia 
useitakin kalkki- ja lannoiteannosteluja 
ennen kuin maaperässä on jälleen riit-
tävästi pieneliöitä ja ravintoaineita.

2. Leikkaa nurmikkosi säännöllisesti,  
ei liian lyhyeksi. Leikkaa kerralla vain 
1/3 sen pituudesta, näin yhteyttämi-
nen eli fotosynteesi ei kärsi. Leikkaa se 
myös joka kohdasta saman pituiseksi, 
muutoin tuloksena saattaa olla pala-
neita laikkuja tai raitoja.

3. Nurmikon alustana olevalle maa-
peräl le on ajoittainen kompostin annos-
telu erittäin hyödyllistä. Lisää komposti-
mul taa n. 1 cm:n paksuinen kerros. Se 
kuoh keuttaa ja ravitsee nurmikkoasi. 
Toinen erinomainen vaihtoehto on or-
gaanisista aineksista koostuva kestohu-
mustiiviste Täyshumina, joka kohottaa 
maan hedel mällisyyttä.



Luonnonmukaisten ja kemiallisten 
lannoitteiden ero
Esbau orgaaniset Bio-lannoitteet 
valmistetaan rikastamalla kasvipe-
räisiä aineita. Ne eroavat kemialli-
sista lannoitteista siten, että niiden 
sisältämä typpi ja fosfori eivät ole 
vesiliukoisia ja kaikki ravintoaineet 
ovat orgaanista alkuperää. Ne eivät 
rehevöitä vesistöjä! Ravinteiden hai-
tallista ympäristön ravinnekuormi-
tusta ei tapahdu lainkaan, koska  
ravinteita vapautuu samassa suh-
teessa kuin kasvit niitä tarvitsevat.

Mikro-organismit
Orgaanisesti sidottujen ravinteiden 
muuttamiseen kasvien käytettäväksi 
tarvitaan maaperän pieneliöitä. 
Esbau Bio-lannoitteisiin on lisätty 
suorituskykyisiä maaperän mikrobe-
ja, yli 200 miljoonaa alkiota gram-
massa. Nämä eloperäiset mikrobit 
ovat kuivatussa muodossa, aktivoi-
tuvat kosteassa mullassa ja alkavat 
luovuttaa ravinteita kasveille. 
Kaikki lannoitteemme sisältävät 
luujauhoa ja mykorritsa-sieniä.

Ne sisältävät sekä nopea – että 
pitkävaikutteisia ravinteita, jotka 
parantavat maaperän rakenteen.

Bio-erikoislannoitteet valmiste-
taan luontoperäisistä raaka-aineista. 
Ne toimivat puutarhan maa perän 
ravinnepohjana. 

Bio-Puutarhalannoite
Yleislannoite kaikille puutarhan 
kasveille. Se luo parhaat mahdolli-

set edellytykset maukkaiden vihan-
nesten, upeiden kukkien ja tervei-
den, myrkyttömien hedelmien kehi-
tykselle. Sopii myös lehtipensaille.

Bio-Marjalannoite
Marjat, hedelmät ja tomaatit tarvit-
sevat kalipainotteista lannoitetta 
kypsyäkseen täysin. Se on ihanteel-
linen lannoite marjapensaille, ome-
na-, päärynä- ja luumupuille.

Bio-Rhododendronlannoite
Rhodot ja azaleat kasvavat ja vihe-
riöivät ja kukkivat parhaiten, jos ne 
saavat typpipainotteista lannoitetta, 
jossa on magnesiumia ja hivenainei-
ta sekä riittävästi fosfaatteja.

Bio-Ruusulannoite
Runsaan kukkaloiston kehittämi-
seksi tarvitsevat ruusut ja muut 
kukkivat kasvit fosfaattipainotteista 
lannoitetta. Sopii ruusuille, peren-
noille ja kesäkukille. 

Esbaun orgaaniset erikoislannoitteet
hyväksytty luomutuotantoon!
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Bio-Havupuulannoite
Estää havujen ruskettumista yhdes-
sä neulasille sumutettavan Havu- 
puubalsamin (sivu 12) kanssa. 
Sisältää magnesiumia, hivenaineita 
ja mikrobeja. Parantaa talvenkestä-
vyyttä ja kasvua. Istutettaessa uutta 
kasvustoa lisää lannoitetta jo istu-
tuskuoppaan, vanhoille kasvustoille 
sirottele pintamultaan ja kastele.

Bio-Tomaattilannoite
Orgaaninen täyslannoite sisältäen 
kaikki tärkeät ravinteet oikeassa 
suhteessa. Sisältää maaperän mikro-
organismeja. MyccoVital -sieni-
rihmasto takaa voimakkaan ja  
terveen kasvun. Antaa luonnonmu-
kaisen pitkäaikaisvaikutuksen  
mykorritsa-sienirihmaston ansiosta. 
Suuri kaliumpitoisuus parantaa he-
delmien kypsymistä ja niiden ma-
kua. Bio-Tomaattilannoitteen avulla 
saat omalta pihaltasi mehevimmät 
ja maukkaimmat tomaatit.

Bio- 
Lannoitteet

Voimakas juuristo ja  
tuuhea kasvu. 

Hyvä talvenkestävyys.
Eivät rehevöitä vesistöjä.
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Puutarhurin aarre 
Kotona ja puutarhassa muodos
tuva orgaaninen jäte on parasta 
kasviravintoa: oikein kerättynä ja 
kompostoituna siitä saa jatkuvasti 
lannoitetta – ilmaiseksi!

Mitä tasapainoisempi luonnon 
ainesten sekoitus on, sitä parem
min se lahoaa ja sen parempaa  
on kompostimulta.

Kaikki vihannesten, salaattien 
ja hedelmien jäännökset, kanan
munan kuoret, kahvinporot ja  
suodatinpaperit ja teepussit sekä 
puiden lehdet kompostoidaan, 
samoin kuihtuneet kukat ja ruuk

kukasvit, myös niiden juuripaakut.
Kompostoitavia ovat myös 

kaikki puutarhan kasvijätteet  
kuten  harvennusjätteet, rikka
ruohot, nurmikon leikkuujäte, leh
det, puiden ja pensaiden oksat.

Mitä pienemmäksi viheraines 
silputaan, sitä suuremman tartun
tapinnan saavat lahottajabakteerit, 
jotka muuttavat kasviaineksen 
ravintopitoiseksi humukseksi.

Ravintoainepitoisuuden – ja 
siten lannoitepitoisuuden kannalta 
nopea lahoaminen on tärkeää. 
Kompostimullassa on vain yksi 
vika – se loppuu aina kesken!

Handy 470 -Lämpökompostori

Vanha nurmikko joutaa raivata 
pois. Sen jälkeen kalkitus, lannoitus 
sekä uusien siementen kylvö autta
vat nurmikkosi uuteen kasvuun. 

Finalsan Sammaltuho poistaa 
sammalen nopeasti, ja mikä tärkein
tä, ympäristöä vahingoittamatta. 
Sitä voi kutsua uuden sukupolven 
tehoaineeksi: vaikuttava aine on 

Finalsan Sammaltuho – upea sammaleton nurmikko 
Mikäli nurmikkosi on päässyt 
sammaloitumaan laajalta  
alueelta, kannattaa ottaa 
Finalsan ja harava esiin. 

Finalsan 
Sammaltuho 

Poistaa samma-
len nurmikolta – 
tehoaa vuoro-
kaudessa! 

Ennen käsittelyä Käsittelyn jälkeen

luonnossa esiintyvä rasvahappo, 
pelargonihappo, joka tehoaa sam
maleeseen jo muutamassa tunnissa, 
mutta ei turmele lainkaan itse nur
mikkoa. Sekoita Finalsan sammal

Kissakarkote on luonnonmukainen 
sirote kis so jen karkotta mi seen 
talojen nur kilta, kukkapen keistä, 
lintujen syöttöpaikoilta ja yleen
säkin alu eilta missä niis tä on 
haittaa ja harmia. Pitkä vaikut
teisen hajusteen ansiosta kissat 
luopuvat alku peräi sestä reviiris
tään ja välttävät jatkossa käsitel

Käpälämäen Kissakarkote
tyjä alueita. Yksi käsittely antaa 
suojan n. 3–4 viikoksi. Kissakar
kote ei vahingoita lemmikkejä ja 
on myös kasveille vaaraton.
   Käpälämäen karkotteet on tar
koitettu karkottamaan eläimet 
paikoista, joissa niiden jätökset 
voivat olla ongelmana tai ne voivat 
vahingoittaa kasveja.

Käpälämäen
Kissakarkote 
Hippulat 
vinkuen 
käpälä-
mäkeen! 

tuhoa kastelukannussa olevaan 
veteen ja kastele nurmikolla oleva 
sammal. Saat sammalen poistettua 
Finalsanilla myös kivetysten välistä.
Käsittelyn jälkeen sammaleesta 
tulee ruskea ja se voidaan helposti 
poistaa haravalla. 

Finalsan sammaltuho rikkoo 
sammalen soluseinämät, jolloin 
sammal menettää nopeasti paljon 
vettä ja kuivuu pois.

Finalsan sammaltuho on tehokas 
myös alhaisissa lämpötiloissa, eikä 
siitä jää jälkiä pihalaattoihin, kivetyk
siin tai betoniin. Aine on biologisesti 
hajoava, eikä siis rasita luontoa lain
kaan! 



Azet VitalKalkki
Sammaleen ja maan happamuu-
den poistoon, jotta nurmikko ja 
kasvit pystyvät käyttämään lan-
noitteet ravinnokseen. Ainut-
laatuiset azoto-maaperämikro-
bit sitovat ilmasta typpeä edis-
täen juuriston kasvua. Lisänä 
merilevää, jossa yli 70 hiven-
ainetta. Ainoa kalkki joka ei 
polta kesälläkään nurmikkoa.
10–40 kg/100 m2.

pH-Testi
Kalkintarpeen nopea määritys 
maaperästä. Tulos muutamassa 
minuutissa. Jokaisen puutarhan-
hoitajan ensimmäinen toimen-
pide. Nurmikon oikea pH on 
6,5–7, kasveilla 6–7, ikivihreillä 
5–6 ja Rodoilla n. 5. Pakkaus 
sisältää ohjeet tarvittaviin jatko-
toimenpiteisiin ja riittää 8 tes-
tiin.

Bio-
Nurmikkolannoite
Nurmikosta tulee muutamassa 
vii kossa tuuhea kuin karhun 
turkki! Ainutlaatuiset mikrobit 
muuntavat juurihuopautumat 
se kä leikkuu- ja sammaljätteet 
humukseksi. Hävit tää myös voi-
kukat ja rikkaruohot. Käyte tään 
keväällä ja uudestaan syksyllä. 
10 kg/100 m2.

Bio-
Puutarhalannoite
Eloperäinen täyslannoite joka 
sisältää runsaasti suorituskykyi-
siä maaperän mikrobeja. Sopii 
kai kille kasveille: puille, pensail -
le, kas vi maalle ja vihanneksille. 
Pa  rantaa huomattavasti satoa  
ja makua Nopeavaikutteinen,  
ei huuhtoudu vesistöön. 10 kg/ 
100 m2.

Bio-Ruusulannoite
Biologis-orgaaninen kesto vai-
kutteinen erikoislannoite, eri -
tyi sesti ruusujen ja perennojen 
fosfaattipainotteiseen lan noi-
tukseen. Bio-Ruusulannoite si -
säl tää mikrobeja. Varmistaa run-
saan kukinnan ja terveen kas-
vun. Annostelu: Varhaiske väällä 
sekä jatkuvakukintaiset ruusut 
myös kesällä. 1 kg/10 m2.

Bio-Marjalannoite
Biologis-orgaaninen kalipai not-
tei  nen täyslannoite jossa, on 
maa  pe rän omia mikrobeja. 
Ke hitetty eri tyisesti hedelmiä 
muo dostaville kasveille paranta-
maan hedelmien satoa. Annos-
telu: marjapensaat ja hedelmä-
puut: 1 kg/10 m2; tomaa tit hie-
man vähemmän.

Bio-Havupuulannoite
Biologis-orgaaninen typpipai not-
teinen täyslannoite havupuille ja 
ikivihreille, sisältää magnesiumia, 
hivenaineita ja pieneliöitä. Pa -
rantaa kasvua, ehkäisee rus ket-
tumista ja parantaa talven kes-
tävyyttä. An nos tus: n. 50 g/puun 
korkeusmetri. Sekoitetaan mul-
taan oksiston laajuudelle. Ke -
väällä ja kesällä rodoille 75 g/m2.

Bio-Rhododen-
dronlannoite
Happamassa maaperässä viihtyville 
kasveille tarkoitettu typpipitoinen, 
magnesiumia sisältävä eloperäinen 
lannoite. Parantaa kasvua ja ku kin-
taa sekä talvenkestävyyttä. Ehkäi-
see kasvitauteja. Annostellaan ke -
väällä ja kesällä rodoille ja aza-
leoille 1 kg/10 m2. 

Bio-
Tomaattilannoite
Orgaaninen erikoislannoite to -
maatille, kurkulle, paprikalle, 
zucchinille ja kurpitsalle. Korkea 
kalipitoisuus parantaa makua ja 
satoa. Istuta tomaatintaimet sy -
välle jotta ne muodostavat vahvat 
juuret. Zucchinit ja kurpitsat tar-
vitsevat tasaisen kosteuden. Lisää 
kompostimultaa.

BioTrissol Kukkalann. 
Orgaaninen nestemäinen täys-
lan noite kaikille viherkasveille 
ja ku  kille sisällä, sekä piha- ja 
parve kekukille ulkona. Sisältää 
kaikki perusravinteet ja hiven-
aineet jot ka takaavat vahvem-
man kas vun ja parem man ku -
kinnan. Vah vistaa kasvit tuho-
laisia vastaan. Riittoisa. 5ml/ 
1 litr. vettä.

BioTrissol
Yrttilannoite
Orgaaninen, luontoperäinen 
täyslannoiteliuos kaikille kodin 
mauste-, rohto- ja teeyrteille 
se  kä sisällä että puutarhassa. 
Koos tuu luonnon orgaanisista 
raaka-aineista. Vaaraton ihmi -
sille ja eläimille. Tasapainoinen 
ra vin ne  koostumus takaa voi-
makkaan ja terveen kasvun 
runsas aromi sille, itse viljellyille 
yrteille.

Luonnonmukainen nurmikon lannoitus- ja hoitoaineet – eivät rehevöitä vesistöjä

Eloperäiset puutarhalannoitteet – eivät rehevöitä vesistöjä

Eloperäiset kukka- ja yrttilannoitteet

BioTrissol 
Orkidealannoite
Orgaaninen nestemäinen täys-
lan noite kaikille kodin orkide-
oille sisällä ja puutarhassa. 
Koostuu luonnon orgaanisista 
raaka-ai  neis ta. Vahvistaa orkide-
oiden kasvua ja edistää komean 
kukin non muo dostusta. Sisältää 
erityi sesti orki deamullan pien-
eliöiden tarvit semia ravinteita. 
5 ml/1 litr. vettä.

 Nr. 83001, 8 testiä         14    

 Nr. 64100, 10 kg, säkki   14                      

 Nr. 64250, 25 kg, säkki     28          

 Nr. 63025, 2,5 kg, pakk.  12                      

 Nr. 63060, 6 kg, säkki 17 
 Nr. 63120, 12 kg, säkki 29                      

 Nr. 61025, 2,5 kg, pakk.  12                      

 Nr. 61060, 6 kg, säkki 17 
 Nr. 61120, 12 kg, säkki 29                      

 Nr. 48010, 1 kg pakkaus   8                      

 Nr. 48025, 2,5 kg pakk.    14          
 Nr. 49010, 1 kg pakkaus    8                      

 Nr. 49025, 2,5 kg pakk.    14          
 Nr. 46010, 1 kg pakkaus    8                      

 Nr. 46025, 2,5 kg pakk.    14          
 Nr. 47010, 1 kg pakkaus    8                      

 Nr. 47025, 2,5 kg pakk.    14          
 Nr. 45010, 1 kg pakkaus    8                      

 Nr. 45025, 2,5 kg pakk.    14          

 Nr. 66002, 250 ml pullo    8         

 Nr. 66010, 1 l pullo    18         Nr. 66003, 250 ml pullo  8                     Nr. 66007, 250 ml  8                      

Puksipuu-lannoite
Orgaaninen erikoisravinne puk-
si puille parvekkeella, terassilla  
ja puutarhassa. Ikivihreät puk-
sipuut kuluttavat runsaasti ra- 
vin teita. Ainutlaatuinen täysra-
vin ne kasvun ja talvehtimisen 
var mistamiseen! 5 ml/1 litraa 
vettä, 1 kerta viikossa tai 10 
ml/1 lit raa vettä kahden viikon 
välein. 200 ml, josta saa 50 lit raa 
ravinneliuosta.

 Nr. 78200, 250 ml 8                      

Bio-
Puutarhalannoite
Esbaun orgaaniset lannoitteet 
valmistetaan rikastamalla kasvi-
peräisiä aineita. Ne lainataan 
luonnosta ja palautetaan takai-
sin luonnon kiertokulkuun. Ne 
eroavat kemiallisista lannoitteis-
ta siten, että niiden sisältämä 
typpi ja fosfori eivät ole vesiliu-
koisia, eivätkä siten rehevöitä 
vesistöjä. Sisältää mykorritsa- 
sieniä.
 Nr. 61010, 1 kg 8                      
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Bio-
Viherkasvilannoite
Eloperäinen, nestemäinen täys-
lannoite kaikille viherkasveille. 
Si  sältää pääravinteita: typpeä, 
fos faat tia ja kaliumia sekä hiven-
aineita, vitamiineja ja luonnon-
mukaista kasvua edistäviä ai -
neita. 5 ml/1 litr. vettä, 2 viikon 
välein. 1 litra, josta saa 200 lit-
raa ravinneliuosta.

 Nr. 66025, 1 L pullo  18                      



Tuhohyönteisten torjuntaan

Finalsan tiiviste
Samat tiedot kuin heti käyttö-
valmiilla. Biologisesti hajoava. 
Vaikuttava tehoaine: luonnossa 
esiintyvä rasvahappo, se ei rasi-
ta luontoa. Tehoaa vuorokau-
dessa ja tepsii alhaisissakin läm-
pötiloissa. Sopii käytettäväksi 
puiden ja pensaiden alla oleviin 
yksi- ja kaksivuotisiin rikkakas-
veihin. Sopii kivetysten väleissä 
oleviin rikkaruohoihin. Ei jätä 
jälkiä kivetyksiin.

 Nr. 11801, 1 L, tiiviste 25                      

Tuholaisten 
Torjuntatikut
Myrkyttömiä, keltaisia kolmioita 
ansarijauhiaisten, miinaa jakär-
pästen, harsosääskien ja muiden 
lentävien tuholaisten torju mi-
seksi ruukkukasveista huoneti-
loissa, ikkunoilla, talvipuutar-
hoissa, pienoiskasvihuoneissa. 
Tikut on sivelty erikoisliimalla, 
joka ei kuivu eikä valu.

Liimanauha
Käyttövalmis hyönteispyydys. 
Suojaa puita ja pensaita kaikilta 
hyönteisiltä, jotka ryömivät 
runkoa pitkin. Erittäin tärkeä 
torjuntakohde ovat hallamitta ri-
naaraat, jotka ryömivät ylös run-
koa pitkin munimaan munansa 
puiden latvuksiin. Kiinnitetään 
puuhun touko–kesäkuussa. Sopii 
myös muurahaisten torjuntaan 
kesällä.

Bio-Puulevite
Luonnollinen levite hedelmä-
puiden ja marjapen sai den suo-
jaamiseksi pakkasen ja aurin gon 
aiheuttamilta vahin goilta. Äkil-
liset lämpötilan muu tokset var-
sin kin maalis–huhti kuussa aihe-
utta vat puun run gossa nestevir-
tauksia, jot ka jää ty essään aihe-
uttavat kuoren halkeamisen.

Biotekninen kasvinsuojelu

Kelta-ansa
Kasvihuonekäyttöön tar koitet-
tuja, myrkyttömiä keltaisia an -
soja ansarijauhiaisten, miinaa- 
ja kär pästen, harsosääskien ja 
kaikkien muiden lentävien kasvi-
tuholaisten torjumiseksi. Eri-
koisliima ei kuivu eikä valu. 
Mitat 7,5 x 20 cm.

 Nr. 75091, 10 kpl tikkuja 8                       Nr. 75095, 7 kpl ansoja 10                       Nr. 75070, 2,5 m vyö 12                       Nr. 73020, 2 l 15                      

Permanent 
Tuholaisspray
Spray on tarkoitettu kaikkien 
ryömivien tai lentävien hyönteis-
ten torjun taan sisätiloissa. So -
veltuu kaikille kodin tuholai sille: 
torakat, sokeritoukat, sii rat, lu -
teet ja ampiaiset. Käyt tökoh-
teena ovat WC, kylpy huoneet, 
pesutuvat, kellarit, autotallit, 
kesämökit ja karja suojat. Vaikut-
taa heti + kuuden viikon kesto-
vaikutus. Riittää n. 20 m²:lle.*)

Tuholaiset sisällä

 Nr. 11601, 500 ml 15                      

Etanantorjunta

Ferramol-etanasyötti
Etanoiden ympäristöystä välli seen 
ja tehokkaaseen torjuntaan avo-
maalla ja kasvihuoneissa. Sopii 
vihanneksille, juureksille, mansi-
kalle ja koristekasveille. Maassa 
rakeet muuttuvat kasvien ra -
vinnoksi. Ei varoaikoja, kestää 
sateen. Paras sirotteluaika illalla.

 Nr. 88200, 200 g  10                      

 Nr. 88500, 500 g 18 
 Nr. 88800, 800 g 28 
 Nr. 88700, 1 kg 32 
 Nr. 88950, 5 kg 89             

Permanent Hyttys- 
ja Kärpässpray
Pinnoille sumutettava pintaspray. 
Sumuta hyttysten ja kärpästen 
käyttämät levähdys- ja oleskelu-
paikat. Laskeutuessaan kä  si tel-
lylle alu eelle tor   junta-ainetta 
tart tuu hyönteisten jalkoihin. 
Puh dista essaan jalkansa ainetta 
kul keutuu niiden elimistöön ai -
he  ut taen niiden kuoleman. Yh -
den käsittelyn vaikutus säilyy 
kuusi viikkoa.*)

 Nr. 11600, 500 ml 14                      

Hyttyset ja kärpäset

Permanent Ampi ais- 
ja Tuholaisvaahto
Uudenlainen vaah tomainen ai -
ne ampiaisten ja niiden pesien 
sekä muiden hyönteisten tor-
juntaan vaikea pääsyisistä onka-
loista, vaatekaap pien takaa tai 
muista hankalista paikoista. 
Suihkuta vaahtoa eri tyisesti  
pe  säaukkoon ja jos mah dollista 
suoraan aukosta sisään, jotta 
vaahtoa levittyy myös pe  sän si -
sällä oleviin onkaloihin.*)

Ampiaistorjunta

 Nr. 11602, 300 ml 17    

Spruzit RTU
Luonnonmukainen, myös luon-
nonmukaiseen viljelyyn hyväk-
sytty heti käyttövalmis tuho-
hyönteisten, kuten lehtikirvojen, 
kilpikirvojen, villakilpikirvojen, 
kehrääjäpunkkien, jauhiaisten, 
ripsiäisten ja kaskasten ym. tor-
juntaan. Spruzit tehoaa ainoana 
markkinoilla olevana tuotteena 
myös villakilpikirvoihin. Se tep-
sii myös aikuisten hyönteisten 
lisäksi myös toukkiin ja muniin.  

 Nr. 11700, 500 ml,  15                      

Spruzit, tiiviste 
Samat tiedot kuin heti käyttö-
valmiilla. Molemmat tuotteet 
suojaavat koristekasveja, hedel-
mäpuita ja vihanneksia näiden 
hyönteisten aiheuttamilta tu-
hoilta. Spruzit tehoaa myös 
kovakuoriaisiin ja lehtipistiäisiin. 
Vaikuttavat aineet: luonnon  
pyretriini ja rapsiöljy. Käyttö-
kohteet: kaikki viherkasvit sisäl-
lä ja ulkokasvit, kuten ruusut 
ulkona.

 Nr. 11701, 250 ml, tiiviste 18                      

Finalsan RTU
Rikkakasvien torjuntaan tarkoi-
tettu luonnonmukainen torjun-
ta-aine. Poistaa nopeasti ja tar-
kasti, jopa vuorokaudessa, rik-
kakasvit piha- ja puistokäytävil-
tä. Tehoaa voikukkiin, ratamoi-
hin, pihatähtimöihin, nokkosiin 
ja ohdakkeisiin sekä muut rik-
karuohot. Hävittää myös vuo-
henputket ja peltokortteet. 
Vaikuttaa vihreisiin kasvinosiin. 
Biologisesti hajoava. 

 Nr. 11800, 750 ml 17                      

Finalsan  
Sammaltuho
Poistaa sammalen nurmikolta 
nopeasti, pitkävaikutteisesti ja 
ympäristöystävällisesti. Vaikut-
tava aine on luonnossa esiinty-
vä rasvahappo, pelargonihappo. 
Käsiteltyjä alueita voi käyttää – 
myös kotieläimet ja lemmikit – 
heti aineen kuivumisen jälkeen. 
Finalsan Sammaltuhosta ei jää 
esim. kivialustoille minkäänlaisia 
ruosteenvärisiä läikkiä.

 Nr. 11802, 1 L tiiviste 28                      

Sammalen torj.Rikkakasvien torj.
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Neudo-Vital 
Ruusun Vahvenne
Luonnonmukainen kasvien elin-
toimintoja vahvistava sumute. 
Kohottaa kasvien vastustusky-
kyä sienisairauksia vastaan. Kas-
vit eivät altistu härmälle, mus-
talaikulle ja ruosteelle.  Neudo-
Vital tepsii ruusujen lisäksi myös 
verenpisaroihin, pelargonioihin,  
syysleimuihin, astereihin, ritarin-
kannuksiin ja riippahernepuihin.

Kasvien vahviste

Neudo-Vital 
Ruusun Vahvenne
Härmä iskee helpoimmin nuo-
riin kasvinosiin ja kasvien lat-
vuksiin. Lehden yläpinta voi näyt-
tää terveeltä, mutta monesti 
ala pinnalla on härmää. Aloit-
taakseen kasvunsa härmäsieni 
tarvitsee korkean ilmankosteu-
den, jatkaen kasvuaan kuivalla 
kasvin pinnalla. Viileät yöt ja 
lämpimät päivät ovat otollisia 
härmäsienin muodostumiselle. 

 Nr. 11950, 500 ml, käyttöv. 20                       Nr. 11951, 250 ml, tiiviste 25                      

*)Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.



Myyräansa 
Ansa myyrien ympärivuotiseen 
pyydystämiseen. Helppo virittää 
jopa yhdellä kädellä. Ennen 
paikoilleen asettamista hiero 
ansaa mullalla ja aseta siihen 
esim. porkkanasyötti. Ansa on 
helppo tyhjentää käsin kos ke-
matta. Tarkasta ansa viimeistään 
seuraavana päivänä, usein riittää 
muutama tunti ensimmäisen 
peltomyyrän pyydystämiseen.

AnsatJuurrutus

Juurrutushormoni
100 % luonnonmukainen. Meri-
levä uutepohjainen, auksiinia si -
sältävä tehokas juurrutus hor-
moni, joka edistää pistokkaiden 
juurtumista. Luonnolliset tur-
vottavat aineet edistävät juuris-
ton muodostusta. Sopii erin-
omaisesti myös taimien kaste-
luun sekä käytettäväksi ruukun 
vaihdon ja uudelleen istutuksen 
yhteydessä.

 Nr. 47040, 40 g 8                      

Kompostointi

Handy 470 
lämpökompostori
Tehokas lannoitetehdas ym-
pärivuotiseen kompostointiin. 
Sopii erinomaisesti omakoti- ja 
rivitaloasukkaille. Jo 6–8 viikos-
sa saat puutarha- ja kotitalous-
jät teistä arvokasta komposti-
multaa. Lämpöeristys pitää läm-
pötilan ja kosteuden tasaisena. 
Sisältää pohjaverkon. Kompos-
timullassa on vain yksi vika: se 
loppuu aina kesken.

 Nr. 81400 158                      

Radivit, 
kompostointiaine
Sisältää kaiken kompostoinnissa 
tarvittavan: Mykorritsa-sienet, 
mikrobit ja entsyymit. Saat ar-
vokasta kompostimultaa nope-
asti jo 6–8-viikossa. Puiden ja 
pensaiden leikkausjätteet, or-
gaaniset keittiöjätteet, ruohon-
leikkuujätteet sekä puiden leh-
det ovat kaikki hyödyllistä kom-
postimullan raaka-ainetta.

 Nr. 42010, 700 g 12                      

Käpälämäen 
Kissakarkote
Kissakarkote on luonnon mu kai-
nen sirote kis so jen karkotta mi-
seen talojen nur kilta, kukkapen-
keistä, lintujen syöttöpaikoilta 
ja yleensäkin alu eilta missä niis-
tä on haittaa ja harmia. Pitkä-
vaikutteisen hajusteen ansiosta 
kissat luopuvat alkuperäisestä 
reviiristään ja välttävät jatkossa 
käsiteltyjä alueita. Yksi käsittely 
antaa suojan n. 3–4 viikoksi.

Luonnonmukaiset karkotteet

Loxiran -S-
Muurahaissirote
Raemainen muurahaisten tor-
junta-aine ulkokäyttöön. Se on 
nopea ja varma tapa päästä 
eroon muurahaisista siellä mis-
sä ne ovat ongelmana, kuten 
kul kuväylillä, laatoituksilla, te  -
ras seilla sekä pihoilla ja puu tar-
hoissa. Sopii sekä sirotteluun 
et tä kasteluun. Biologisesti ha -
joava. Riittää 50 m² tai 25 l ve -
teen sekoitettuna.*)

Loxiran 
Muurahaisspray
Muurahaisten torjuntaan tar-
koitettu käyttövalmis spray 
sisätiloihin, kulkuväylille ja te- 
rasseille. Sopii myös hankalien 
paikkojen sumutukseen. Nopea 
ja tehokas vaikutus perustuu 
kas virapsiöljyn ja krysanteemin 
kukinnosta saatavaan luonnon 
pyretriinin yhdistelmään. Antaa 
kestävän suojan ja tappaa muu-
rahaiset heti. *)

Muurahaisten torjunta

Loxiran 
Muurahaispuffetti
Täytettävä muurahaispuffetti, 
varustettuna luonnonmukaisella 
syötillä muurahaisten torjun-
taan keittiössä, sisätiloissa, te -
rassilla, parvekkeella, rakennuk-
sissa ja niiden välittömässä lä -
heisyydessä. Tuhoaa koko muu-
rahaisyhteiskunnan! Houku tin-
liuos riittää 8 lisätäyttöön. Ym -
pä ristöystävällinen ja tehokas.*) 

Käpälämäen 
Koirakarkote
Luonnonmukainen ja voima-
kastuoksuinen karkote. Kar-
kote on tarkoitettu karkot-
tamaan koirat esim. rakennusten 
kivijaloista ja ovenpielistä. Kar-
kotteen tuo ksu peittää niiden 
omat reviiri merkinnät ja estää 
niitä teke mästä uusia reviiri-
merkintöjä. Riittää n. 10 m²:lle 
tai 30 metrille 30 cm:n levyiselle 
suojavyöhykkeelle.

 Nr. 89250, 200 g 12         Nr. 89251, 300g 15       

 Nr. 11500, 2 puffettiras. 10                       Nr. 11501, 500 g 15                       Nr. 11502, 400 ml 15                      

 Nr. 89125 16                      

Linnunpelätin
Tehokkaita, kirjavia alumiini-
nauhoja lintujen karkotukseen. 
Kylvösten, silmujen, kypsyvien 
marjojen ja hedelmien suojaa-
miseen linnuilta maassa, pensais-
sa ja puissa. Linnunpelättimen 
vaikutus voloefektin ja rätinän 
avulla. Sopii myös asennettavaksi 
laiturin päähän ja veneeseen.

 Nr. 71100, 10 nauhaa 8                      

Linnunpelätin

*)Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Loxiran 
Muurahaisspray
Ei sisällä ponnekaasua. Muu-
rahaisten torjuntaan tarkoitet-
tu käyttövalmis spray sisätiloi-
hin, kulkuväylille ja terasseille 
sekä rakennusten välittömään 
läheisyyteen. Nopea ja tehokas 
vaikutus perustuu kasvirapsiöl-
jyn ja krysanteemin kukinnosta 
saatavaan luonnon pyretriinin 
yhdistelmään. *)

 Nr. 11503, 750 ml 15                      

Haavanhoitoaine
Kestävä, luonnollisen näköinen 
ja joustava keinokuori kaikille 
hedelmä- ja koristepuille. Ehkäi-
see kasvisairauksien pääsyn puu-
hun. Käy tetään pui den leikkaa-
misen, vahingoittumisen tai sai-
rauksien aiheuttamien haavojen 
hoitoon. Käyttövalmis sivellin-
pullo kätevällä ripustuskoukulla.
Käyttölämpötila –2°C–+ 30°C.

 Nr. 73250, 250 g 14                      

 15

Haavanhoitoaine

Algan
Ruskoleväpohjainen sumute 
sisältää tärkeitä hivenaineita 
heikkojen ja sairaiden kasvien 
pikaelvytykseen. Antaa vihan-
neksille, salaatille, hedelmille ja 
koristekasveille voimakkaan 
juuriston, rehevän kasvun ja 
paremman sadon. Lisää kasvien 
vastustuskykyä tuholaisia ja 
sairauksia vastaan. 10 ml/1 litra 
vettä.

 Nr. 74250, 250 ml   12                      

 Nr. 74100, 1 L    21          

Lannoitteet

Havupuubalsami
Nopeavaikutteinen, tehokas 
neulas- ja lehtilannoite kuusien, 
mäntyjen, marjakuusien, vale-
sypressien, katajien ja muiden 
ikivihreiden kuten rodojen, 
mahonian ja laakeripuiden lan-
noittamiseen ja vahvistamiseen. 
Sopii erityisen hyvin talven 
vahingoittamille, ruskettuneille 
puille ja pensaille.15–50 ml/5 l 
vettä.

Kasvien hoito

 Nr. 73250, 250 ml 14                      

Loxiran 
Muurahaissyötti
Muurahaissyötti, varustettuna 
luonnonmukaisella syötillä muu- 
rahaisten torjun taan keittiössä, 
sisätiloissa, te  rassilla, parvek-
keella, rakennuk sissa ja niiden 
välittömässä lä  heisyydessä. Tu- 
hoaa koko muu rahaisyhteis-
kunnan! Ym  pä ristöystävällinen, 
myrkytön ja tehokas.*)  

 Nr. 11504, 2 rasiaa 10                      



ESBAU BIO-GARDEN puutarhamyymälän löydät täältä:

Osta sieltä, mistä saat asiantuntijan neuvoja!

Tehokkaat keinot  
kodin ryömivien tai lentävien  
tuholaisten torjuntaan
Ovatko kotona pörräävat hyttyset ja 
kärpäset riesana?

Permanent Hyttys- ja Kärpässpray 
vaikuttaa heti ja lisäksi sillä on kuu-
den viikon kestovaikutus
Kotona ja kesämökeillä saattavat ongel
maksi muodos tua siellä lentelevät inise
vät hyt ty  set tai nenän päähän laskeu tu
vat kärpäset.

Permanent Hyttys ja Kärpässpray on 
sumutettava pinta spray. Hyöntei sillä on 
paljon tuttuja leväh dys ja oleskelupaik
koja kuten ikkunan ja ovenkarmit ja 
lamppu jen varjostimet. Sumuttamalla 
nämä oles kelupaikat pääset näistä ikä
vistä kesään kuuluvista vierai lijoista 
eroon. Se muodos taa näille käsitellyille 
pinnoille kalvomaisen ja näkymättömän 
pinnan. Laskeu tuessaan alueelle torjun
taainetta jää hyönteisten jalkoihin ja ne 
alkavat välittömästi puhdis taa niitä ja 
torjuntaainetta siirtyy niiden elimistöön. 

 
Vilistääkö kylpyhuo neessa vikkeliä 
sokeritoukkia?

Permanent Tuholaisspray vaikuttaa 
heti ja lisäksi sillä on kuuden viikon 
kestovaikutus! 
Nämä sinänsä harmittomat hyön tei set 
on helppo torjua Neudorffin Tuholais

sprayn avulla. Permanent Tuholaisspray 
on heti käyttövalmis pitkävaikutteinen, 
sumutettava pintaspray kaikkia kodin 
ryömiviä tuholaisia vastaan. On sitten 
kyseessä torakat, kovakuoriaiset, 
sokeritoukat, siirat tai luteet.

Mitä tehdään puuliiterin 
ampiaispesälle?

Permanent Ampiais- ja Tuholais vaahto 
on tehokas ja toimiva ratkaisu.
Permanent Ampiais ja Tuholais vaahto 
on vaahtomai nen aine ampiaisten ja 
niiden pesien sekä muiden hyönteisten 
torjuntaan. Suihkuta vaahto suoraan 
pesäaukosta sisään, jotta vaahtoa 
levittyy myös pesän sisällä oleviin 
onkaloihin.Torjuaksesi ryömiviä 
hyönteisiä kuten torakoita, luteita, 
kovakuo riaisia, sokeritoukkia ja siiroja, 
sumuta huolellisesti niiden piilo
paikkoihin.

Torju ampiaisia vain paikoista joissa 
ne saattavat aiheuttaa väli töntä vaaraa 
ihmisille, kuten talojen sisältä, puu
liitereistä, ulko rakennuksista, karjasuo
jista ja niiden ympäriltä.

Käytä biosideja turvallisesti ja 
lue aina etiketti ja tuote tiedot ennen 
käyttöä.

Permanent 
Tuholaisspray

Vaikuttaa heti 

+kuuden 
viikon kesto
vaikutus.

Permanent 

Hyttys- ja

Kärpässpray 

Vaikuttaa heti 

+kuuden 
viikon kesto
vaikutus.

Permanent 
Ampiais- ja

Tuholaisvaahto 
Vaikuttaa heti 

+kuuden 
viikon kesto

vaikutus.

Tähdenlennontie 7, 02240 Espoo, fax (09) 804 3300, puh. (09) 887 0110, e-mail: esbau@esbau.fi, www.esbau.fi

Radivit
Kompostointi-

aine 
Kompostimultaa

6–8 viikossa. 
Markkinoiden

tehokkain!


