Tuotteiden erot
ja käyttökohteet

Osmocote Exact/Ficote Total/Agroblen vertailu & käyttökohteet
Tuote

Kuorrute %

HA- määrä Teknologia

N

P

K

Osmocote
Exact

100

100

100

100%

Ficote
Total

100

100

100

Agroblen

95/100

50/100

100

Annostelu *)

Käyttökohteet

g/l

g/m2

Resin

2-6

--

Ruukut ja astiat. Avomaan kukkaistutukset.
Ammattiviljelijät, taimistot, puistot, seurakunnat.

33%

Resin

2-4

30-60

Ruukut ja astiat. Avomaan kukkaistutukset.
Puut ja pensaat. Myös pintalevitys.
Puistot, seurakunnat, viherrakentajat.

Ei sisällä
hivenaineita

Poly-S &
Resin

--

30-60

Pintalevitys ja avomaalle kasvualustaan sekoitus.
Avomaan kukkaistutukset, puut ja pensaat.
Puistot, viherrakentajat, maanrakennus.

*) Annosteluohjeet ovat suuntaa antavia, tarkista paras tuote ja annostelu myyjältäsi.

10 hyvää syytä:
• Osmocote on laadullisesti ja
tuloksellisesti paras!

www.everris.com

• Ravinteiden luovutus kasveille on
täysin hallittua.
• Erinomaisia tuloksia lukuisissa erilaisissa olosuhteissa.
• Ympäristöystävällinen:
huuhtoutuminen on minimaalista.
• Taloudellinen: vapautuminen tapahtuu

Maahantuoja ja markkinoija:
Schetelig Oy, Tiilitie 14,
01720 Vantaa
www.schetelig.com

mittatilaustyönä kasvin tarpeiden
mukaisesti, ei hävikkiä eikä ylĳäämää.
• Kasvit ovat terveempiä ja paremmassa
kunnossa myös myynnin jälkeen.
• Valikoimasta löytyy aina oikea tuote
joka kohteeseen.
• Käyttäjäystävällinen: yksinkertaisesti

helppokäyttöinen.
• Vaikutusaika helppo tunnistaa
värillisten rakeiden avulla.
• Tarkasti ohjatun vapautumisen
ansiosta ravinteiden luovutus
myötäilee kasvin tarpeita (Osmocote
Exactin ainutlaatuinen ominaisuus).

4 hyvää syytä:
• Hyvä ja luotettava peruslannoite.
• Sopii ruukkuihin ja astioihin, kuin myös
pintalevitykseen esim. kukkaistutuksille, puille
ja pensaille.
• Toisen sukupolven Everris-lannoite; todistettua
suorituskykyä! Tasainen ja taattu ravinteiden
vapautuminen koko vaikutusajan.
• Sisältää pää- ja hivenaineita.

4 hyvää syytä:
• Taloudellinen vaihtoehto isompien pinta-alojen
käsittelyyn.
• Pääravinteet kuorrutettu, tasainen ja taattu
ravinteiden vapautuminen koko vaikutusajan.
• Sopii pintalevitykseen tai sekoitettavaksi kasvualustaan avomaalla. (Ei sovellu käytettäväksi
ruukuissa tai muissa suljettuissa kasvualustoissa).
• Ravinteiden hallittu liukeneminen vähentää
ravinteiden huuhtoutumista - säästää aikaa,
työtä ja ympäristöä!

Everris pitkävaikutteiset lannoitteet
koristekasveille,
puille ja pensaille
Everrisin kuorrutettujen
lannoitteiden

Osm
1967

Everriksen päätuotanto- sekä tutkimusja tuotekehityslaitos
sijaitsee Heerlenissä,
Hollannissa. Lannoitusteknologioiden
edelläkävijänä ja
markkinajohtajana,
Everris pyrkii jatkuvasti kehittämään
ja parantamaan
tuotteitaan, tarjoten
parhaita mahdollisia
lannoitteita koristekasvien viljelijöille ja
puutarhureille.
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• Kuorrutettu NPK
Vaikutusaika

Kuorrutettu NPK
Vaikutusaika
Myös hivenaineet mukana

Osmocote, hallitusti
liukenevien pitkäkestoisten
lannoitteiden uranuurtaja

Toisen sukupolven hallitusti
liukeneva lannoite, todistettua
suorituskykyä!

iden t

2002

2008

Entistä hallitumpaa ravinteiden
liukenemista
Ainutlaatuiset koostumukset
eri tarpeisiin; Standard, Lo-start,
High K
Kuorrutettu NPK
Hivenaineet
Vaikutusaika
Entistäkin toimintavarmempi ja
turvallisempi käyttää. Varma valinta.

• Ohjelmoitu liukenevuus perustuu
kaksoiskuorrutukseen
- Kuorrutettu NPK + DCT
Hivenaineet
- Vaikutusaika
- Ainutlaatuiset koostumukset eri
tarpeisiin; Hi-End, Protect,

Jokaisessa rakeessa on orgaaninen
kuori, joka säätelee ravinteiden
päivittäistä vapautumista.

Vesi tunkeutuu kuoren läpi ja liuottaa rakeen sisällä olevat ravinteet.
Liuenneet ravinteet vapautuvat
kuoren läpi osmoottisen paineen
vaikutuksesta.

Vie lannoituksen uudelle tasolle

Ravinteita vapautuu tasaisesti,
säännöllisesti ja hallitusti koko
vaikutusajan, lämpötilasta riippuen.
Hallittu liukenevuus

3rd generation

Ohjelmoitu liukenevuus

4th generation

www.everris.com

2013

Ainutlaatuinen kaksoiskuorrutus
teknologia (DCT)

Hallittu liukenevuus

2nd generation

vaikutusmekanismi

Rakeet sisältävät ravinteita NPK, B,
Cu, Fe, Mn, Mo ja Zn (ja erityistuotteissa lisäksi Mg).

Hallittu liukenevuus

1st generation

tys
uotekehi

Kun rae on tyhjä, sen biologisesti
hajoava kuori hajoaa.

