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Neudorff – luonnonmukaisen ja myrkyttömänNeudorff – luonnonmukaisen ja myrkyttömän
puutarhanhoidon uranuurtajapuutarhanhoidon uranuurtaja

Me kaikki olemme havainneet
kuinka herkkä ja haavoittuva
meitä ympäröivä luonto on. 
Se reagoi herkästi myös 
torjunta-aineiden vaikutukseen,
josta osoituksena mm. maail-
man  laajuinen mehiläisten 
väheneminen. Meitä kaikkia on
hätkähdyttänyt kuva purjeve-
neestä, kyntämässä Itämeren

vihreässä levämassassa. Samalla se on osoittanut, kuinka
tärkeitä asioita vastuullinen luonnonsuojelu sekä luonnon 
ja sen  resurssien huomioiminen ovat. 
Kasvihuoneilmiö ja  ilmaston  lämpeneminen ovat meidän
kaikkien huolen aiheena. Haluamme valita ympäristöystäväl-
lisiä, uusiutuvista  luonnonvaroista  valmistettuja myrkyttömiä
kasvinsuojeluaineita ja  luonnonmukaisia lannoitteita, jotka
eivät rehevöitä  vesistöjä.

Neudorff on jo usean vuoden ajan ollut teidän luotettava
yhteist yökumppaninne luonnonmukaisessa  puutarhan -
hoidossa. Perinteet ja tulevaisuus ovat meillä saman katon
alla.

Meidän erikoisalaamme ovat kasvien hoito ja niiden suojelu.
Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita, joihin yhdistyvät 
niiden suuri tehokkuus ja mahdollisimman suuri luontoa
säästävä  vaikutus:

●● Kasvinsuojeluaineiden valmistuksessa käytämme  luonnon-
mu kaisia raaka-aineita, kuten luonnon pyretriiniä, rapsiöljyä
sekä luonnonmukaisia rasvahappoja, suojellaksemme 
mehiläisiä ja muita hyötyläisiä.

●● Lannoitteemme ovat valmistettu orgaanisista, uusiutuvista
luonnonvaroista. Näin me vain lainaamme luonnolta 
heidän raaka-aineensa ja annamme ne hetken kuluttua
takaisin,  samalla säilyttäen luonnon ekologisen tasapainon.

Hans-Martin Lohmann 
Toimitusjohtaja, omistaja 
W. Neudorff GmbH KG

Neudorffille
Saksan kestävän

kehityksen
palkinto 2014

(alle 500 työntekijän luokassa)

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 

Ilmoituksia painetussa
mediassa

PR-kampanja

Bannereita 
verkkosivustoilla

Media
Media- ja PR-kampanja

Neudorff vahvistaa brändiään ja tukee myyntiäsi
laajalla mediakampanjalla, johon kuuluu ilmoituksia
painetuissa ja sähköisissä puutarhajulkaisuissa sekä
PR-toimintaa.

Bio-Aapinen
36-sivuinen käytännön opas luonnon kiertokulun mukaiseen
puutarhanhoitoon. Pyydä omalta myyntiedustajaltasi ilmaisia
kappaleita asiakkaitasi varten!

Puutarhanhoitoa koskevaa 
tietoa asiakkaillesi
Sivustolta www.neudorff.fi 
asiakkaasi löytävät ammattimaisia neuvoja luonnon-
mukaisesta puutarhanhoidosta. Esimerkiksi osiossa
UKK on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 
Kasvitohtori auttaa tunnistamaan kasvitaudit ja 
-tuholaiset ja antaa ohjeita niiden torjunnasta. 
Myymälähaun avulla uudet asiakkaat löytävät 
helposti tien liikkeeseesi.

Viestintä
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Neudorff – tuotteet ovat 
turvallisia ja tehokkaita
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Villipuutarhurin nautinto 28 – 29
Villipuutarhurin ystävät 30 – 31
Hyötyhyönteisten auttaminen 32 – 33
Puunhoito 34
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Uutuudet

NeudoHum®

Välimeren- ja palmumulta
Turpeeton luonnonmulta

Sugan® Tahnasyötti Pastabete3)

Sugan® Palasyötti Blockbete3)

Sugan® Rotansyöttilaatikko
Sugan® Hiirensyöttilaatikko

Sugan® Rotanloukku
Sugan® Hiirenloukku

Kestosyötillä varustettu 
Sugan® Hiirenloukku

Permanent®

Koiliima-ansa

Tuholaisverkko

Neudomon®

Omenamatoansa

Lepakkomaja

SiilitaloVillipuutarhurin 
siemensekoitukset
Villipuutarhurin ystävät
Villipuutarhurin nautinto

2) Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. Huomaa varoituksiin ja merkkeihin tuotteen pakkauksessa.
3) Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Finalsan® Plus
tiiviste2)
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Etanoiden 
ja kotiloiden 
torjunta
Ferramol Etanasyötti torjuu etanat ja kotilot 
luotettavasti ja tehokkaasti salaateista, vihanneksista,
mansikoista ja koristekasveista. Tehoaineena 
rautafosfaatti – kuten se esiintyy itse luonnossakin.
Ferramol on täysin vaaraton siileille, kotieläimille,
kastemadoille, mehiläisille ja muille hyötyläisille.

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 200 g 88200

12 x 500 g 88500

14 x 1 kg 88700

5 x 2,5 kg 88725

10 x 800 g 88800

40 x 10 kg 88710

●● 10 g/kg luonnon rautafosfaattia 
●● torjuu etanat kaikista vihanneksista, hedelmistä ja 

koristekasveista 
●● tehoaineena maaperässä luonnollisesti esiintyvä 

rautafosfaatti 
● vaaraton kotieläimille 
● ei rumia limajälkiä, erityisen vaikutusmekanismin 

ansiosta kuolleita etanoita ei ole nähtävissä
● täysin sateenkestävä uuden raeteknologian ansiosta

Käyttö:
● annostelumäärä 5 g/m², sirotellaan tasaisesti 

hajakylvönä

Varoaika: ei varoaikaa

Hyväksytty Iuonnonmukaiseen viljelyyn!

FerramolFerramol® Etanasyötti1)
Reg.nr. 2784

Etanoiden ja kotiloiden torjunta – Etanoiden ja kotiloiden torjunta – 
tehoaineena rautafosfaatti- kuten se tehoaineena rautafosfaatti- kuten se 
esiintyy itse luonnossakinesiintyy itse luonnossakin
TehoaineTehoaine
Ferramolin etanarakeiden tehoaine on rautafosfaatti. Rautafos faattia esiintyy
myös maaperässä. Maaperässä elävät mikro-organismit hajottavat tehoaineen
täydellisesti raudaksi ja fosfaatiksi.

Syötin rakenneSyötin rakenne
Syöttirakeet turpoavat joutuessaan kosketuksiin maaperän kosteuden kanssa ja
ovat näin etanoille erittäin houkuttelevia. Rakeiden erityinen muotoilu estää
syötin hajoamisen. Väliaikaisen kuivuuden aikana rakeet supistuvat alkuperäiseen
muotoonsa ja turpoavat uudelleen jälleen kostuttuaan. 

Sateenkestävyys Sateenkestävyys 
Ferramol Etanasyötti on uuden raetekno logian ansiosta täysin sateenkestävä.
Rakeet säilyttävät muotonsa myös pitempien sateiden aikana ja pysyvät 
houkuttelevina etanoille.

4 005240 167991

4 005240 167823

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

Ferramol Etanasyötti
24 tunnin kosteuden jälkeen

Kilpaileva tuote 
24 tunnin kosteuden jälkeen

Ei vahingol-
linen siileille eikä

kotieläimille
Oskadlig för igel-
kottar och husdjur
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Rikkaruohojen
torjunta
Neudorffin Finalsan-rikkakasvien torjunta-aineet
ovat ympäristöystävällisiä
● Lapset ja lemmikkieläimet voivat oleskella 

käsitellyillä alueilla heti suihkeen kuivuttua
● Käsitellyille alueille voidaan istuttaa kasveja jo 

kahden päivän kuluttua
● Tehoaineet eivät keräänny maaperään

Pelargonihappo
Pelargonihappoa on luonnostaan pelargoneissa, ja se on 
ei-toivottujen kasvien torjunnassa yleisesti käytetty 
huipputehokas rasvahappo. 

Miten se toimii?
Luonnollinen pelargonihappo tuhoaa rikkaruohon lehtien
soluseinä mät.Tämän seurauksena solujen rakenne hajoaa, ja
solut kuivuvat nopeasti: normaalisti vaikutus näkyy yhden
päivän kuluessa käsittelystä.

Tämä toimenpide vaikuttaa vain kasvien vihreisiin osiin. 
Kasvin  puumai seen kuoreen se ei vaikuta, koska solut ovat
liian vakaita eikä tehoaine pääse tunkeutumaan pinnan läpi.
Siksi ainetta voidaan käyttää pensasaitojen, puiden ja 
pensaiden alla tarvitsematta pelätä koko alueen 
vahingoittuvan.

Maleiinhydratsidi
Maleiinhydratsidi on hyvin vanha ja tutkittu aine, jota 
valmistettiin ensi kertaa vuonna 1895. Sitä on käytetty 
kasvunsäätelijänä viljelyksessä vuodesta 1952. 
Sen tärkeimmät sovellusalueet ovat elintarviketuotannossa,
erityisesti perunan- ja sipulinkasvatuksessa itämistä estävänä
aineena.

Miten se toimii?
Kasvunsäätelijä kulkeutuu johtosolukon kautta kasvin 
juuristoon. Se estää solunjakautumisen juurten kärjissä, ja
koska kasvu tapahtuu juuri siellä, juuret eivät pysty enää 
kasvamaan.

Ominaisuudet
Neudorffin rikkakasvihävitteet ovat tehokkaita myös 
alhaisissa lämpötiloissa. Niitä voi käyttää varhaiskeväästä
myöhäissyksyyn, mikä takaa suojan koko rikkaruohojen 
kasvukierron ajan.

Tehoaineet eivät jää maaperään, minkä ansiosta kylvö tai 
uudelleenistutus käsitellyillä alueilla on mahdollista käsittelyn
jälkeen.

Tehokkuus
Neudorff rikkakasvien torjunta-aineet ovat täydellisiä torjunta-aineita rikkakasveille ja heinille. Nämä tehoavat sekä 
yksivuotisia että monivuotisia rikkakasveja vastaan ja ovat tehokkaita myös vaikeasti torjuttaville rikkakasveille, sammaleille
ja leville.

Valmisteen tehoaineina ovat pelargonihappo ja maleiinihappohydratsidi, jotka yhdessä muodostavat 
nopeavaikutteisen rikkaruohojen torjunta-aineen, joka antaa pitkäaikaisen suojan rikkaruohojen 
uudelleenkasvua vastaan.

Kasvisolut ennen käsittelyä Käsittelyn aikana Kuivumisvaihe

Nokkonen

Nurmikka

Voikukka

Peltokorte

Ohdake

Vuohenputk

Härkki

Ratamo
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Rikkaruohojen torjuntaRikkaruohojen torjunta

● 31,02 g/l pelargonihappo, 
4,95 g/l maleiinihappohydratsidi

● Rikkakasvien täystuho rikkakasvien ja -ruohojen 
torjuntaan

● tehoaa myös vuohenputkeen, peltokortteeseen, 
sammaliin ja leviin

● vaikuttaa juuriin saakka
● alkaa vaikuttaa jo muutamassa tunnissa
● tehoaa alhaisissakin lämpötiloissa
● biologisesti hajoava#

● Soveltuu käytettäväksi sekä koti- että pienpuutar-
hassa

● Käytännöllinen 3- litran suurpakkaus,  helppokäyt -
töinen sumutin isommille rikkakasvialueille.

Käyttö: 
● käyttövalmis ruiskute
● Rikkakasvit on kasteltava läpimäriksi, jotta ne saisivat 

optimaalisen määrän tehoainetta

Finalsan® Plus heti käyttövalmis Reg.nr. 3047

Rikkakasvien torjunta-aine RTU2)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 750 ml 11820

3 x 3 Ltr. 11823

4 005240 192566

4 005240 192573

● 86,7 g/l pelargonihappo, 30 g/l maleiinihydratsidi
● rikkakasvihävite rikkakasvien ja -ruohojen torjuntaan
● tehoaa myös vuohenputkeen, peltokortteeseen, sam-

maliin ja leviin
● vaikutus kestää useita viikkoja
● alkaa vaikuttaa jo muutamassa tunnissa
● tehoaa alhaisissakin lämpötiloissa
● biologisesti hajoava#

Käyttö: 
● 16,6-prosenttisena, ts. 100 ml Finalsania sekoitetaan

500 ml:aan vettä 6 m²:n rikkaruohoalaa kohti.
● 1 litra Finalsan Plus riittää 180 m²:lle (yksittäisten 

kasvien käsittely)
● Rikkakasvit on kasteltava läpimäriksi, jotta ne saisivat

optimaalisen määrän tehoainetta. Paras mahdollinen
vaikutus saavutetaan rikkaruohojen ollessa 5-10 cm:n
mittaisia

Finalsan® Plus tiiviste2)
Reg.nr. 3046

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 500 ml 11821

10 x 1 Ltr. 11822

3 x 2 Ltr. 11842

2) Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. Huomaa varoituksiin ja merkkeihin tuotteen pakkauksessa.
# OECD 301F mukaan

UUSI
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● 87 g/l pelargonihappo
● torjuu täydellisesti rikkakasveja ja -ruohoja
● myös vuohenputkea, peltokortetta sammalta ja leviä

vastaan
● vaikuttaa jo muutaman tunnin kuluessa
● tehokas myös alhaisissa lämpötiloissa
● luontoperäinen tehoaine, biohajoava
● käyttö sallittua pihalla ja puutarhassa

Käyttö: 
● sekoita 100 ml 500 millilitraan vettä 

(16,6 % prosenttinen liuos). Annos riittää 6 m² 
rikkakasvi-alalle. Yksi litra Finalsania riittää kasvien 
yksittäiseen käsittelyyn 180 m² alueella.  Ruiskuta 
rikkakasvit tehokkaasti, koska vain suoraan  
torjunta-aineen kanssa kosketuksiin joutuvat 
kasvin osat kuolevat.

Finalsan®
Reg.nr. 2778

Rikkakasvien torjunta-aine2)

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 1 Ltr. 11801

● 31 g/l pelargonihappo
● torjuu täydellisesti rikkakasveja ja -ruohoja
● myös vuohenputkea, peltokortetta sammalta ja leviä

vastaan
● vaikuttaa jo muutaman tunnin kuluessa
● tehokas myös alhaisissa lämpötiloissa
● luontoperäinen tehoaine, biohajoava
● käyttö sallittua pihalla ja puutarhassa

Käyttö: 
● käyttövalmis sumute. Suihkuta tehokkaasti, koska vain

suoraan altistuneet kasvinosat kuolevat

Finalsan RTU®
Reg.nr. 2779

Rikkakasvien torjunta-aine2)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 750 ml 11800

● 187 g/l pelargonihappo
● väkevöite estää tehokkaasti ja suojaavasti nurmikon

sammaloitumista
● nopea ja kestävä vaikutus
● ei värjää sammalta mustaksi, ei ruosteläiskiä laattoihin
● nurmikolle voi astua heti, kun aine on kuivunut
● luontoperäinen tehoaine, biohajoava
● käyttö sallittua pihalla ja puutarhassa

Käyttö: 
● 1 litra Finalsan sammaleen torjunta-ainetta riittää 

60 m²  alueelle
● sekoita 100 ml 5,9 litraan vettä (1,6 % liuos) 

käsittelemään 6 m² sammaloitunutta aluetta
● levitä ruiskukannulla 1 litra valmista liuosta neliöme-

triä kohti

Finalsan® Sammaltuho2)
Reg.nr. 3021

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 1 Ltr. 11802 Meidät voi
viedä takaisin

nurmikolle heti
aineen

kuivuttua!

Rikkaruohojen torjuntaRikkaruohojen torjunta

2) Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. Huomaa varoituksiin ja merkkeihin tuotteen pakkauksessa.
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Kasvinsuojelu
Neudorffin Spruzit tuhohyönteisten torjunta-aine
on ympäristöystävällistä

Se sisältää luonnossakin esiintyviä tehoaineita. 
Sen käyttö on vaaratonta monille erilaisille
hyötyhyönteisille ja mehiläisille. Sitä paitsi se
valmistetaan luonnon omista raaka-aineista. 
Spruzit on hyväksytty Suomessa luomutuotantoon.

● 4,6 g/l pyretriinit, 825,3 g/l rapsiöljy
● laajan vaikutusspektrin omaava ruiskutusaine torjuu

imeviä ja purevia koristekasvien tuhohyönteisiä 
asunnoissa, toimistoissa, parvekkeilla, kasvihuoneessa
ja avomaalla, myös avomaavihanneksille ja -hedelmille

● torjuu tehokkaasti: lehtiluteita, kehrääjäpunkkeja 
jauhiaisia, ripsiäisiä lehti- ja kilpikirvoja, villakilpikirvoja,
isohavukirvoja, kaskaita, perhosentoukkia, kuoriaisten
ja lehtipistiäisten  toukkia 

● luonnonpyretriinin ja rypsiöljyn yhdistelmä takaa, että
aikuisten hyönteisten ohella myös niiden toukat ja
munat  tuhotaan tehokkaasti. Uutta sukupolvea ei
enää synny!

● vaaratonta mehiläisille
● käyttö sallittua pihalla ja puutarhassa

Käyttö: 
● lehtiluteet, perhosten toukat, ripsiäiset,

kuoriaisten ja lehtipistiäisten toukat:
10 ml 1 litraan vettä (1 % liuos)
Valkokärpänen:
15 ml 1 litraan vettä (1,5 % liuos)
Kirvat:
20 ml 1 litraan vettä (2 % liuos)

VarVaroaika: 7 vrk maustekasveille ja
1 vrk muille kasveille

Spruzit®
Reg.nr. 2009

Tuhohyönteisten torjuntaan1)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 11701

● 0,045 g/l pyretriinit, 8,25 g/l rapsiöljy
● laajan vaikutusspektrin omaava ruiskutusaine torjuu

imeviä ja purevia koristekasvien tuhohyönteisiä 
asunnoissa,  toimistoissa, parvekkeilla, kasvihuoneessa
ja avomaalla, myös avomaavihanneksille ja -hedelmille

● torjuu tehokkaasti: lehtiluteita, kehrääjäpunkkeja 
jauhiaisia, ripsiäisiä lehti- ja kilpikirvoja, villakilpikirvoja,
isohavukirvoja, kaskaita, perhosentoukkia, kuoriaisten
ja lehtipistiäisten  toukkia

● luonnonpyretriinin ja rypsiöljyn yhdistelmä takaa, että
aikuisten hyönteisten ohella myös niiden toukat ja
munat  tuhotaan tehokkaasti. Uutta sukupolvea ei
enää synny!

● vaaratonta mehiläisille
● käyttö sallittua pihalla ja puutarhassa

Käyttö: 
● ruiskuta kasvit märiksi, käsittele myös lehtien 

alapinnat

VarVaroaika:oaika: 7 vrk maustekasveille ja
1 vrk muille kasveille

Spruzit RTU®®
Reg.nr. 2777

Tuhohyönteisten torjuntaan1)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 500 ml 11700

1) Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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Neudo-Vital 
kunnioittaa 
luontoaluontoa
Valmistettu luonnonmukaisista kasviraaka-aineista,
vahvistaa kasveja.

Ennaltaehkäisee sienikasvuston  muodostumista.

Neudo®-Vital Ruusun Vahvenne
● koostumus: rasvahappoja, merileväuutetta, liuotinta,

vettä, muita formulointiaineita
●● valmistettu luonnonmukaisista rasvahapoista ja 

kasviuutteista
●● nostaa kasvien vastustuskykyä sienisairauksia vastaan

ruusuille, perennoille ja muille koristekasveille
●● vaaraton mehiläisille
● käyttö sallittu kotona ja puutarhassa

Käyttöalueet:
- ruusuhärmä ruusuissa 
- ruoste köynnösruusuissa 
- ruoste verenpisaroilla 

- ruusuhärmä riippahernepuissa 
- ruusuhärmä astereissa 
- ruusuhärmä ritarinkannuksissa
- härmä lehdillä
- mustalaikku ruusuissa
- ruoste pelargonioilla
- ruusuhärmä syysleimuissa 
●● parantaa myös koristekasvien ja vihanneksien 

vastustuskykyä monia muita sienisairauksia vastaan

Käyttö: Käyttö: 
●● ruiskuta kasvit tippuvan märiksi 

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 500 ml 11950

4 005240 004364

Neudo®-Vital Ruusun Vahvenne
● koostumus: rasvahappoja,merileväuutetta, liuotinta,

vettä, muita formulointiaineita
● valmistettu luonnonmukaisista rasvahapoista ja 

kasviuutteista
● nostaa kasvien vastustuskykyä sienisairauksia vastaan

ruusuille, perennoille ja muille koristekasveille
● vaaraton mehiläisille
● käyttö sallittu kotona ja puutarhassa

Käyttöalueet:Käyttöalueet:
- ruusuhärmä ruusuissa 
- ruoste verenpisaroilla 
- ruusuhärmä riippahernepuissa 

- ruusuhärmä astereissa 
- ruusuhärmä ritarinkannuksissa
- härmä lehdillä
- mustalaikku ruusuissa
- ruoste pelargonioilla
- ruusuhärmä syysleimuissa 
●● parantaa myös koristekasvien ja vihanneksien 

vastustuskykyä monia muita sienisairauksia vastaan

Käyttö: Käyttö: 
●● 1-prosenttisena, ts. ruiskuta 10 ml 1 litraan vettä. 

Puuvartisten kasvien kyseessä ollen lisäksi ennakkokä-
sittelynä 3-prosenttisena, ts. 30 ml 1 litraan vettä

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 11951

4 005240 004289
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Tuuhea kuin 
karhun turkki!
Neudorffin Bio-Nurmikkolannoite vahvistaa 
nurmikkoa ja parantaa maan rakennetta. Edistää 
juurien muodostumista ja ravinteiden kulkua kasvien
käyttöön. Tuloksena on luonnollinen ja tuuhea, 
vihreä nurmikko. 

Bio-Nurmikkolannoite huolehtii MyccoVital®-
aineyhdistelmällään ja maaperää elävöittävillä 
mikro-organismeilla kasvien terveydestä ja vahvasta
kasvusta. Lannoitteet ovat ihmisille vaarattomia ja 
ne vahvistavat maaperän toimintaa ja kasvien 
elinvoimaisuutta.

Bio-Nurmikkolannoite, Azet VitalKalkki ja
muut erikoislannoitteemme sisältävät ainoastaan 
luontoperäisiä raaka-aineita. 

Toimintatapa
Azet Bio-Nurmikkolannoitteen sisältämät mikro-organismit muuttavat ravinteet kasvien käyttöön 
sopivaan muotoon. Käyttämällä Azet Bio-Nurmikkolannoitetta lisäät maahan tärkeitä maaperän
mikrobeja. Tämä ainutlaatuinen biologis-orgaaninen  nurmikkolannoite parantaa  samalla  huomattavasti
maan pieneliöiden  elinolosuhteita. Azet Bio- Nurmikkolannoite sisältää orgaanisesti sidotun typen, 
fosforin ja kaliumin lisäksi ennen kaikkea suuren määrän maaperän omia bakteereja, mykorritsa-sieniviljelmiä 
sekä selluloosaa hajottavia entsyymejä  kuivatussa muodossa. 

Azet Bio-Nurmikkolannoitteen sisältämät pieneliöt muuttavat sekä kuolleen osan  huopakerrostumasta että leikkuu- ja
sammaljäänteet luonnolliseksi kasviravinteeksi. Täten nurmikko saa  hitaasti mutta jatkuvasti ravinteita ja  kasvaa kauniin 
tiheäksi samalla kun sen pituuskasvu vähenee.

Verrattuna muihin lannoitteisiin Azet Bio-Nurmikkolannoite vaikuttaa heti sen levityksen jälkeen. Sen sisältämät orgaaniset
ravinteet (aminohappo, amiini, peptidi) ovat nopeasti vaikuttavia – lisäksi osa on pitkävaikutteisia.

Vinkki nurmikon hoitoon
Ennen Azet Bio-Nurmikkolannoitteen käyttöä levitä siihen Azet VitalKalkki. Mikäli nurmikossasi on sammalta, maaperä on
silloin liian hapan ja se ei pysty hyödyntämään lannoitteita. Oikea pH-arvo nurmikolla on 6,5-7. Tarvittavan kalkkimäärän
voit kätevästi mitata pH-testillämme.
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vahvistaa kasveja

● orgaaninen NPK-lannoite, 9-1-4, luonnollisista 
raaka-aineista

●● tuuhealle ja luonnollisen vihreälle nurmikolle, 
vähentää  sammaleen muodostusta ja rikkakasveja

●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus, tehoaa heti
●● MyccoVital® (Mykorritsa) huolehtii erityisen 

voimakkaista juurista ja kasveista

●● maaperää elävöittävillä mikro-organismeilla
●● sisältää typen ja fosforin ohella myös kaliumia 

parantamaan kuivuuden- ja pakkasenkestokykyä.
●● raaka-aineet ovat jatkuvan ankaran laatukontrollin

alaisia
● rakeinen, helppo levittää käsin tai lannoitesirottimella
● sopii myös nurmikon syyslannoitukseen

AzetAzet®® Bio-NurmikkolannoiteBio-Nurmikkolannoite

Tuote Tuotenr. EAN

5 x 2,5 kg 63025

45 x 6 kg 63106

30 x 10 kg 63110

60 x 10 kg 63110

4 005240 191293

Ei vahingolli-
nen siileille eikä

kotieläimille
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● kalsiumkarbonaatti (88 %) sekä magnesiumia
ja rautaa 

● ei polta kesälläkään nurmikkoa
● luonnonmukaiset raaka-aineet 
● sisältää eläviä maaperän atsoto-mikrobeja 
● edistää juurien muodostusta ja kasvien elinvoimaista 

kasvua 

● möyhentää maaperää ja parantaa sen hedelmällisyyttä,
säätää happamuutta 

● sitoo ilmasta typpeä ja helpottaa sen hyödyntämistä 
kasveille 

● optimoi lannoitteen hyödyntämisen

Azet® VitalKalkki

Tuote Tuotenr. EAN

54 x 10 kg 64160

●● 8 testiä maaperän kalkintarpeen (happamuusarvon) 
helppoon ja tarkkaan mittaukseen 

● perustuu värireaktioon 
● jokaisen käytettävissä, testaus kestää vain muutaman 

minuutin 

● tarvittava kalkin määrä on helposti luettavissa 
selkeistä taulukoista

● ensimmäinen askel maaperän parantamiseen. Kalkki
sitoo maan happamuutta ja luo näin edellytykset
maaperän vilkkaalle toiminnalle. 

pH-testipH-testi

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 1 kpl. 83001

4 005240 165669

Tuuhea kuin karhun turkki!Tuuhea kuin karhun turkki!

Voimme
mennä nurmikolle

heti lannoituksen
jälkeen! 

● Kasvualusta on valmistettu kasviperäisistä raaka-
aineista käyttämällä orgaanisia NPK- ravinteita

● 100 % ilman turvetta
● ravinteet kohdistettu erikoisesti tomaateille, kurkulle,

kurpitsalle, kesäkurpitsalle, chilille ja paprikalle
● luonnollinen kalium kehittää aromikkaita hedelmiä
● suuri ominaispaino, siksi parempi lujuus

● nopeasti uusiutuvista raaka-aineista
● kevyesti esilannoitettu, lisälannoitus tarpeellinen 

Neudorffin lannoitteilla aikaisintaan 3-4 viikon 
kuluttua

NeudoHum® Tomaatti- ja Vihannesmulta
Luonnonmulta ilman turvetta

Tuote Tuotenr. EAN

54 x 20 Ltr. 00969

● viljelyalusta, jonka valmistuksessa on käytetty 
kasviraaka-aineita ja orgaanista NPK-lannoitetta

● 100 % ilman turvetta
● erityisesti suunniteltu välimerenkasvien ja palmujen

tarpeisiin
● erittäin hyvä veden ja ravinteiden varastointikyky

● helposti kasteltavissa myös pitkän kuivuuden jälkeen
● valmistettu nopeasti uudelleen kasvavista raaka-

aineista
● kevyesti esilannoitettu, jälkilannoitus orgaanisella

Neudorff-lannoitteella on tarpeen aikaisintaan 
3-4 viikon kuluttua (kasvilajista riippuen)

NeudoHum® Välimeren- ja palmumulta
Turpeeton luonnonmulta

Tuote Tuotenr. EAN

54 x 20 Ltr. 00972

UUSI
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Erikoislannoit-
teet
Neudorffin erikoislannoitteet ovat 
ympäristöystävällisiä

Ne ovat täysin orgaanisia. Ne sisältävät vain 
luonnon raaka-aineita. Lisätyt mikro-organismit 
tekevät maaperästä elävän ja elinvoimaisen.

● universal NPK-lannoite 7-1-5 
● luonnonmukaiset raaka-aineet
● tasapainoitettu ravinnekoostumus terveelle kasvulle

ja  runsaalle aromaattisten hedelmien sadolle
● luonnonmukainen pitkäaikainen vaikutus, tehoaa heti

● sokerijuurikkaan kalium nostaa kasvien vastustuskykyä
● MyccoVital® (Mykorritsa) erityisen vahvoille juurille ja

kasveille
● maaperää elävöittäviä mikro-organismeja
● hiilidioksidikuormitusta lisäämättömät raaka-aineet

Fertofit® Bio-Puutarhalannoite

Tuote Tuotenr. EAN

6 x 1,25 kg 61011

45 x 6 kg 61106

60 x 10 kg 61110

4 005240 191262

4 005240 191286

● orgaaninen NPK-lannoite 7-1-8 
● huolehtii vahvasta hedelmänmuodostuksesta, nostaa satoa,

edistää kypsymistä ja parantaa makua
● mansikoille, viinirypäleelle, marjapensaille, omena-,

päärynä- ja luumupuille

● orgaaninen NPK-lannoite 7-1-8 
● korkea kaliumpitoisuus edistää hedelmien kypsymistä ja

makua
● nopeuttaa humuksen muodostumista
● tomaateille, kurkuille, paprikalle, kesäkurpitsalle ja kurpitsalle

Azet® Bio-Marjalannoite

Azet® Bio-Tomaattilannoite

Tuote Tuotenr. EAN

Azet Bio-Marjalannoite
6 x 1,25 kg 49011

Azet Bio-Tomaattilannoite
6 x 1,25 kg 45011

4 005240 191224

4 005240 191255

Seuraavat tuotetiedot pätevät 
molemmille tuotteille:
● luonnonmukaiset raaka-aineet
● luonnonmukainen pitkäaikainen vaikutus
● MyccoVital® (Mykorritsa) voimakkaalle ja

terveelle kasvulle
● maaperää elävöittäviä mikro-organismeja
● hiilidioksidikuormitusta lisäämättömät

raaka-aineet
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● orgaaninen NPK-lannoite 7-1-4 
● terveelle ja voimakkaalle kasvulle ja kauniille kukinnolle
● rhododendroneille, atsaleoille, suo- ja kanervakasveille

● orgaaninen NPK-lannoite 7-3-4 
● runsaalle kukinnolle
● ruusuille, perennoille ja yksivuotisille kukkiville kesäkukille

Azet® Bio-Rhododendronlannoite

Azet® Bio-Ruusulannoite

Seuraavat tuotetiedot pätevät 
molemmille tuotteille:
● luonnonmukaiset raaka-aineet
● luonnonmukainen pitkäaikainen

vaikutus
● MyccoVital® (Mykorritsa) voimak-

kaalle ja  terveelle kasvulle
● maaperää elävöittäviä mikro-

organismeja
● hiilidioksidikuormitusta lisäämättö-

mät raaka-aineet

ErikoislannoitteetErikoislannoitteet

● orgaaninen NPK-lannoite 9-1-4 
● luonnonmukaiset raaka-aineet
● voimakkaan vihreille lehdille ja neulasille
● luonnonmukainen pitkäaikainen vaikutus
● MyccoVital® (Mykorritsa) voimakkaalle ja terveelle 

kasvulle
● maaperää elävöittävillä mikro-organismeilla
● havupuille ja ikivihreille myös loppukesästä ja syksyllä

● sisältää rautaa, magnesiumia ja hivenaineita
● hiilidioksidikuormitusta lisäämättömät raaka-ainee

Käyttö:
● uudelleenistutukset: laita istutusmultaan 4 kukkurallista

ruokalusikallista (50 g) kasvia kohden 
● vanhat kasvit: 50 g kasvia kohden ja isommille 

kasveille 50 g korkeusjuoksumetriä kohden latvuksen
valuma-alueelle  maalis-huhtikuussa

Azet® Bio-Havupuulannoite

Tuote Tuotenr. EAN

Azet Bio-Havupuulannoite
6 x 1,25 kg 46011

4 005240 191217

Tuote Tuotenr. EAN

Azet Bio-Rhododendronlannoite
6 x 1,25 kg 47011

Azet Bio-Ruusulannoite
6 x 1,25 kg 48011

4 005240 191248

4 005240 191231

Azet® Bio-Luujauho

Tuote Tuotenr. EAN

6 x 1,25 kg 44011

4 005240 160022

● orgaaninen NPK-lannoite 8-15-0,8
● sisältää runsaasti proteiineja, fosfaattia, kaliumia ja

muita hivenaineita ja saa kasvit kukoistamaan
● luonnonmukainen heti – ja pitkäaikaisvaikutus
● lisää maaperän hedelmällisyyttä ja edistää juuriston

kasvua
● kaikille koriste – ja hyötykasveille

● hiilidioksidikuormitusta lisäämättömät raaka-aineet
● kaikille koriste – ja hyötykasveille

Käyttö:
Sekoita lannoite istutuksen yhteydessä multaan.  
Vanhoille istutuksille sekoita Azet Bio- Luujauho 
pintamultaan 5-10 cm:n syvyyteen. Kastele runsaasti 
levittämisen jälkeen.

 GK Finnland 2017_RZ  18.07.2016  20:28 Uhr  Seite 13



| 14

ErikoislannoitteetErikoislannoitteet

●● orgaaninen NPK-lannoite 7-1-5
●● valmistuksessa käytetty eläinperäisiä sivutuotteita, 

kasviraaka-aineita ja eläviä mikro-organismeja koti  
ja pienpuutarhaan

●● luonnon raaka-aineista
●● orgaaniset ravinnelähteet
●● helppo käsitellä
●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus

●● MyccoVital® (Mykorritsa-sienirihmaston) ansiosta 
voimakas ja terve kasvu

●● sisältää maaperää elvyttäviä mikro-organismeja
eurorei’itys

Käyttö: 
● ruukkukoosta riippuen 1/2-12 tikkua kasvia kohden

Pakkaus: 40 tikkua pystypussissa

AzetAzet®®-Lannoitepuikot kukkiville kasveille-Lannoitepuikot kukkiville kasveille

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 40 kpl. 42100

4 005240 165461

●● orgaaninen NPK-lannoite 8-1-4
● valmistuksessa käytetty eläinperäisiä sivutuotteita, 

kasviraaka-aineita ja eläviä mikro-organismeja koti 
ja pienpuutarhaan

●● luonnon raaka-aineista
● orgaaniset ravinnelähteet
●● helppo käsitellä
●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus

●● MyccoVital® (Mykorritsa-sienirihmaston) ansiosta 
voimakas ja terve kasvu

●● sisältää maaperää elvyttäviä mikro-organismeja
eurorei’itys

Käyttö: 
● ruukkukoosta riippuen 1/2-12 tikkua kasvia kohden

Pakkaus: 40 tikkua pystypussissa

AzetAzet®®-Lannoitepuikot viherkasveille-Lannoitepuikot viherkasveille

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 40 kpl. 42101

4 005240 165478

●● orgaaninen NPK-lannoite 7-2,5-8,3
koti- ja pienpuutarhoille; valmistuksessa on käytetty
eläinperäisiä sivutuotteita, kasviperäisiä aineita ja 
eläviä mikro-organismeja

●● valmistettu luonnon raaka-aineista
●● antaa voimakkaan kasvun ja runsaan kukinnan
●● vähäsuolainen, minkä vuoksi sopii myös herkille 

lajeille
●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus
●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus

AzetAzet®® KukkasipulilannoiteKukkasipulilannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 500 g 48005

4 005240 001875

●● MyccoVital® (Mykorritsa) voimakkaalle ja terveelle
kasvulle

●● maaperää elävöittäviä mikro-organismeja
●● kaikille mukula- ja sipulikasveille

Käyttö: 
● avomaa: 12,5 − 50 g/m2 keväällä

syksyllä: 25 − 50 g/m2 jälkilannoitus

● ruukut ja sangot: Sekoita 4 − 25 g/10 litraan 
kukkamultaa ruukutuksen yhteydessä
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ErikoislannoitteetErikoislannoitteet

AzetAzet®®-Lannoitepuikot yrteille-Lannoitepuikot yrteille

● orgaaninen NPK-lannoite 8-0,9-4,2
●● valmistuksessa käytetty eläinperäisiä sivutuotteita, 

kasviraaka-aineita ja eläviä mikro-organismeja koti 
ja pienpuutarhaan

●● valmistettu luonnon raaka-aineista lumoaville kukille
●● orgaaniset ravinnelähteet
●● helppo käsitellä
●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus

●● MyccoVital® (Mykorritsa-sienirihmaston) ansiosta 
voimakas ja terve kasvu

●● sisältää maaperää elvyttäviä mikro-organismeja
eurorei’itys

Käyttö: 
● ruukkukoosta riippuen 1/2-12 tikkua kasvia kohden

Pakkaus: 40 tikkua pystypussissa

AzetAzet®-Lannoitepuikot orkideoille

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 40 kpl. 42103

AzetAzet®-Lannoitepuikot tomaateille ja marjoille
●● orgaaninen NPK-lannoite 7-0,9-5
●● koti- ja pienpuutarhaan, valmistuksessa käytetty 

eläinperäisiä sivutuotteita, kasviraaka-aineita ja eläviä
mikro-organismeja

●● valmistettu luonnon raaka-aineista
●● tuloksena herkulliset hedelmät ja kauniit kukinnot
●● helppo käsitellä
● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus

● MyccoVital®:in (mykorritsa) ansiosta voimakas ja
terve kasvu

● sisältää maaperää elvyttäviä mikro-organismeja
● eurorei’itys

Käyttö: 
● ruukkukoosta riippuen 5-10 tikkua kasvia kohden

Pakkaus: 40 tikkua pystypussissa

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 40 kpl. 42104

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 40 kpl. 42102

●● orgaaninen NPK-lannoite 8-0,9-4,2
●● koti- ja pienpuutarhaan, valmistuksessa käytetty 

eläinperäisiä sivutuotteita, kasviraaka-aineita ja eläviä
mikro-organismeja

●● valmistettu luonnon raaka-aineista
●● tuloksena terveet yrtit ja luonnollinen maku
●● helppo käsitellä
●● luonnonmukainen pitkäaikaisvaikutus

●● MyccoVital®:in (mykorritsa) ansiosta voimakas ja
terve kasvu

●● sisältää maaperää elvyttäviä mikro-organismeja
●● eurorei’itys

Käyttö: 
● ruukkukoosta riippuen 1/2-12 tikkua kasvia kohden

Pakkaus: 40 tikkua pystypussissa
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Nestemäiset 
lannoitteet
Neudorff nestemäiset lannoitteet ovat 
ympäristöystävällisiä

Ne ovat täysin orgaanisia. Ne sisältävät yksinomaan
kasviperäisiä, luonnonmukaisia raaka-aineita. 
Ne ovat vaarattomia ihmisille ja eläimille. 

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-1-4, 
koristekasveille

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja 
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuk-
sesta, erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille

● ydinravinneyhdistelmä (3,3 % typpi, 0,9 % fosfori, 
4,2 % kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua 
edistävät aineet vahvoille kasveille ja runsaalle 
kukinnalle

● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● kasvilajista riippuen 1 − 4 viikon välein 

0,5-prosenttisena (5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Kukkalannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66002

10 x 1 Ltr. 66102

4 005240 191354

4 005240 191439

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0,7-4,2
kun  tavoitteena ovat vahvat viherkasvit

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuk-
sesta, erinomaiset lannoiteominaisuudet
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille

● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,7 % fosfori, 
4,2 % kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua 
edistävät aineet vahvoille kasveille ja runsaalle 
kukinnalle

● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● kerran viikossa 0,5-prosenttisena 

(5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Viherkasvilannoite

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 1 Ltr. 66025

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0,4-4
kun tavoitteena ovat maukkaat, terveelliset tomaatit

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuk-
sesta, erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille

● kaliumpainotteinen, monia hivenaineita sisältävä
ravinneyhdistelmä

● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,4 % fosfori, 
4,2 % kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua 
edistävät aineet vahvoille kasveille ja runsaalle 
kukinnalle

Käyttö: 
● kerran viikossa 1-prosenttisena (10 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Tomaattilannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 45002

10 x 1 Ltr. 45015

4 005240 191378
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Nestemäiset lannoitteet

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-1-5
aromaattisille mauste- ja rohdosyrteille

● tasapainoinen ravinneyhdistelmä takaa yrttien voimak-
kaan, terveen kasvun ja antaa niille selkeän aromin

● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,8 % fosfori, 
4,8 % kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua 
edistävät aineet vahvoille kasveille ja runsaalle 
kukinnalle

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuk-
sesta, erinomaiset lannoiteominaisuudet
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille
● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: Käyttö: 
●● kasvilajista riippuen 1-4 viikon välein 0,5-prosenttisena

(5 ml 1 lit-raan vettä)

BioTrissol® Yrttilannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66007

4 005240 191361

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0,4-4
kun tavoitteena ovat maukkaat, mehevät sitrushedelmät

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja 
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● lluonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuksesta,
erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille

● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,4 % fosfori, 4,2 %
kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua edistävät
aineet vahvoille kasveille ja runsaalle kukinnalle

● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn
● erityisen sopiva ravinneyhdistelmä ehkäisee 

sitruskasveilla usein esiintyvää raudanpuutetta
● hemlokin kuoresta saatava 5-prosenttinen

rautaflavonoidikompleksi rautakloroosin torjuntaan

Käyttö: 
● neljän viikon välein 0,5-prosenttisena (5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Sitruslannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66005

4 005240 002933

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0,4-4
antaa bonsaikasveille elinvoimaa

● solut kasvavat vaikka pituuskasvu on vähäistä
● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,4 % fosfori, 4,2 %

kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua edistävät 
aineet vahvoille kasveille ja runsaalle kukinnalle

● ravitsee maan mikro-organis-meja ravintoaineilla ja 
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuksesta,
erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille
● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● neljän viikon välein 0,5-prosenttisena (5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Bonsailannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66006

4 005240 002926

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0,5-4
antaa puksipuille elinvoimaa

● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,5 % fosfori, 4,2 %
kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua edistävät 
aineet vahvoille kasveille ja runsaalle kukinnalle

● ravitsee maan mikro-organis-meja ravintoaineilla ja 
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuksesta,
erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille
● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● kerran viikossa 0,5-prosenttisena (5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Buxuslannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66008

4 005240 001271
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Nestemäiset lannoitteetNestemäiset lannoitteet

● kasviperäisiä aineita käyttäen valmistettu orgaaninen
kaliumlannoite

● ruskoleväuute (Ascophyllum nodosum), biologinen,
systeemisesti vaikuttava kasvunedistäjä

● kiihdyttää itämistä ja juurten muodostumista
● nostaa huomattavasti ja laatua parantavasti marjojen,

viiniköynnöksien ja hedelmäpuiden satoa
● parantaa laatua ja varastoitavuutta

● sisältää monia tärkeitä hivenaineita, vitamiineja, 
hormoneja, entsyymejä, aminohappoja ja proteiineja

● sopii kaikille viljelykasveille

Käyttö: 
● tehoaa parhaiten 1-prosenttisena (10 ml 1 litraan vettä)

lehdille suihkutettuna.
● voidaan antaa myös kastelemalla. 4 käyttökertaa 

vuodessa

Algan® Ruskoleväuute

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 7450

4 005240 002568

● orgaaninen, nestemäinen typpilannoite; valmistuksessa
on käytetty eläinperäisiä sivutuotteita; koti- ja 
pienpuutarhoille

● 55-prosenttisesti luonnollisia aminohappoja  sisältävä
proteiinihydrolysaatti vesiliuoksessa

● siirtyy nopeasti ja suoraan kasvin käyttöön lehtien
kautta

● saasteiden, pakkasen, kuivuuden tai  epäedullisten 
kasvuolosuhteiden vuoksi vaurioituneiden  kasvien
elvyttämiseen

● parantaa selvästi mansikoiden, viiniköynnösten,
hedelmäpuiden, vadelmien, tomaattien, ruusujen, 
perunoiden, kaalin, salaatin ja muiden viljelykasvien 
laatua ja satoisuutta

Käyttö: 
● ruiskutetaan lehdille 0,3-1-prosenttisena 

(3-10 ml 1 litraan vettä) kasvien kunnosta riippuen
● älä säilytä alle -15° lämpötilassa

Balsamol

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 73252

4 005240 167342

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0-4
kun tavoitteena ovat hehkeän upeat pelargoniat

● avitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuk-
sesta, erinomaiset lannoiteominaisuudet
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille

● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille
● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,6 % fosfori, 4,1 %

kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua edistävät
aineet vahvoille kasveille ja runsaalle kukinnalle

● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● kerran viikossa 1-prosenttisena (10 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Pelargonialannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66012

10 x 1 Ltr. 66010

4 005240 191385

4 005240 002803

● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0,4-4
antaa kaktuksille elinvoimaa

● erityisesti tarkoitukseen sopiva, runsaasti kaliumia 
sisältävä ravinnekaava ja monet hivenaineet takaavat
voimakkaan,  luonnollisen kasvun

● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,4 % fosfori, 4,2 %
kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua edistävät
aineet vahvoille kasveille ja runsaalle kukinnalle

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostuk-
sesta, erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille
● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille
● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● neljän viikon välein 0,5-prosenttisena 

(5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Kaktuslannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66004

4 005240 002919
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● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0-4 
kiehtoville orkideoille

● ravitsee maan mikro-organismeja ravintoaineilla ja 
edistää näin luonnollista maaperän hedelmällisyyttä

● luonnollinen fermentaatiotuote sokerijuurikasjalostukse-
sta, erinomaiset lannoiteominaisuudet 
(100 % sokerijuurikasvinassi)

● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille

● kaikille kodin ja puutarhan koristekasveille
● ydinravinneyhdistelmä (3 % typpi, 0,6 % fosfori, 

4,1 % kalium) ja sen vitamiinit, entsyymit ja kasvua 
edistävät aineet vahvoille kasveille ja runsaalle kukinnalle

● myös amppelikasveille, ei sovi vesiviljelyyn

Käyttö: 
● neljän viikon välein 0,5-prosenttisena 

(5 ml 1 litraan vettä)

BioTrissol® Orkidealannoite

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66003

● kasviperäisiä aineita ja ureaa käyttämällä valmistettu
kasvinhoito-aine

● edistää elinvoimaista kasvua ja kukkien muodostusta
● parantaa mikroilmastoa lisäämällä ilmankosteutta
● ei jätä kalkkiläikkiä lehdille
● käyttö vaaratonta ihmisille ja eläimille

Käyttö: 
● orkideat viihtyvät kosteassa ilmassa. 

Tämän vuoksi lehtiä tulee ruiskuttaa kasvuvaiheessa
1-2 viikon välein ja lepovaiheessa
2-3 viikon välein

Orkidean Hoitospray

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 66030

4 005240 192542

Orkidea-Setti
● 1 Setti sisältää 1 x 250 ml Orkidean Hoitosprayn ja 1 x 250 ml BioTrissol Orkidealannoitteen
● ihmeellisen kauniille kukkaloistolle 
● molemmat pullot on sidottu pakkaukseen 

Orkidean Hoitospray 
● kasviperäisiä aineita ja ureaa käyttämällä valmistettu

kasvinhoito-aine

Käyttö:
● sumuta lehtiä kasvuvaiheessa 1-2 viikon välein ja 

lepovaiheessa 2-3 viikon välein

BioTrissol® Orkidealannoite
● orgaaninen NPK-lannoite, nestemäinen, 3-0-4, 

valmistettu kasviperäisistä raaka-aineista 
(100 % sokerijuurikasvinassi) kiehtoville orkideoille

Käyttö:
● neljän viikon välein 0,5-prosenttisena 

(5 ml 1 litraan vettä)

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 2 x 250 ml 
pullo ja sumutinpullo 66035

Havupuubalsami lehtilannoite
● orgaaninen, nestemäinen typpilannoite (9 % N)
● 55 % luonnollisia aminohappoja lannoiteliuoksessa
● erittäin nopea imeytyminen suoraan neulasten tai

rhodojen lehtien kautta
● neulas- ja lehtilannoite kuusien, mäntyjen, marjakuu-

sien, tuijien, valesypressien, katajien ja muiden ikivih-
reiden kuten rododendronien ja laakeripuiden lan-
noittamiseen ja vahvistamiseen.

● elävöittämään ja vahvistamaan ympäristörasituksen,

pakkasen, kuivuuden tai huonojen kasvuolosuhteiden
vahingoittamia havupuita

● nostaa huomattavasti ja laatua parantavasti marjojen,
viiniköynnöksien ja hedelmäpuiden satoa

Käyttö: 
● aina kasvien kunnon mukaan 0,3-1% liuos 

(3-10 ml/litraan vettä) lehtiin ruiskutettuna. 
Voidaan käyttää koko kasvukauden ajan

● Älä säilytä alle -15° lämpötilassa

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 73250

Nestemäiset lannoitteetNestemäiset lannoitteet
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Hyönteisten 
torjunta sisällä 
ja ulkona
Neudorffin kotitalouksien ja kotipuutarhureiden
käyttöön tarkoitetut torjunta-aineet vaikuttavat
tehokkaasti ja luotettavasti kiusallisiin hyönteisiin
sekä sisä- että ulkotiloissa.

Niiden teho perustuu imevien tai lentävien
hyönteisten tiettyihin käyttäytymismalleihin, jolloin
ne saadaan helposti torjuttua.

Muurahaiset voivat olla hyvin ongelmallisia  terasseilla, 
parvekkeilla, talon sisällä ja  ulkokäytävillä. Pelkästään 
näkyvien muurahais ten poistaminen ei ratkaise ongelmaa,
sillä ne muodostavat vain pienen murto-osan kaikista
muurahaisista. Todellinen parannus saadaan aikaan vasta
kun koko muurahaisyhdyskunta, kuningatar ja toukat 
mukaan lukien, tuhotaan.

Ympäristöystävällinen ja käytännöllinen –
Neudorffin täytettävä muurahaispuffetti –
tuhoaa koko muurahaisyhteiskunnan!
Neudorffin muurahaispuffetti koostuu yhdestä putkilosta 
ja kahdesta täytettävästä puffetista.  Tehoaineena on 
spinosadi, jota esiintyy  luontaisesti maaperäbakteereissa.
Tuotetta  käytettäessä puffetit täytetään liuoksella ja
asetetaan  muurahaisten pesän tai polun  välittömään 
läheisyyteen. 

Neudorffin  muurahaispuffettia voidaan käyttää sekä sisällä
että ulkona. Muurahaispuffetti on täysin  vaaraton ihmisille,
lapsille ja lemmikeille, sitä voidaan käyttää esim. päiväkod-
eissa. Muurahaiset kantavat syötin täytettävästä  puffetista
pesään ja syöttävät sen siellä  työläisille, toukille ja kuningat-
tarelle. Koska  vaikutus ei ilmene heti, muurahaiset ja 
toukat voidaan tuhota yhdellä ainoalla käyttökerralla. 

Näin saadaan aikaan se, että muurahaiset  kuljettavat lisää
ravintoa pesään vielä sen jälkeenkin kun ne ovat syöneet
tuotetta. Liuos  riittää puffettien 10 lisätäyttöön. 

Vaikuttavuus
Neudorffin muurahaissyötti vaikuttaa heti  ensimmäisestä
päivästä alkaen ja on näin ollen tehokkaampi kuin saman-
tapaiset hyytelöpohjai set tuotteet. Kuten kaaviosta näkyy,
koko  muurahaispesä tuhoutuu 1–2 viikossa.
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Kilpaileva tuote Kontrolli (ilman tuotetta)Kontrolli (ilman tuotetta)Loxiran muurahaispuffettiLoxiran muurahaispuffetti
0,0168 % spinosadi0,0168 % spinosadi

1 2 3 4 7

●● tehoaine: 0,168 g/ltr. spinosadi (0,015 % w/w) 
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrkyt)

●● biosidej (PT18)
●● muurahaispuffetti luonnonmukaisella syötillä muurahai -

sten torjuntaan terassilla, parvekkeella, ja sisätiloissa
●● ilman synteettisiä tehoaineita
●● työläismuurahaiset ottavat syötin ja kantavat sen 

pesäänsä kaikille muille pesän asukkaille ja kuningatta-
relle

●● syötti alkaa vaikuttamaan vasta n. päivän kuluttua
●● kun naarastyöläiset, poikaset ja kuningatar syövät

houkutinliuosta, koko muurahaisyhteiskunta tuhoutuu

●● läpinäkyvä kansi mahdollistaa syötin kulumisen 
tarkkailun

●● helposti täytettävissä, torjunta on mahdollista koko 
kauden ajan

●● riittoisa, 4 lisätäyttöä

Käyttö: Käyttö: 
●● sijoita muurahaispuffetti muurahaisten tuloaukkojen

välittömään läheisyyteen tai suoraan niiden reitin 
varrelle. Suurempien pesien torjuntaan tarvitaan 
ainakin kaksi puffettia

LoxiranLoxiran®® Muurahaispuffetti – Muurahaispuffetti – Reg.nr. FI-2014-0007

Täytettävä muurahaisrasiaTäytettävä muurahaisrasia3)

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 2 kpl. 11500

3) Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
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Hyönteisten torjunta sisällä ja ulkonaHyönteisten torjunta sisällä ja ulkona

● tehoaine: 0,168 g/ltr. spinosadi (0,015 % w/w) 
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrkyt)

● biosidej (PT18)
● käyttövalmis, luonnollista tehoainetta sisältävä 

syöttirasia
● sopii erinomaisesti terasseilla, parvekkeilla, ulkokäytä-

villä ja asuinhuoneissa tapahtuvaan torjuntaan
● ei sisällä synteettisiä tehoaineita

● koko muurahaisyhdyskunta tuhoutuu kun muurahai-
set  vähitellen syövät syötin pesässä

Käyttö: 
● aseta syöttirasiat muurahaispesien välittömään 

läheisyyteen tai suoraan muurahaisten poluille

Loxiran® Muurahaissyötti 3)
Reg.nr. FI-2014-0010

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 2 kpl. 11504

● sekä sirotteluun että kasteluun
● biosidej (PT18)
● tehoaine 1,74 g/kg pyretriinit 

(Chrysanthemum cinerariaefolium-uute)
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrhyt)

● vaikutus perustuu krysanteemin kukista eristettyyn
luonnonpyretriiniin

● sirote- ja kasteluaine nopeaan ja turvalliseen 
muurahaisten torjuntaan teillä, pihoilla, terasseilla ja 
viljelemättömillä mailla

Käyttö: 
● sirottelu: 10-20 g/m² muurahaisten poluille ja pesiin
● kastelu: 10 g liuotettuna 0,5 litraan vettä pesää kohti 

ja  puutarhalaattojen väleihin tai sokkelin viereen

Loxiran® Muurahaissirote 3)
Reg.nr. TUKES-2014-BTA-017

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 300 g 11505

20 x 500 g 11501

4 005240 167984

● tehoaine 2,5 g/kg pyretriinit
(Chrysanthemum cinerariaefolium-uute)
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrkyt)

● biosidej (PT18)
● saatavana sprayna
● vaikutus perustuu kasviöljyjen ja krysanteemin kukista

eristetyn luonnon pyretriinin yhdistelmään
● ilman pyretroidia tai muita synteettisiä tehoaineita

Käyttö: 
● ruiskuta huolellisesti muurahaisten kulkureitit ja tiet

sisätiloissa
● käsittele erittäin huolellisesti kaikki lymypaikat ja 

tuloaukot

Loxiran® Muurahaisspray 3)
Reg.nr. TUKES-2015-BTA-016

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 400 ml 11502

12 x 750 ml 11503

4 005240 167694

3) Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
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Hyönteisten torjunta sisällä ja ulkonaHyönteisten torjunta sisällä ja ulkona

● tehoaine: 4 g/kg pyretriinit 
(Chrysanthemum cinerariaefolium-uute)
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrkyt)

● biosidej (PT18)
● sumute kärpäsiä ja muita lentäviä hyönteisiä, kuten 

hyttysiä ja sääskiä sekä ampiaisia vastaan
● tehokas ja välitön vaikutus
● sumutusputki vaikeapääsyisten paikkojen, kuten rakojen

ja  liitoksien käsittelyyn

Käyttö: 
● pyyhi käsiteltäviltä pinnoilta pölyt
● sumuta hyönteisten suosimat oleskelu- ja 

levähdyspaikat  perusteellisesti
● Vaikuttaa heti sekä lisäksi kuuden viikon kestovaikutus

Permanent® Hyttys- ja Kärpässpray 3)
Reg.nr. TUKES-2014-BTA-015

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 500 ml 11600

● tehoaine: 4 g/kg pyretriinit 
(Chrysanthemum cinerariaefolium-uute)
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrkyt)

● biosidej (PT18)
● sumute koita, torakoita, sokeritoukkia, muurahaisia, 

kirppuja, siiroja ja kotisirkkoja vastaan
● tehokas ja välitön vaikutus
● sumutusputki vaikeapääsyisten paikkojen, kuten rakojen

ja  liitoksien käsittelyyn

Käyttö: 
● pyyhi käsiteltäviltä pinnoilta pölyt
● sumuta hyönteisten suosimat oleskelu- ja 

levähdyspaikat  perusteellisesti
● Vaikuttaa heti sekä lisäksi kuuden viikon kestovaikutus

Permanent® Tuholaisspray 3)
Reg.nr. TUKES-2014-BTA-015

●● tehoaine 2,1 g/kg pyretriinit
(Chrysanthemum cinerariaefolium-uute)
valmisteryhmä 18 (hyönteis-ja punkkimyrkyt)

●● biosidej (PT18)
●● uusi vaahtomainen torjunta-aine ampiaispesien 

torjuntaan
●● myös tuholaisten torjuntaan vaikeapääsyisistä onkaloista,

verhouksien takaa, säleverhojen suojista jne.
●● levitetty vaahto on stabiili monta tuntia, vaahdon 

hajoamisen jälkeen jää vahakerros, johon sidottu 
tehoaine on vielä  pitemmän aikaan aktiivi

Käyttö: Käyttö: 
●● ampiaiset: sumuta vaahtoa pesäaukkoon tai onkaloi-

den  sisäänmenoaukkoihin. Vaahto estää ampiaisten
ulospääsyä ja niiden hyökkäyksen. Jätä pesä paikoilleen
vielä jonkin aikaa  käsittelyn jälkeen, jotta pääset käsiksi
vielä myöhemmin  pesälle palaaviin ampiaisiin.

●● ryömivät tuholaiset: suihkuta riittävästi vaahtoa 
torakoiden ja siirojen lymypaikkoihin

PermanentPermanent®®
Reg.nr. TUKES-2014-BTA-018

Ampiais- ja TuholaisvaahtoAmpiais- ja Tuholaisvaahto3)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 300 ml 11602

3) Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 500 ml 11601

Permanent® Koiliima-ansa
● hyönteismyrkytön liima-ansa vaatekoiden 

toteamiseen
● biosidej (PT18)
● liiman sisältämä feromoni (seksuaalihoukutinaine)

houkuttelee koiraita, jotka tarttuvat liimaan
● asetetaan tai ripustetaan huoneisiin, kaappeihin tai 

varastotiloihin (ml. museot)

Käyttö:
● ripusta tai aseta liima-ansa koille helppopääsyisiin

paikkoihin sellaisiin huoneisiin tai kaappeihin, joissa
säilytetään tekstiilejä

● vaihda liima-ansa tarpeen mukaan, kuitenkin 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 2 kpl. 00399

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

Eläinkarkotteet
Neudorffin eläinkarkotteet ovat 
ympäristöystävällisiä

Ne sisältävät luonnon ainesosia, jotka eivät ole
haitallisia ihmisten eivätkä eläinten terveydelle. 
Ne käyttävät hyväkseen kohde-eläimen luonnollista,
vaistomaista käyttäytymistä. Ne eivät saastuta
eivätkä vahingoita ympäristöä.

● estät helposti jänisten ja city-kanien aiheuttamat 
tuhotyöt. Voit ehkäistä myös jänisten ja rusakoiden
aiheuttamat kaivuutyöt kivetysten, rappujen, terassien
ja muurien alla

● yksi käsittely antaa suojan n. 3-4 viikoksi

Käyttö:
● rajaa suojattava alue 2-3 cm:n levyisellä siroteviivalla 
● 1 kg riittää n.15 metrille

Käpälämäen Jäniskarkote3)

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 1 kg 616749

● 0,5 g/kg laventeliöljy
● myyrien karkottamiseen, pisaramainen muoto
● karkottaa myyrät tehokkaasti hajusteiden avulla 

vahingoittamatta itse myyriä
● rakeet säilyttävät tehonsa maaperästä riippuen 

4-6 viikkoa

Käpälämäen myyräkarkote3)

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 200 g 89253

Käyttö: 
● kaiva suojattavalle alueelle pienellä istutuskuokalla tai

kepillä n. metrin välein kuoppia. Aseta kuoppaan 1-2
raetta ja peitä kuoppa mullalla. Aseta rakeita myös
käytäviin

● voidaan käyttää sulan maan aikana
● hyvin riittoisa. 200 g riittää 100 m²

● 0,2 g/kg pelargonihappo 
● heti käyttövalmis sirote, myrkytön 
● sisältää luonnonmukaisia hajusteita joita myös esiintyy

luonnossa 
● karkote koostuu eri hajusteista  jotka yhdessä 

kehittävät jäniksille vastenmielisen tuoksun ja 
vahvistavat karkotevaikutusta 

● sirotetta on helppo levittää tarkasti haluttuihin 
kohteisiin 

●● 7g/kg laventeliöljy (rakeita)
●● kestävä haju karkottaa tehokkaasti kissat takapihoilta,

terasseilta ja lintujen oleskelupaikoilta
●● peittää kissojen reviirille jättämät hajumerkit ja kissat

välttävät jatkossa suojattavaa aluetta
●● luonnonmukainen, käyttövalmis karkote

Käpälämäen KissakarkoteKäpälämäen Kissakarkote3)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 200 g 89250

●● perustuu vain luonnollisiin mineraaleihin ja 
kasviperäisiin  hajuaineisiin

●● antaa 3-4 viikon suojan, säästä riippuen

Käyttö: Käyttö: 
●● levitä suojattavalle alueelle noin 4-5 g rakeita hajakyl-

vönä  neliömetriä kohti (vastaa n.1 ruokalusikallista)

●● 1,5 g/kg laventeliöljy (rakeita)
●● koirankarkote vaikuttaa koirien herkkään hajuaistiin

vahingoittamatta eläintä
●● luonnonmukainen, käyttövalmis karkote
●● perustuu vain luonnollisiin mineraaleihin ja 

kasviperäisiin  hajuaineisiin

Käpälämäen Koirakarkote3)

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 300 g 89251

4 005240 004814

●● antaa 3-4 viikon suojan, säästä riippuen

Käyttö: 
● sirottele suojattavalle alueelle noin 30 g rakeita hajakyl-

vönä neliömetriä kohti (vastaa n. 4 ruokalusikallista) tai
sirota n.30 cm leveä suojakaistale (n. 10 g metriä kohti)
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● luotettava teräksestä ja muovista valmistettu 
kestosyötillä varustettu loukku

● kestosyötti – jyrsijähoukutteiden maailmanuutuus
● houkutteleva aromatisoitu keinoainesyötti
● kestävä; jopa 3 kuukautta turvallinen käytössä
● sopii erinomaisesti märkätiloihin – homehtumaton

● allergeeniton
● pakkaus toimii syöttilaatikkona

Käyttö:
● viritä loukku painamalla kaksoishaka alas
● aseta viritetty loukku seinänvierustalle
● laita pakkaus viritetyn ansan päälle

Kestosyötillä varustettu Sugan® Hiirenloukku

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 1 kpl. 89142

UUSI

Rottien ja hiirien
torjunta
on tehokasta

● koska vaikuttavana aineena käytetään uuden 
sukupolven tehoaineita, joille ei ole vielä kehittynyt
vastustuskykyä

● koska erilaiset syötit on tarkoitettu eri 
käyttökohteisiin

● koska usein jo yksi käyttökerta riittää
● koska tarvittava määrä on hyvin alhainen
● koska aine on pitkään houkutteleva ja tehokas 

● 0,05 mg/kg difenakumi
● biosidej (PT14)
● Käyttövalmis tahnasyötti tehoaa hiiriin jo kerta-

annoksena
● Ongelmaton käyttää koska annospussia ei tarvitse

repiä auki
● Säänkestävä syötti sisäkäyttöön

Käyttö: 
● Perusta koko haitta-alueelle useita syöttipaikkoja 

2-5 metrin välein (1-4 pussia syöttipaikkaa kohti)

SuganSugan®® Tahnasyötti Pastabete3)
Reg.nr. FI-2015-0008

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 120 g 89131

● 0,05 mg/kg difenakumi
● biosidej (PT14)
● Käyttövalmis palasyötti tehoaa hiiriin jo kerta-

annoksena
● Erinomaisen säänkestävyytensä ansiosta ”Ratimor 

palasyötit” ovat turvallisia käsitellä

Käyttö: 
● Levitä syöttejä, kunnes niitä ei enää syödä
● Perusta koko haitta-alueelle useita syöttipaikkoja 

2-5 metrin välein (2-4 palaa syöttipaikkaa kohti)

Sugan® Palasyötti Blockbete3)
Reg.nr. FI-2015-0005

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 160 g 89130

3) Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

UUSI

UUSI
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●● suljettava syöttilaatikko syöttien asianmukaiseen levi-
tykseen

●● syöttien jättäminen avoimesti näkyviin on kielletty.
Rotan- ja hiirensyötit on asetettava sopivissa syö-
teissä piiloon siten, että aineet ovat lasten, kotieläin-
ten ja lintujen ulottumattomissa

●● näiden syöttilaatikoiden käyttö estää myrkkysyöttien
ei-toivotun kuljettamisen syöttipaikan ulkopuolelle

Käyttö:
● sirottele syötit niille tarkoitettuihin kammioihin, sulje

kansi ja poista avain
● aseta rottien torjuntaa varten 2-4 rotansyöttisäi-

liötä 100 m2 kohden
● aseta hiirten torjuntaa varten Sugan hiirensyötti-

laatikoita 2 metrin välein aivan seinän viereen, sisään-
ja ulostuloaukot seinän suuntaisesti

SuganSugan®® RotansyöttilaatikkoRotansyöttilaatikko
SuganSugan®® HiirensyöttilaatikkoHiirensyöttilaatikko

●● luotettava teräksestä ja muovista valmistettu loukku
●● erityisen käyttäjäystävällinen, viritetään yksinkertaisesti

painamalla kaksoishaka alas
●● kuollut eläin voidaan poistaa ilman että siihen tai 

iskuhakaan tarvitsee koskea. Jousihaka painetaan 
yksinkertaisesti alas

●● koska loukun osat ovat muovia ja terästä, kaikki 
vanhat hajut lähtevät niistä lyhyen pesun jälkeen,
minkä vuoksi ne voidaan menestyksellisesti asettaa
käyttöön yhä uudelleen

Käyttö rottien torjuntaan:
● laita loukkuun syötiksi juustoa, kalaa tai paistettua 

sianlihaa ja aseta se viritettynä paikoilleen. Mieluiten
seinänvierustalle

Käyttö hiirten torjuntaan:
● laita loukkuun syötiksi suklaata, pähkinätahnaa tai 

paistettua sianlihaa ja aseta se viritettynä paikoilleen

SuganSugan®® Rotanloukku
SuganSugan® Hiirenloukku

Tuote Tuotenr. EAN

Sugan® Rotansyöttilaatikko
6 x 1 kpl. 89140

Sugan® Hiirensyöttilaatikko
12 x 1 kpl. 89141

Tuote Tuotenr. EAN

Sugan® Rotanloukku
12 x 1 kpl. 89143

Sugan® Hiirenloukku
12 x 1 kpl. 89144

Rottien ja hiirien torjuntaRottien ja hiirien torjunta

● ansa myyrien (vesi- ja peltomyyrien) pyydystämiseen
● voidaan käyttää ympäri vuoden
● erityisen käyttäjäystävällinen, ansa voidaan virittää

yhdellä  ainoalla kädenliikkeellä
● syötillä varustetut ansat houkuttelevat myyriä, jotka

kuolevat varmasti pyydyshaan suuren iskuvoiman 
ansiosta

● suljettu rakenne estää häiritsevän valon ja ilman 
pääsyn  ansaan, mikä parantaa huomattavasti 
pyyntitehokkuutta

●● pyydystetty myyrä on helppo poistaa ilman että 
siihen  tarvitsee koskea

Käyttö: 
● maassa oleva käytävä avataan, syötiksi laitetaan 

porkkanaa tai selleriä, ansa viritetään ja asetetaan 
käytävään

Neudorff Myyräansa

Tuote Tuotenr. EAN

10 x 1 kpl. 89125

UUSI

UUSI
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Biotekniset 
ansat
Neudorffin biotekniset ansat ovat
ympäristöystävällisiä

Ne eivät sisällä tuholaismyrkkyjä. Ne käyttävät
hyväkseen hyönteisten luonnollista käyttäytymistä.
Ne eivät saastuta eivätkä vahingoita ympäristöä.

● houkuttelevat lentäviä ruukkukasvituholaisia, kuten 
jauhiaisia, kirvoja, miinaajakärpäsiä ja harsosääskiä 

● käyttövalmiit tikut, sivelty hajuttomalla, myrkyttömällä 
liimalla, joka ei kuivu eikä myöskään tipu 
(esim. lämpöpatterin yllä) 

● ilman hyönteismyrkkyjä 

Tuholaisten Torjuntatikkuja 

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 10 kpl. 75091

4 005240 165560

Käyttö: 
● työnnä tikut suoraan kukkaruukkuun tai kiinnitä ne 

keppiin 

● ● 1 keltainen tikku riittää yhteen tartunnan saaneeseen 
kas viin

●● houkuttelevat lentäviä ruukkukasvituholaisia, kuten 
jauhiaisia, kirvoja, miinaajakärpäsiä ja harsosääskiä

●● sopii myös rhododendronkaskaiden pyydystämiseen
avomaalla

●● sopii erinomaisesti kasvihuoneessa ja talvipuutarhassa
käytettäväksi

●● käyttövalmiit tikut, sivelty hajuttomalla, myrkyttömällä 
liimalla, joka ei kuivu eikä myöskään tipu

●● ilman hyönteismyrkkyjä
● taulun mitat: 7,5 x 20 cm

Kelta-ansa

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 7 kpl. 75095

Käyttö: Käyttö: 
● ● ripustetaan kasvien väliin 1 taulu/m² tai 1 taulu/

kukkapenkki jaettuna tasaisesti koko alalle
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● antaa ympärivuotisen suojan runkoa ylöspäin 
ryömiviä  tuhohyönteisiä vastaan

● ihanteellinen hallamittarin toukkien ja muiden 
latvoihin  munivien tuholaistoukkien torjuntaan

● erinomainen suoja muurahaisia, lehti- ja 
villakilpikirvoja  vastaan

● sisältää myrkytöntä, luonnon hartseista ja vahoista
valmistettua erikoisliimaa, joka ei kuivu eikä 
huuhtoudu pois

● mahdollisimman hellävarainen hyötyhyönteisille 
vihreän  paperin ansiosta

● teho säilyy useita kuukausia

Käyttö: 
● laitetaan yksinkertaisesti rungon päälle ja kiinnitetään

mukana tulevalla kiinnityslangalla

Liimanauha

Tuote Tuotenr. EAN

20 x 2,5 m 75070

4 005240 169414

● suojaa kasviksia madoilta ja toukilta
● suojaa kasviksia ansarijauhiaisilta
● suojaa hedelmiä Drosophila suzukii -hedelmäkärpä-

siltä
● vähentää rakeiden aiheuttamia vahinkoja
● estää eläimiä ja lintuja syömästä satoa
● valo, ilma ja vesi pääsevät esteettä läpi

● laitetaan viljelmien päälle heti kylvön tai istutuksen
jälkeen

● voidaan käyttää uudelleen useiden vuosien ajan
● silmäkoko 0,8 x 0,8 mm

Tuholaisverkko

● Hedelmämatojen omenoille ja päärynoille aiheutta-
mien vahinkojen vähentämiseen tai seurantaan tarkoi-
tettu biotekninen ansa 

● vaikuttaa selektiivisesti omenakääriäiseen
● feromoni (seksuaalihoukutinaine) houkuttelee ansaan

koiraita, jotka tarttuvat liimaan. Naaraat jäävät hedel-
möittymättä, jolloin munintaa ei tapahdu

Käyttö:
● ripusta ansa puuhun tuulensuuntaisesti, vaihda 

feromoni 6 viikon kuluttua

Tuote Tuotenr. EAN

6 x 1 set 75100

Tuote Tuotenr. EAN

6 x 1 kpl. 75080

Neudomon® Omenamatoansa

● kirjavat alumiiniliuskat kottaraisten, rastaiden, 
varpusten ja muiden lintujen karkottamiseen

● suojaa vihannesmaan kylvöksiä, nuppuja sekä 
hedelmäpuiden kypsyviä hedelmiä

● valoheijastusten ja räsähtelevien äänten aiheuttama
pelotevaikutus

Käyttö: 
● kiinnitetään kiinnityslangoilla siten, että nauhat liikkuvat

helposti  tuulessa
● ripustetaan paikalleen vasta akuutin lintuvaaran 

uhatessa ja otetaan mahdollisimman nopeasti taas
pois, jotta linnut eivät tottuisi nauhoihin

Neudorff Linnunpelätinnauhat

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 10 kpl. 71100

4 005240 009376

Biotekniset ansat

UUSI

UUSI
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Villipuutarhurin
siemensekoituk-
set
Maukkaita siemensekoituksia parvekkeelle, 
terassille ja puutarhaan

● jo osittain unohtuneita luonnonyrttejä ja -kasveja 
sisältäviä siemensekoituksia

● sopivat hyvin parvekepuutarhurille, voidaan kylvää
myös ruukkuihin, sankoihin tai puutarhaan

● jokainen sekoitus sisältää enimmillään 6 eri yksi- 
ja kaksivuotista lajiketta

● varmasti itäviä, ei F1-hybridejä
● helppo annostella kylvöapuaineen avulla
● 1 pakkaus riittää vähintään 2 isoon 

parvekelaatikkoon

● enimmäkseen perinteisiä monivuotisia luonnonkasveja
ja maustekasveja sisältävä siemensekoitus

●● sisältää luonnonkasveina liuskaratamoa, villirukolaa, ni-
ittysuolaheinää, pikkuluppiota ja heinäratamoa sekä
thaibasilikaa

● saat raikasta, herkullista kesäsalaattia parvekelaatikosta
jo muutaman viikon kuluttua

●● viljelmien kasvukorkeus 10-50 cm

Käyttö:
● kylvöajankohta: huhti-kesäkuu
● sadonkorjuuaika: kesä-lokakuu, ensimmäiseen 

pakkaseen saakka

Villipuutarhurin Villisalaatti

●● syksyllä kylvettävä siemensekoitus jossa enimmäkseen
yksi- ja monivuotisia luonnonkasveja

● rapeanraikasta, terveellistä salaattia syksyllä ja talvella
suoraan parvekkeelta

● koostuu sareptansinappilajikkeista „Green in the
snow“ ja „Red Giant“, punaisesta villirukolasta sekä
rohtokuirimon, liuskaratamon ja talviportulakan 
luonnonvaraisista lajikkeista

● viljelmien kasvukorkeus 10-50 cm

Käyttö:Käyttö:
●● kylvöajankohta: elo-syyskuu
●● sadonkorjuuaika: Syys-huhtikuu

Villipuutarhurin Syötävät kukat

Käyttö:Käyttö:
●● kylvöajankohta: huhti-kesäkuu
● sadonkorjuuaika: heinä-lokakuu, ensimmäiseen 

pakkaseen saakka

Villipuutarhurin KukkatervehdysVillipuutarhurin Kukkatervehdys
●● ei syötävää, mutta todellista silmänruokaa
●● sisältää enimmäkseen yksivuotisia luonnonkukkia
●● korutsinniaa, kohtalonkukkaa, tarhaneitoa, keltarese-

daa, keltaista auringonhattua ja ruiskaunokin villejä
muotoja

●● viljelmien kasvukorkeus 10-80 cm

Tuote Tuotenr. EAN

9 x 2 x 2 g
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
2 parvekelaatikkoon

00896

Tuote Tuotenr. EAN

9 x 2 x 2 g
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
2 parvekelaatikkoon

00891

Tuote Tuotenr. EAN

9 x 2 x 2 g
pahvilaatikko jossa 
siemensekoitus 
2 parvekelaatikkoon

00893

UUSI

UUSI

UUSI
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Käyttö:
● kylvöajankohta: huhti-kesäkuu
● sadonkorjuuaika: heinä-lokakuu, ensimmäiseen 

pakkaseen saakka

Villipuutarhurin Vitalsalaatti
●● siemensekoitus jossa enimmäkseen yksivuotisia luon-

nonkukkia ja -kasveja
●● sisältää orvokkeja, ruiskaunokkeja, kehäkukkaa, kurk-

kuyrttiä, sinisarviapilaa ja hedelmäsamettikukkaa
●● kerättyjä kukkia voi käyttää ruoanlaitossa tuoreina ja

kuivattuina monin eri tavoin salaateissa, jälkiruoissa tai
kukkavoin lisukkeena

●● viljelmien kasvukorkeus 20-70 cm

● aromaattisen kirpeitä 1- ja 2-vuotisia luonnonyrttejä
sisältävä sekoitus

●● sisältää anisiisoppia, kanelibasilikaa, ryytisalviaa, 
hedelmätagetesta ja sitruunamelissaa

●● uusi makuelämys limonadeissa, teessä, makeissa 
ruoissa tai makeana pestona

● viljelmien kasvukorkeus 30-90 cm

Käyttö:
● kylvöajankohta: huhti-kesäkuu
●● sadonkorjuuaika: heinä-lokakuu, ensimmäiseen 

pakkaseen saakka

Villipuutarhurin Aromiyrtit

Tuote Tuotenr. EAN

9 x 2 x 2 g
pahvilaatikko jossa 
siemensekoitus 
2 parvekelaatikkoon

00895

Tuote Tuotenr. EAN

9 x 2 x 2 g
pahvilaatikko jossa 
siemensekoitus 
2 parvekelaatikkoon

00894

UUSI

UUSI

Villipuutarhurin MakuyrtitVillipuutarhurin Makuyrtit
●● mausteisia 1- ja 2- vuotisia luonnonyrttejä sisältävä

siemensekoitus
●● sisältää pillisipulia, tilliä, sinisarviapilaa ja luonnossa 

kasvavina lajikkeina pikkuluppiota, mäkimeiramia ja 
villirukolaa

●● vastapoimittuina nämä yrtit antavat hyvän säväyksen
niin dippeihin, pitsoihin kuin kastikkeisiinkin mutta ovat
maukkaita myös kuivattuina

● viljelmien kasvukorkeus 20-70 cm

Käyttö:
●● kylvöajankohta: huhti-kesäkuu
●● sadonkorjuuaika: kesä-lokakuu, ensimmäiseen 

pakkaseen saakka

Tuote Tuotenr. EAN

9 x 2 x 2 g
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
2 parvekelaatikkoon

00892

UUSI

Kaikkien Villipuutarhurin-siemensekoitusten levitystapa ja sijoituspaikka
● Jaa siemenet tasaisesti mullalla täytettyyn parvekelaatikkoon, ruukkuun tai astiaan, painele kevyesti, 

peitä ohuella multakerroksella ja kastele hyvin. 
Pidä kosteana, jälkilannoita 4-6 viikon kuluttua yrteille tarkoitetuilla Azet® ravinnepuikoilla 
(kukkatervehdys-sekoitusten osalta kukille tarkoitetuilla Azet® ravinnepuikoilla).

● Sijoituspaikka Aurinkoinen/puolivarjoinen
2 x 80 cmHuhti-kesäkuu 40 – 60 cm

Siemensekoituksia parvekkeelle,Siemensekoituksia parvekkeelle,
terassille ja puutarhaanterassille ja puutarhaan
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●● ihastuttava siemensekoitus jossa enimmäkseen 
luonnonkukkia ja -kasveja

●● värikkään ja kestävän luonnonniityn luomiseen
● suunniteltu erityisesti perhosten tarpeita silmällä 

pitäen
●● sisältää kotimaisten perhosten jälkeläisten tarvitsemia

mesi- ja ravintokasveja kuten villiporkkanaa, 
kevätesikkoa ja niittysalviaa

● sopii myös haitattoman hyötypuutarhan  harhautus -
ruokintaan

● helppo annostella kylvöapuaineen avulla
● 1 pakkaus riittää 10 m²:ille

Käyttö:Käyttö:
● kylvöajankohta: maalis-kesäkuu ja syys-lokakuu
●● kukinnan alku: huhti-syyskuu
●● kasvukorkeus noin 70 cm
●● sirottele kylvösiemen tasaisesti juuririkkaruohoista 

vapautetulle maalle ja painele kevyesti, kastele hyvin
ja pidä tasaisen kosteana.

●● sopii kaikille maatyypeille

Villipuutarhurin Väri-iloitteluVillipuutarhurin Väri-iloittelu

● kirjava siemensekoitus jossa enimmäkseen 
luonnonkukkia ja -kasveja

● suunniteltu erityisesti villimehiläisten ja kimalaisten 
tarpeisiin

● luo mehiläisystävällisen kukkameren puutarhaan
● sisältää monia suojakasveja kuten esim. neidonkieltä,

ruusuruohoa ja myskimalvaa, joissa on runsaasti 
mettä ja siitepölyä

● helppo annostella kylvöapuaineen avulla
● 1 pakkaus riittää 10 m²:ille

Käyttö:
● kylvöajankohta: maalis-kesäkuu ja syys-lokakuu
● kukinnan alku: huhti-syyskuu
● kasvukorkeus noin 70 cm
● sirottele kylvösiemen tasaisesti juuririkkaruohoista 

vapautetulle maalle ja painele kevyesti, kastele hyvin
ja pidä tasaisen kosteana.

● sopii kaikille maatyypeille

Villipuutarhurin Mehiläistarha

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 50 g 
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
10 m2:lle

00903

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 50 g 
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
10 m2:lle

00904

UUSI

UUSI

● monia eri lajeja sisältävä siemensekoitus jossa 
luonnonkukkia ja -kasveja

● houkuttelee hämärässä lepakoiden ravinnonlähteenä
käyttämiä hyönteisiä ja yöperhosia

● auttavat luomaan yöaikaan tuoksuvan, värikkään 
luonnonkeitaan

● suopayrtin, illakon ja kesäkuuruohon öisin kukkivat 
lajikkeet levittävät hämärässä viettelevää tuoksuaan

● helppo annostella kylvöapuaineen avulla
● 1 pakkaus riittää 10 m²:ille

Käyttö:
● Kylvöajankohta: maalis-kesäkuu ja syys-lokakuu
● Kukinnan alku: huhti-syyskuu
● Kasvukorkeus noin 70 cm
● Sirottele kylvösiemen tasaisesti juuririkkaruohoista

vapautetulle maalle ja painele kevyesti, kastele hyvin
ja pidä tasaisen kosteana.

● sopii kaikille maatyypeille

Villipuutarhurin Yön Paratiisi

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 50 g 
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
10 m2:lle

00898

Siemensekoituksia Siemensekoituksia 
puutarhaanpuutarhaan

UUSI
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● runsaasti kukkiva siemensekoitus jossa enimmäkseen
luonnonkukkia ja -kasveja

● ihastuttavat kukat vetävät puoleensa kotimaisia 
laululintuja

● siemen- ja hyönteissyöjälintujen haluttu ravinnon-
lähde

● sisältää suurisiemenisiä kasveja joilla on kestävät 
sie-menvarret, esim. häränkukkaa, auringonhattua ja
nukulaa

● helppo annostella kylvöapuaineen avulla
● 1 pakkaus riittää 10 m²:ille

Käyttö:
● kylvöajankohta: maalis-kesäkuu ja syys-lokakuu
● kukinnan alku: huhti-syyskuu
● kasvukorkeus noin 70 cm
● sirottele kylvösiemen tasaisesti juuririkkaruohoista 

vapautetulle maalle ja painele kevyesti, kastele hyvin
ja pidä tasaisen kosteana

● sopii kaikille maatyypeille

Villipuutarhurin Väriläiskät

● uusi, houkutteleva myyntiteline
● sisältää kaikki Villipuutarhurin ystävä-tuotteet

Villipuutarhurin ystäva ja Villipuutarhurin nautinto, 
Yhdistelmäteline

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 50 g 
pahvilaatikko jossa
siemensekoitus 
10 m2:lle

00899

Tuote Tuotenr. EAN

24 x Villipuutarhurin Mehiläistarha
16 x Villipuutarhurin Väri-iloittelu 
16 x Villipuutarhurin Yön Paratiisi
24 x Villipuutarhurin Väriläiskät

00915

9 x Villipuutarhurin Syötävät kukat
9 x Villipuutarhurin Villisalaatti
9 x Villipuutarhurin Makuyrtit
9 x Villipuutarhurin Aromiyrtit
9 x Villipuutarhurin Vitalsalaatti
9 x Villipuutarhurin Kukkatervehdys
9 x Villipuutarhurin Vihersmoothie
9 x Villipuutarhurin Nuori Villi
8 x Villipuutarhurin Mehiläistarha
8 x Villipuutarhurin Puutarhan Variläiskät
8 x Villipuutarhurin Yön Paratiisi
8 x Villipuutarhurin Väri-iloittelu

00897

UUSI

UUSI

Siemensekoituksia 
puutarhaan
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Hyötyhyön-
teisten
auttaminen
Neudorffin hyönteishotelli on valmistettu
luonnonmateriaaleista. Se auttaa puutarhassa 
eläviä hyötyläisiä ja edistää näin osaltaanpuutarhan
luonnonläheisyyttä.

●● apuväline villimehiläisten, harsokorentojen, leppäkert-
tujen tapaisten hyödyllisten hyönteisten pesinnän ja
talvehtimisen helpottamiseen.

●● käsityötä – jokainen hyönteishotelli on uniikkikappale!
●● hyötyhyönteiset säätelevät lehtikirvojen tapaisten

tuhohyönteisten kantoja puutarhan, terassin tai 
parvekkeen kasveissa.

●● hyötyhyönteiset asustavat yksilöllisten tarpeidensa 
mukaan jossakin useista erilaisista ”huoneista”; puussa 
olevat kolot toimivat osaksi myös kasvuputkina

●● hyödylliset kukkien pölyttäjät löytävät ravintoa 
ympäristönsä yrteistä, kukista, pensaista ja puista

● hotellissa käytetty puuaines ei sisällä tuholaismyrkkyjä
● mitat: 56 x 36 x 10 cm (K x L x S)

Käyttö: 
●● voidaan käyttää puutarhassa, terassilla tai parvekkeella
● aseta hyönteishotelli hyönteisten ravinnontarpeen

tyydyttämiseksi aurinkoiselle, tuulelta ja sateelta 
suojatulle paikalle, jonka lähellä kasvaa yrttejä, 
runsaskukkaisia kasveja, kotoperäisiä pensaita ja puita

HyönteishotelliHyönteishotelli

Tuote Tuotenr. EAN

3 x 1 kpl. 71500

4 005240 165355

Neudorff tukee 
Paritätische Lebenshilfeä
Paritätische Lebenshilfe Schaumburg- Weserbergland GmbH:n (PLSW)  työntekijät 
rakentavat houkuttelevan  hyönteishotellin yhteistyössä Neudorffin kanssa.

PLSW tarjoaa Weserberglandissa  asuville toimintarajoitteisille  henkilöille näiden edellytysten mukaista  ammatillista
koulutusta ja auttaa heitä pääsemään  normaaliin työelämään.

Neudorff tukee PLSW:n työtä ja pitää sitä erittäin tärkeänä.  Valmistukseen  osallistuvat toimintarajoitteiset henkilöt ovat
hyvin ylpeitä siitä, että ovat mukana euroopanlaajuisesti myytävän  tuotteen tuotannossa. He ovat hyvin innostuneita ja 
noudattavat pesimäapuvälineen  rakentamisessa suurta huolellisuutta.  Katsomme että tukemalla ja auttamalla heitä 
äytämme vastuutamme alueella  toimivana yrityksenä.
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● lepakoiden vetäytymispaikka ja päiväpiilo
● Paritätische Lebenshilfe Weserbergland GmbH

(PLSW) -yhteisön työntekijöiden käsityönä 
valmistama

● sopii erityisen valmistustapansa ansiosta myös 
kääpiölepakoille

● Saksan luonnonsuojeluliiton (NABU) suosittelema
● lepakot käyttävät ravinnokseen hyönteisiä ja säätelevät

niiden kantoja

● valmistettu kestävän metsänhoidon menetelmin 
kasvatetusta puusta.

● säänkestävä katto
● mitat: 46,5 x 28,5 x 11,5 cm (H x B x T)

Käyttö:
● ripusta lepakkomaja etelän suuntaan vähintään neljän

metrin korkeuteen
● lentoreitin majalle tulee olla esteetön

Lepakkomaja

Tuote Tuotenr. EAN

3 x 1 kpl. 71221

● Siilien piilo- ja talvehtimispaikka
● Luonnonsuojeluliiton suosittelema
● Siilit käyttävät ravinnokseen etanoita ja hyönteisiä ja

säätelevät näin puutarhan tuholaisia
● valmistettu kestävän metsänhoidon menetelmin 

kasvatetusta puusta.
● 6-osainen rakennussarja työkaluineen
● säänkestävä katto
● sokkelosisäänkäynti suojaa kissoilta ja muilta 

tunkeilijoilta
● mitat: 28,5 x 49 x 38 cm (K x L x S)

Käyttö:
● laita siilitalo lokakuun alussa paikoilleen puutarhaan

suojaisaan paikkaan, esim. pensaiden tai pensasaitojen
alle

● älä häiritse siilejä talvella, puhdista siilitalo 
perusteellisesti kesällä!

Siilitalo

Tuote Tuotenr. EAN

3 x 1 kpl. 71220

Hyötyhyön-teisten  Hyötyhyön-teisten  auttaminenauttaminen

UUSI

UUSI

 GK Finnland 2017_RZ  18.07.2016  20:38 Uhr  Seite 33



| 34

Puunhoito
Neudorffin puunhoitotuotteet ovat
ympäristöystävällisiä

Ne sisältävät luonnon raaka-aineita.
Ne edistävät haavojen luonnollista paranemista.
Ne ovat vaarattomia mehiläisille ja hyötyhyönteisille. 

● kalkkikivityöstön tuotteista kalsiumhydroksidin, 
kivijauhon ja kasviperäisten aineiden avulla valmistettu
kalkkilannoite

● hedelmäpuiden ja -pensaiden valkaisuun ja hoitoon
● estää puun kuoren halkeamisen
● valmistettu korkealuokkaisesta kivijauhosta, kasviuutt-

eista ja kalkista sekä raudasta ja magnesiumista
● hoitaa kuorta ja säilyttää sen luonnollisen 

elastisuuden
● arvokkaat hivenaineet vapautuvat vähitellen sään

vaikutuksesta juuriston käytettäviksi. Ne edesauttavat
puuvartisten kasvien ravitsemusta ja tervehtymistä

Käyttö: 
● voidaan käyttää ympäri vuoden, erityisesti vähän

ennen talven tuloa
● levitetään pakkasettomina, kuivina päivinä kuivalle 

rungolle
● irralliset kuoren osat poistetaan ensin esim. 

teräsharjalla

Bio-Puulevite

Tuote Tuotenr. EAN

6 x 2 Ltr. 73020

4 005240 008164

● lateksiyhdistettä, savimineraalia, vettä
● suojakuori kaikkien hedelmä- ja koristepuiden 

haavojen  suojaamiseen
● ehkäisee taudinaiheuttajien tunkeutumista kasviin
● estää luotettavasti haavan kuivumisen ja edistää näin

sen  paranemista
● helposti levitettävää ja siksi erittäin riittoisaa
● tippumaton, käyttölämpötila -2 °C – +30 °C
● tuottaa erittäin lujan, aukottoman ja joustavan 

haavapeitteen
● kätevässä 250 ml:n sivellinpullossa

● puussa tapahtuvaa työskentelyä helpottava 
kiinnityshaka

● käyttö sallittu kotona ja puutarhassa

Käyttö: 
● puhdista haava perusteellisesti, poista irralliset kuoren

osat
● leikkaa pois sairaat haavaumat terveeseen puuhun

asti
● sivele haava huolellisesti noin 1 cm haavan reunan yli

Malusan® Haavanhoitoaine

Tuote Tuotenr. EAN

12 x 250 ml 72250

4 005240 160039
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●● kompostori puutarhassa tapahtuvaan nopeaan
kompostointiin

●● sisältää pohjaverkom
●● kaikenkokoisiin kotipuutarhoihin
●● 4-osainen; 8-kulmainen, kartiomainen muoto; 

iso tyhjennysluukku
● erinomainen lämmöneristys seinän kaksoisrakenteen 

ansiosta
●● sivuosat kiinnittyvät toisiinsa erittäin yksinkertaisesti 

hakasilla

●● myös kaksiosaisessa kannessa on lämpöeristys
●● tyhjennys pohjassa olevien kahden poistoluukun

kautta tai irrottamalla seinä
●● vakaa, säänkestävä rakenne, valmistettu 

kierrätysmuovista
●● mitat: 0,82 x 0,82 x 1,15 m

Tilavuus:  Tilavuus:  
●● 530 litraa

Lämpökompostori Lämpökompostori 
”Neudorff DuoTherm” 530 l”Neudorff DuoTherm” 530 l

Tuote Tuotenr. EAN

530 Ltr. 81100

4 005240 192528

●● orgaaninen kompostointivalmiste NPK 9-3-5
●● maanparannusaine, koti- ja pienpuutarhoille; 

valmistuksessa on käytetty eläinperäisiä sivutuotteita, 
kasviperäisiä aineita ja eläviä mikro-organismeja

●● kompostointiaine kaikenlaiseen kompostointiin
●● sisältää monia tärkeitä kompostibakteereja ja 

sienikasvustoja
●● lisäravinteet toimivat helposti sulavana ravinnealu-

stana mikro-organismeille

●● mahdollistaa puutarha- ja keittiöjätteiden sekä puu- 
ja  ruohosilpun sekä puiden lehtien nopean ja 
optimaalisen  hajoamisen

●● sopii erityisesti lämpökompostorissa tapahtuvaan
kompostointiin, koska monet rikkaruohonsiemenet 
ja  ei-toivotut bakteerit tuhoutuvat ensimmäisessä
kuumassa  vaiheessa

● sopii mainiosti myös syksyn lehtien tasokompostoin-
tiin

● erittäin riittoisa: 700 g riittää noin 1,4 m³:lle 
vihermassaa tai noin 23 m²:n alueelle

Radivit® Kompostointiaine

Tuote Tuotenr. EAN

8 x 1 kg 41010

Kompostointi
Neudorffin kompostointituotteet ovat 
ympäristöystävällisiä

Maa paranee pysyvästi, ja humuspitoisessa maassa on
myös enemmän mikro-organismeja. Humuspitoinen
maa kykenee varastoimaan enemmän ilmastolle
haitallista CO2:ta. Orgaaniset jätteet voivat jäädä
puutarhaan, jolloin ei tarvita kuljetusta julkisille
kompostointipaikoille. Kompostimullassa on vain 
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Maahantuoja

Esbau Oy Bio-Garden
Tähdenlennontie 7 · 02240 Espoo

puh. 09-887 0110
esbau@esbau.fi · www.esbau.fi

Valmistaja

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal

Germany
www.neudorff.fi 10
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