Korkealaatuiset
lannoitteet
ammattilaiselle
Ammattilaislannoitteilla ammattilaistuloksiin!

Part of ICL Group

Everris™ - driven by innovation,
inspired by nature.
Nimemme on uusi, mutta globaalit tuotevalikoimamme ovat tunnettuja
innovaatiostaan, suorituskyvystään ja luotettavuudestaan. Everris, joka tekee
yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja saa inspiraationsa luonnosta, suhtautuu
intohimoisesti parannettujen ravinneohjelmien ja kokonaisratkaisujen luomiseen.
Everris tuotteilla aikaansaat terveen vihreän nurmikon, ensiluokkaiset koristekasvit,
tuottoisan sadon, kypsät ja maukkaat hedelmät ja vihannekset.

Pyrimme tarjoamaan sinulle teknisesti kaikkein
edistyneimmät erikoislannoitteet ja ravinneohjelmat, nurmikon siemenet, kasvualustat ja
kasvinsuojeluaineet. Auttaessaan viljelijöitä ja
loppukäyttäjiä tuottamaan parempia kasveja ja
luomaan vahvemman ja vihreämmän nurmikon,
Everris pyrkii maksimoimaan asiakkaan
investoinnista saaman tuoton samalla kun
ympäristö otetaan huomioon.
Olemme ylpeitä dynaamisten maailmanluokan
tuotteidemme kestävyydestä ja arvosta ja
asiantuntevista teknisistä tukipalveluista.
Tuodessaan markkinoille hallitusti vapautuvia
lannoitemerkkejä – kuten Osmocote ja Sierrablen
- Everris on merkittävä tekijä koristekasviviljelyn,
nurmikenttien, virkistysalueiden ja maatalouden
aloilla.
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Rakenne
Osmocote, ainutlaatuinen
keksintö!

Mikään muu uusi lannoite ei ole ollut yhtä innovatiivinen kuin Osmocote. Everris
esitteli vuonna 1967 kuorrutettujen lannoitteiden ensimmäisen sukupolven: NPKlannoiterakeen, jonka ympärillä oleva orgaaninen hartsikuori takaa, että ravinteita
riittää pitkäksi aikaa yhdellä ainoalla levityksellä. Se merkitsi täydellistä mullistusta
lannoitteiden käytössä ja levitystavoissa.
Osmocoten ylivoimaisuus ja
ominaisuudet

Mitä etuja ja hyötyjä Osmocote
tarjoaa?

Viljelijät ovat kokeneet ravinteiden hallitun
liukenemisen aina hyvin tehokkaaksi,
taloudelliseksi ja hyvin toimivaksi. Uuden
sukupolven kuorrutettuja ja edelleen kehiteltyjä
lannoitteita on tuotu viljelijöiden käyttöön, mutta
perusperiaate on pysynyt samana yli 40 vuotta!

Käyttämällä Osmocotea kasvit voivat hyvin ja
kasvavat hyvin, jolloin niistä saa myös parhaan
hinnan. Ja asiakkaasi ovat tyytyväisiä. On monia
muitakin syitä valita Osmocote! Scheteligin asiantuntijat kertovat Sinulle erittäin mielellään niistä
muista merkittävistä eduista, jotka Osmocote voi
tarjota.

Mitä hallitusti liukenevat
Osmocote-lannoitteet ovat?
Osmocote on kuorrutettu lannoite. Jokainen lannoiterae sisältää NPK-ravinteita (typpeä, fosforia
ja kaliumia). Rakeen ympärillä on orgaaninen
hartsikuori. Tämä kuori takaa, että ravinteet ovat
kasvin käytettävissä tasaisesti pitemmälläkin
aikavälillä.
On tärkeää, että ravinteet eivät pääse huuhtoutumaan ja että niitä vapautuu sopivia määriä
päivittäin. Näin ollen ravinteet ovat kokonaan kasvin käytettävissä, ravinteiden saanti on riittävää ja
tehokasta, eikä lannoitehävikkiä synny!
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Oikean Osmocote-tuotteen valinta!

1

Määrittele, mikä Osmocote-tuote / vapautumismalli on ihanteellisin
(kts. sivu 22).

2

Valitse sopiva vaikutusaika (3-4 kk, 5-6 kk, 8-9 kk, 12-14 kk, 16-18 kk)
ja analyysi (kts. sivut 23/26).

3
4

Määrittele tarvittava annostus (kts. sivu 27).

Määrittele, miten haluat levittää lannoitteen ja ota huomioon valitsemasi
tuotteen levitystavat (kts. sivu 28).
Huomaa: Koska viljelyolosuhteet vaihtelevat paikasta toiseen,
suosittelemme että kysyt Scheteligin asiantuntijolta juuri sinulle räätälöidyt
neuvot ja ohjeet.

Osmocoten etuja
Ě Kasvit kasvavat paremmin, koska ne
saavat tarvitsemansa ravinteet kasvun
kaikissa vaiheissa.
Ě Osmocote tekee lannoittamisesta
ympäristöystävällisempää, sillä
kuorrute minimoi ravinteiden
huuhtoutumisen.
Ě Optimaalinen kasvu takaa kasvien
korkean laadun.
Ě Tasaisesti ravinteita saavat
kasvit kasvavat vahvoiksi ja ovat
vastustuskykyisempiä kasvitauteja ja
tuholaisia vastaan.
Ě Tyytyväiset asiakkaat: ravinteiden
jatkuvan vapautumisen ansiosta
kasvien laatu pysyy korkeana myös
sen jälkeen, kun ne on toimitettu
asiakkaalle!

Valitse vaikutusaika, joka vastaa
parhaiten tarpeitasi
Osmocote-lannoitteita on saatavana eripituisilla
vaikutusajoilla. Vaikutusaika kertoo, kuinka kauan
rakeesta vapautuu ravinteita.
Osmocote-lannoitteiden vaikutusajat ovat 3-4
kuukautta, 5-6 kuukautta, 8-9 kuukautta, 12-14
kuukautta ja jopa 16-18 kuukautta. Jokaisella vaikutusajalla on tunnistamista helpottava värikoodi

(kts yllä oleva taulukko, kohta 2).
Vaikutusajan lisäksi lämpötila vaikuttaa ravinteiden vapautumisen määrään. Liukeneminen alkaa
pian lannoitteen levittämisen jälkeen ja vaikutusaika on määritelty keskimäärin 21 °C:ssa .

vaikutusaika lyhenee. Matalammissa lämpötiloissa vapautuminen hidastuu ja vaikutusaika
pitenee. Eli ravinteita vapautuu kasvin kasvun ja
kasvuolosuhteiden mukaisesti.

Korkeammissa lämpötiloissa, kuten kasvihuoneissa, ravinteiden vapautuminen nopeutuu. Silloin

Kenttäkokeet osoittavat Osmocoten tuottavan optimaalista kasvua!

Ei Osmocotea

Puoli annosta Osmocotea

Koko annos Osmocotea
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Everrisin kuorrutettujen lannoitteiden
toimintamekanismi
Everrisin kuorrutetut lannoitteet ovat tasakokoisia NPK-rakeita, jotka
sisältävät tuotteesta riippuen myös hivenravinteita ja magnesiumia.

Everrisin kuorrutettujen
lannoitteiden

Kaikki nämä ravinteet ovat olennaisen tärkeitä kasvin hyvälle kasvulle. Jokaisessa rakeessa on orgaaninen, puoliläpäisevä ja myöhemmin biologisesti hajoava kuori (eräänlainen kalvo), joka on valmistettu
kasviöljyistä. Lannoitteen levittämisen jälkeen vesi tunkeutuu puoliläpäisevän kuoren läpi ja alkaa liuottaa
rakeen sisällä olevia ravinteita. Ravinteiden vapautuminen alkaa, kun ne ovat osaksi liuenneet. Osmoottisen paine-eron vaikutuksesta ravinteet ikäänkuin pumppautuvat rakeesta (kts. kaavio). Näin kasvi pystyy
käyttämään vapautuneet ravinteet hyväkseen. Ravinteiden vapautumisvaihe alkaa 1-2 viikon kuluessa
lannoitteiden levittämisestä.

Lämpötila vaikuttaa ravinteiden vapautumiseen
Everrisin hallitusti liukenevat lannoitteet toimivat lämpötilan ollessa nollan yläpuolella. Kuori säätelee
ravinteiden päivittäistä vapautumista lämpötilasta riippuen. Kuten edellä todettiin, ilmoitettu vaikutusaika
on määritelty keskimäärin 21 °C:n lämpötilassa. Korkeammissa lämpötiloissa ravinteiden vapautuminen
on nopeampaa. Matalammissa lämpötiloissa se on hitaampaa, kasvin ravinnetarpeiden mukaista.

Muut tekijät eivät vaikuta vapautumiseen
Ravinteiden vapautuminen ei riipu suolojen määrästä, pH:sta, mikrobitoiminnasta, veden laadusta eikä
sateen määrästä. Ainoa tärkeä tekijä on lämpötila ja tämä tekee Osmocotesta hyvin luotettavan lannoitteen. Kun kaikki ravinteet on luovutettu, kuori alkaa hajota. Hajoamiseen kuluva aika riippuu maaperän
tai kasvualustan koostumuksesta sekä mikrobitoiminnasta.

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

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

Vesi tunkeutuu kuoren
läpi ja liuottaa rakeen
sisällä olevat ravinteet.

Liuenneet ravinteet
vapautuvat kuoren läpi
osmoottisen paineen
vaikutuksesta.

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

Kun rae on tyhjä, sen
biologisesti hajoava
kuori hajoaa.

lannoiterae turpeessa
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40 vuotta Osmocote-kehitystyötä kasvien
hyväksi vuodesta 1967 tähän päivään
Aina oikea tuote joka kohteeseen!
Vuonna 1967 Osmocote lannoitteita oli vain
yhtä tyyppiä: NPK-lannoite, jolla oli tietty vaikutusaika, mutta joka ei sisältänyt hivenravinteita.
Ravinteita hallitusti vapauttava lannoite oli
syntynyt! Sen jälkeen tuotteen kehittämiseen
on investoitu paljon ja uusia kuorrutettujen
lannoitteiden sukupolvia on tuotu markkinoille
jatkuvasti parannellen.
Suurimmat erot näiden lannoitteiden eri sukupolvien välillä on tuotteen teknologinen taso.
Kolmannen ja neljännen sukupolven kuorrutetut
lannoitteet ovat parhaimpia. Niitä käyttäessään
viljelijät tietävät etukäteen sekä vaikutusajan
että sen tavan, jolla ravinteet vaikutusaikana
vapautuvat. Nämä tuotteet ovat ainutlaatuisia.
Ne tarjoavat käyttäjälleen vertaansa vailla olevaa
varmuutta ja suurimman mahdollisen takeen
hyvästä lopputuloksesta. Lisäksi viljelijät voivat
räätälöidä lannoituksensa tarkalleen juuri heidän

Osmocoten kehitys
1967

1983

1995
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tarpeensa mukaiseksi. Korkea laatu ja lopputulos
on aina taattu, valitsitpa vapautumismalliksi

Standardin, Hi.Endin tai jonkin muun Everrisin
hallitusti liukenevan tuotteen!

Aina oikea tuote joka kohteeseen!
(kts. myös sivu 22)
3. Sukupolvi
Valitse kolmannen sukupolven Osmocote Exact, jos haluat olla varma hyvästä
kasvusta ja täydellisestä lopputuloksesta. Valitse Osmocote Exact, jos viljelet
kasvihuoneessa, jos levität lannoitteen istutuskuoppaan annostelulaitteella, jos
viljelet herkkiä lajeja, jos viljelet arvokkaita viljelykasveja tai jos lannoitat 75%
tai sitä suuremman osan ravinteista kuorrutettuina lannoitteina. Sillä kolmatta
sukupolvea käytettäessäsi voit olla varma vaikutusajasta ja vapautumistavasta.

4. Sukupolvi
Neljäs sukupolvi on edelleen kehitetty kolmannen sukupolven Osmocote
Exactista ja tarjoaa erityisen tarkasti ohjatut vapautumismallit. Tietty osa
rakeista on kaksoiskuorrutettuja. Kaksoiskuorrutetuissa rakeissa ravinteiden
vapautuminen käynnistyy viiveellä, ja niiden avulla luodaan hyvin monipuolisia
vapautumismalleja. Neljännen sukupolven kuorrutetut lannoitteet ovat vastaus
myös hyvin haastaviin viljelyolosuhteisiin, kuten kasvihuoneviljelyyn ja syksyllä
/talvella tapahtuvaan ruukutukseen.

2. Sukupolvi
Osmocote Pro on toisen sukupolven kuorrutettu lannoite. Vaikutusaika ja
vapautumistapa takaa hyvän lopputuloksen. Ravinteiden vapautuminen
voi vaikutusaikana vaihdella tietyissä (etukäteen määritellyissä) rajoissa.
Osmocote Pro sisältää NPK-ravinteita ja kaikkia tärkeitä hivenravinteita.
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‘Neuvontatiimimme on
ahkera ja osaava’

Osmocote
Exact

Kaikkien aikojen paras
lannoite!
Osmocote Exact on ainutlaatuinen. Osmocote Exact on kuorrutettuna
lannoitteena täysin vailla vertaansa. Kun valitset Osmocote
Exactin, valitset kaikkein turvallisimman kuorrutetun lannoitteen,
yhdenmukaiset ja tasalaatuiset tuotteet sekä ravinteiden tarkasti
säädellyn vapautumisen.
Turvallisuus
Osmocote Exactin konsepti on ainutlaatuinen. Mikään muu kuorrutettu lannoite ei tarjoa niin paljon
käyttötakeita. Tuotteen luotettavuus tuottaa hyvän sadon. Sen takia Osmocote Exact soveltuu kaikentyyppisille kasveille, niin avomaalla kuin kasvihuoneissa ja kasvatustunneleissa. Kun on kyse koristekasvien
hyvin teknisestä kasvihuoneviljelystä, Osmocote Exact tarjoaa ratkaisevan tärkeitä etuja kasvin turvalliselle kasvulle. Erityiset “tunnisterakeet” ehkäisevät tehokkaasti käyttövirheitä. Vaikutusajat on helppo
tunnistaa, koska osa rakeista on värillisiä. Niiden takia tiedät varmasti minkä vaikutusajan lannoite on
kyseessä, kun sekoitat sitä kasvualustaan.

Tuotteen yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden vaikutukset
Osmocote Exact tuotteet toimivat samalla tavalla joka vuosi, kaikissa olosuhteissa. Tämän takaa erityinen
tuotantoprosessi ja tiukka laadunvalvonta. Vain näin voidaan taata paras mahdollinen lopputulos eli hyvä
laatu ja hyvä sato.
Erityisen tärkeää on tuotteen tasalaatuisuus. Jos muutat annostusta yhden kasvukauden jälkeen, voit olla
varma siitä, että annoksen muuttaminen on ainoa tekijä, joka vaikuttaa seuraavan vuoden tulokseen.
Sinun ei tarvitse kantaa huolta siitä, että eri lannoite-erien ravinteet vapautuvat eri tahtia. Osmocote
Exactia käyttäessä sellaista ei tarvitse pelätä! Vain Osmocote Exact tarjoaa sinulle tällaista varmuutta!

Ravinteiden tarkasti ohjattu vapautuminen
Osmocote Exactia käyttäessäsi voit valita haluamasi vapautumismallin. Vapautumismalli kertoo, millä
tavalla ravinteet tulevat kasvin käytettäväksi vaikutusaikana. Viljelijä itse päättää, mikä vapautumismalli
sopii parhaiten hänen kasveilleen. Jos kasveilla on sama ravinnontarve koko kasvukauden, niin sopivin
tuote on Osmocote Exact Standard. Vaikeasti juurtuvat kasvit hyötyvät eniten Osmocote Exact Lo.Start
–lannoitteesta, sillä siitä liukenee alkuvaiheessa vähemmän ravinteita. Hi.End soveltuu erityisesti kasveille,
joilla on suurempi ravinteiden tarve myöhemmässä kasvuvaiheessa. Tuotteeseen sisältyvä “tehostin” merkitsee käytännössä sitä, että kasvit saavat myöhemmässä vaiheessa lisäravintoa. Protect on tarkoitettu
syksyllä / talvella tapahtuviin ruukutuksiin, eikä siitä vapaudu lähes lainkaan ravinteita levityksen jälkeisinä ensimmäisinä kuukausina, mutta myöhemmin se luovuttaa ravinteita samaan tapaan kuin Standard.
Jos sinun on valittava vain yksi vapautumismalli, niin Osmocote Exact Standard on silloin kokemusten
perusteella paras vaihtoehto (kts. sivu 22).
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10 hyvää syytä
käyttää Osmocote Exactia:
Ě Osmocote on laadullisesti ja
tuloksellisesti paras!
Ě Ravinteiden luovutus kasveille on
täysin hallittua.
Ě Erinomaisia tuloksia lukuisissa
erilaisissa olosuhteissa.
Ě Ympäristöystävällinen:
huuhtoutuminen on minimaalista.
Ě Taloudellinen: vapautuminen tapahtuu
mittatilaustyönä kasvin tarpeiden
mukaisesti, ei hävikkiä eikä ylijäämää.
Ě Kasvit ovat terveempiä ja paremmassa
kunnossa myös myynnin jälkeen.
Ě Valikoimasta löytyy aina oikea tuote
joka kohteeseen.
Ě Käyttäjäystävällinen: yksinkertaisesti
helppokäyttöinen.
Ě Vaikutusaika helppo tunnistaa
värillisten rakeiden avulla.
Ě Tarkasti ohjatun vapautumisen
ansiosta ravinteiden luovutus
myötäilee kasvin tarpeita (Osmocote
Exactin ainutlaatuinen ominaisuus).

Osmocote Exact
vapautumismallit:

Everris VINKKI!

Standard
Standard-vapautumismalli varmistaa ravinteiden jatkuvan ja tasaisen vapautumisen
vaikutusajan kaikissa vaiheissa. Sen takia sitä voidaan käyttää esimerkiksi ikivihreisiin,
jotka tarvitsevat ravinteita koko kauden ajan. Osmocote Exact Standard on aina hyvä
valinta, siis myös tilanteissa, jossa monille erilaisille kasveille tarvitaan yhdenmukaista
lannoitusta. Osmocote Exact Standardia on saatavissa 3-4 kk, 5-6 kk, 8-9 kk ja 12-14
kk vaikutusajoilla.

Pyydä Scheteligin teknistä
asiantuntijaa simuloimaan
erityyppisten Osmocote Exact
lannoitteiden vapautumismalleja
tietyissä olosuhteissa POEStietokoneohjelman (Program
Osmocote Exact Simulation) avulla.

Lo.Start
Osmocote Exact Lo.Start-mallissa ravinteiden vapautuminen on suhteellisen vähäistä
viljelyn ensimmäisessä vaiheessa, mutta kasvaa ajan mittaan. Tämä malli soveltuu
erinomaisesti hitaasti juurtuville havupuille ja kasveille, jotka reagoivat herkästi
suolojen määrään. Osmocote Exact Lo.Start on saatavissa 5-6 kk vaikutusajalla.

Hi.End
Osmocote Exact Hi.End on kehitetty erityisesti kasveille, jotka tarvitsevat
paljon ravinteita toisessa kasvuvaiheessa. Osmocote Exact Hi.End sisältää
”tehostimen”, joka käynnistyy 1,5-2 kuukautta lannoitteen levityksen
jälkeen. Vaikutus ilmenee korkeampana johtolukuna ja kasvien käyttöön
tulee enemmän ravinteita. Osmocote Exact Hi.End on neljännen sukupolven
hallitusti liukeneva lannoite ja sitä on saatavissa 5-6 kk, 8-9 kk ja 12-14 kk
vaikutusajoilla.

Protect
Osmocote Exact Protect on tarkoitettu syksyllä / talvella tapahtuviin
lannoituksiin. Ravinteiden vapautuminen alkaa viiveellä koko tuotteessa.
Sen seurauksena kasvualustan johtoluku pysyy matalana levityksen jälkeiset
2–3 kuukautta. Keväällä tuote alkaa luovuttaa ravinteita kasvien käyttöön.
Kun ravinteiden luovuttaminen on alkanut, se jatkuu samanlaisena kuin
Standardissa. Osmocote Protectia on saatavissa 12–14 kk vaikutusajalla.

Osmocote Exact
Ě Turvallisuus
Ě Korkea- ja tasalaatuisuus
Ě Ravinteiden tarkasti ohjattu vapautuminen

Osmocote Exactin vaikutusajat on helppo
tunnistaa värillisistä tunnisterakeista

Punainen

Ruskea

Sininen

Keltainen

Violetti
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Osmocote
Exact DCT

Lannoitteiden uusi
ulottuvuus
Tärkein innovaatio kuorrutettujen lannoitteiden parissa on
neljännen sukupolven lannoitteiden kehittäminen. Kyseessä on
Osmocote Exact, jonka vapautuminen on “tarkasti ohjattua”. Kyse
on aivan uudenlaisista vapautumismalleista, sillä kuorrutettujen
lannoitteiden uusimmassa sukupolvessa ravinteiden
vapautuminen alkaa (osittain) viiveellä.

kuorrute 2
kuorrute 1

NPK

Toinen kuorrute tarjoaa uusia teknisiä ominaisuuksia
DCT on lyhenne sanoista “Dual Coating Technology”. Tämän tekniikan avulla Osmocote Exact rakeen
ympärille levitetään toinen kuori, jonka koostumus poikkeaa ensimmäisestä kuoresta. Tämä toinen kuori
vaikuttaa ravinteiden vapautumisen alkamiseen. Sen sijaan, että vapautuminen alkaisi heti levityksen
jälkeen, se alkaa vasta jopa kahden kuukauden kuluttua. DCT-lannoitteet luovat pohjan uusille vapautumismalleille. Kun osassa rakeita on kaksoiskuorrute, niin osa ravinteiden vapautumisesta siirtyy myöhempään ajankohtaan. Ravinteiden “tarkasti ohjattu” vapautuminen on täyttä totta! Muuntelemalla
kaksoispinnoitettujen rakeiden osuutta pystymme tarjoamaan todella innovatiivisia vapautumismalleja!

Uusia vapautumismalleja haastaviin kasvuolosuhteisiin
Uudet Osmocote Exact vapautumismallit tarjoavat ratkaisun kasvatusolosuhteisiin, joissa koko lannoitusta ei ole tähän mennessä pystytty toteuttamaan kuorrutetuilla lannoitteilla. Yksi esimerkki tästä on
kuorrutettujen lannoitteiden käyttö kasvihuoneissa ja kasvatustunneleissa. Korkeiden lämpötilojen takia
hallitusti liukenevia lannoitteita piti usein käyttää pieninä määrinä. Osmocote Exact Hi.End on ratkaisu
tähän tilanteeseen! (kts. tarkempia tietoja sivulla 10).
Toinen esimerkki on syksyllä / talvella tapahtuva astiataimien ruukutus. Tähän aikaan vuodesta kuorrutetuilta lannoitteilta vaaditaan paljon, sillä ravinteiden vapautumisen pitäisi olla talvella mahdollisimman vähäistä. Keväällä vapautumisen pitää alkaa melko nopeasti, kasvin ravinnontarvetta myötäillen.
Osmocote Exact Protect on ratkaisu tähän haastavaan tilanteeseen (kts. lisätietoa sivulla 12).

NPK +
hivenravinteet

Osmocote
Exactin hartsikuori

Viiveellä alkamisen periaate
Osmocote Exact EI DCT:TÄ

Osmocote Exact 100 % DCT:TÄ

Viiveellä
alkaminen

1M

2M

3M

4M

1M

2M

3M

4M

valokuva: rakeen poikkileikkaus
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Tämänhetkinen tilanne
DCT-kaksoiskuorrute

Osmocote
Exact Hi.End

Ohjelmoidulla
liukenevuusmallilla

9 hyvää syytä
käyttää Osmocote Exact Hi.Endiä

Tarkasti ohjattu vapautuminen: matalammat johtoluvut
ensimmäisen kuukauden jälkeen ruukutuksesta ja sitä seuraavina
kuukausina enemmän ravinteita kasvin käyttöön. Tätä Osmocote
Exact Hi.End tarjoaa viljelijöille.
Noin neljäsosassa Hi.End-lannoitteen rakeista ravinteiden vapautuminen alkaa viiveellä. Sen seurauksena johtoluku on ruukutuksen jälkeisenä kuukautena matalampi verrattuna tilanteeseen, jossa
käytetään Osmocote Exact Standardia. Koska johtoluku on ensimmäisinä kuukausina matalampi,
Hi.End soveltuu kasveille, jotka vaativat matalaa johtolukua ruukutuksen jälkeen ja tarvitsevat paljon
ravintoa seuraavassa kasvuvaiheessa.
Edellä mainitussa tilanteessa lannoitetta levitetään sama määrä kuin Osmocote Exact Standardia,
mutta tuotetta voidaan käyttää myös toisella tavalla. Hi.End-lannoitteen annostusta voidaan lisätä
20%, jos sen hetkisessä tilanteessa johtoluku on ruukutuksen jälkeen oikealla tasolla. Kasvisi hyötyvät turvallisesta johtoluvusta ensimmäisinä ruukutuksen jälkeisinä kuukausina ja saavat enemmän
ravinteita kasvukauden myöhemmissä vaiheissa. Kokeet osoittavat selvästi, että Hi.End-lannoitteesta
on kasveille hyötyä. Uudelleenlannoitusta ei kesän aikana useimmissa tapauksissa enää tarvita.
Tärkeää on myös, että kasvien korkeampi laatu merkitsee viljelijän tuottojen paranemista!
Kuorrutettujen lannoitteiden käyttö kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa, joille on ominaista korkeat
lämpötilat, on aina ollut haastava tehtävä. Koska Hi.End luovuttaa vähemmän ravinteita levityksen
jälkeisinä kuukausina, se soveltuu erinomaisesti katettuihin tiloihin, joissa lämpötilat ovat korkeammat. Käyttömäärät voivat olla suuremmat kuin Osmocote Exact Standardissa, koska osa ravinteiden
vapautumisesta tapahtuu viiveellä eikä vaikuta johtolukuun. Turvallista ja luotettavaa! Osmocote
Exact Hi.End on saatavana 5-6 kk, 8-9 kk ja 12-14 kk vaikutusajoilla.

Ě Tarkasti ohjatun vapautumisen
ansiosta ravinteita vapautuu kasvin
tarpeiden mukaisesti.
Ě Alussa ravinteita on vähän, mutta
niiden määrä kasvaa myöhemmin, juuri
silloin kun kasvi hyötyy niistä eniten!
Ě Korkeampi johtoluku kasvin toisessa
kasvuvaiheessa tuottaa paremman
kasvun.
Ě Uusia mahdollisuuksia tilanteissa,
joissa lämpötila on korkea, kuten
kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa.
Ě Turvallinen ja luotettava, perustuu
takuuvarmaan Exact-teknologiaan.
Ě Säästää aikaa ja rahaa, koska ravinteiden vapautumisen “tehostuksen”
ansiosta lisälannoitusta ei tarvita
kasvukauden aikana.
Ě Vähemmän tauteja, koska kasvit
ovat elinvoimaisempia erityisesti
myöhemmässä kasvuvaiheessa.
Ě Kasvien laatu on parempi, tuotto on
suurempi, sijoitetun pääoman tuotto on
korkeampi.
Ě Kokeet osoittavat selvästi, että
Osmocote Exact Hi.End tuottaa
lisäarvoa kun annostusta lisätään 20%.

100%
75%
50%
25%

1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

9M

10M

11M

12M

13M

14M

Everris VINKKI!
Parhaan tuloksen saamiseksi on
tärkeää valita oikea annostus!

100%
75%
50%
25%

1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

9M

10M

11M

12M

13M

14M
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Osmocote
Exact Protect

Sopiva talviruukutuksiin
Osmocote Exact Protect on tarkoitettu syksyllä ja talvella tapahtuviin
ruukutuksiin Pohjois-Euroopan ilmastovyöhykkeellä. Sitä voidaan
käyttää lokakuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Osmocote
Exact Protect sisältää pelkästään kaksoiskuorrutettuja rakeita, joten
koko tuote “toimii viiveellä”. Tämän johdosta siitä ei vapaudu talvella
lähes lainkaan ravinteita.
Yksi hyvä syy käyttää Protectia on se, että silloin voidaan levittää täysi käyttömäärä. Kaikki ravinteet
pysyvät tallessa, kunnes kasvi pystyy käyttämään ne hyväkseen niiden vapauduttua. Protectia käytettässä
keväällä ei enää tarvita täydentäviä pintalannoituksia. Tuotantokustannukset alenevat ja mikä tärkentä
kasvien laatu on paras mahdollinen!
Protect on tarkoitettu sekoitettavaksi kasvualustaan. Jos kasvu on voimakasta, uudelleenlannoitus voi olla
kesällä tarpeen kasvuolosuhteista riippuen. Osmocote Exact Protectin vaikutusaika on 12-14 kuukautta.
Tämä vaikutusaika sisältää myös viiveellä tapahtuvan alkamisen ja kattaa koko kasvukauden.

Thuja occ. ‘Brabant’, ruukutettu
marraskuussa, lannoitus: Osmocote
Exact Protect 12–14 kk, 5 g/l.
12

7 hyvää syytä
käyttää Osmocote Exact Protectia
Ě Tarkasti ohjatun vapautumisen
ansiosta ravinteiden luovutus vastaa
hyvin kasvin tarpeita.
Ě Kehitetty erityisesti astiataimien syysja talviruukutuksiin.
Ě Vapautuneet ravinteet hyödynnetään
tehokkaasti. Ravinteet vapautuvat
vasta, kun kasvi pystyy käyttämään ne
hyväksi.
Ě Turvallinen ja luotettava, perustuu
takuuvarmaan Exact-teknologiaan.
Ě Uudelleenlannoitusta ei keväällä enää
tarvita, mikä säästää aikaa ja rahaa.
Ě Kasvien laatu on parempi, sato on
suurempi ja sijoitetun pääoman tuotto
on korkeampi.
Ě Kenttäkokeet osoittavat Osmocote
Exact Protectin hyödyt.

Osmocote Exact Hi.Endin ja Protectin
suositellut käyttömäärät ja ravinteet
Osmocote Exact Hi.Endin ja Protectin suositellut käyttömäärät ja ravinteet
Osmocote Exact Hi.End 5-6 kk*

*

Pieni ravinteiden Normaali ravinteiden

Suuri ravinteiden

tarve

tarve

tarve

2.0-3.0 g/l

3.0-4.0 g/l

4.0-5.0 g/l

2.0-3.0 g/l

3.0-4.0 g/l

4.0-6.0 g/l

Pieni ravinteiden Normaali ravinteiden

Suuri ravinteiden

Astiataimet, joiden ravinnontarve on suuri myöhemmin kasvukaudella
(Hi.End-lannoitus)
Ruukkukasvit ja ryhmäkasvit
Osmocote Exact Hi.End 8-9 kk*

*

tarve

tarve

tarve

3.0-4.5 g/l

4.5-5.5 g/l

5.5-7.0 g/l

2.5-3.5 g/l

3.5-4.5 g/l

4.5-5.5 g/l

Pieni ravinteiden Normaali ravinteiden

Suuri ravinteiden

Astiataimet, joiden ravinnontarve on suuri myöhemmin kasvukaudella
(Hi.End-lannoitus)
Astiataimet, joiden ravinnontarve on pieni ensimmäisinä kuukausina ruukutuksen jälkeen
(suoloihin herkästi reagoivat kasvit)
Osmocote Exact Hi.End 12-14 kk*

*

tarve

tarve

tarve

3.5-5.0 g/l

5.0-6.0 g/l

6.0-7.0 g/l

3.0-4.0 g/l

4.0-5.0 g/l

5.0-6.0 g/l

Pieni ravinteiden Normaali ravinteiden

Suuri ravinteiden

Astiataimet, joiden ravinnontarve on suuri myöhemmin kasvukaudella
(Hi.End-lannoitus)
Astiataimet, joiden ravinnontarve on pieni ensimmäisinä kuukausina ruukutuksen jälkeen
(suoloihin herkästi reagoivat kasvit)
Osmocote Exact Protect 12-14 kk*

Astiataimet (15. lokakuuta – 15. tammikuuta ruukutettavat)

*

tarve

tarve

tarve

3.0-4.0 g/l

4.0-5.0 g/l

5.0-6.0 g/l

Huomautukset:
Ě<OO²HVLWHWW\MHQN²\WWÜP²²ULHQSHUXVWDQDRYDWDYRPDDOODN²\WHWW²Y²WNDVYXDOXVWDWMRWNDVLV²OW²Y²WHQLQW²²QNJPįSHUXVODQQRLWHWWD.DVYLKXRQHLVVDMDPXLVVDVLV²WLORLVVD
N²\WWÜP²²UL²SLW²²PXNDXWWDD
Ě.RVNDWXRWWHHWRYDWNDNVRLVNXRUUXWHWWXMDUDNHHW WDLRVDUDNHLVWD WRLPLYDWYLLYHHOO²MDNDVYXDOXVWDQMRKWROXNXRQPDWDODPSLHQVLPP²LVLQ²UXXNXWXNVHQM²ONHLVLQ²NXXNDXVLQD

Everris VINKKI!
Osmocote Exact Protectia ei mainita
sivun 22 suosituskaaviossa. Tämä
tuote on tarkoitettu erityistilanteisiin
(aika/sijainti) ja siksi kehotamme
sinua kysymään Scheteligin tekniseltä
asiantuntijalta juuri sinun tarpeisiin
soveltuvaa suositusta.
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Määrittele, miten haluat
käyttää Osmocote Exact
Hi.Endiä

Everris VINKKI!
Pyydä Scheteligin asiantuntijan
suositusta Osmocote Exact Hi.Endin
tai Protectin käytöstä. Tuotteen oikea
käyttö antaa parhaan tuloksen!

Jos Hi.Endiä levitetään sama määrä kuin Osmocote Exact Standardia, ravinteiden vapautuminen on
vähäisempää ensimmäisinä levityksen jälkeisinä kuukausina. Tietyssä osassa rakeita vapautuminen
alkaa viiveellä, ja siksi ne eivät vaikuta johtolukuun. Jos haluat antaa kasveillesi huomattavasti
enemmän ravinteita kesän aikana (toinen kasvuvaihe), valitse suurempi määrä Osmocote Exact
Hi.Endiä (kts. kaavio).

125%

Osmocote Exact Standard 8–9 kk, käyttömäärä 5 g/l

100%

Osmocote Exact Hi.End 8-9 kk, käyttömäärä 5 g/l

75%

Tässä tapauksessa johtoluku on matalampi ensimmäisinä ruukutuksen jälkeisinä kuukausina. Myöhemmin kasvin käyttöön tulee enemmän ravinteita.

50%

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M

Osmocote Exact Hi.End 8-9 kk, käyttömäärä 6 g/l

2VPRFRWH([DFW6WDQGDUGĘNNN²\WWÜP²²U²JO

Suuremman käyttömäärän takia johtoluku on ensimmäisinä ruukutuksen
jälkeisinä kuukausina samalla tasolla kuin käytettäessä 5 g/l Standardia.
Myöhemmässä vaiheessa kasvin käyttöön tulee huomattavasti enemmän
ravinteita (tarkasti ohjattu ”tehostustoiminto”).

2VPRFRWH([DFW+L(QGNNN²\WWÜP²²U²JO
2VPRFRWH([DFW+L(QGNNN²\WWÜP²²U²JO

Ravinnesisältö Osmocote Exact Hi.End / Protect
Tuote

15-4-10

15-4-9

15-4-9

14-4-9

Typpi yhteensä (N)

15

15

15

14

Nitraattityppi

6.6

6.6

6.6

6.2

Ammoniumtyppi

8.4

8.4

8.4

7.8

Fosfori (P)

3.9

3.9

3.9

3.5

Kalium (K)

10

9.1

9.1

9.1

Magnesium (Mg)

1.2

1.2

1.2

1.2

Rauta (Fe)

0.45

0.45

0.45

0.45

Mangaani (Mn)

0.06

0.06

0.06

0.06

Kupari (Cu)

0.055

0.055

0.055

0.05

Sinkki (Zn)

0.02

0.02

0.02

0.017

Boori (B)

0.02

0.02

0.02

0.02

Molybdeeni (Mo)

0.02

0.02

0.02

0.02

Viiveellä toimivien rakeiden osuus

25%

25%

25%

100%

Vaikutusajat
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Osmocote
Exact Standard
High K
Tämä erityisen runsaasti kaliumia sisältävä Osmocote Exact on
ihanteellinen ratkaisu kasveille, joille halutaan kompaktimpaa
kasvutapaa, sekä tilanteisiin, joissa kasveille annettava vesi sisältää
runsaasti typpeä. Pitkän kasvukauden omaavat kasvit tarvitsevat
runsaammin kaliumia. Esimerkkeinä perennat, marjakasvit,
syklaamit, esikot, orvokit ja aikaisin kukkivat kasvit.
Osmocote Exact Standard High K on oivallinen valinta myös silloin, kun vesi sisältää runsaasti
bikarbonaattia, joka on saatettava takaisin tasapainoon typpihapolla. Osmocote Exact Standard
High K on saatavissa 5–6 kuukauden ja 8–9 kuukauden vaikutusajoilla.

Ravinnesisältö Osmocote Exact Standard High K
Tuote

11-5-15

11-5-15

11-5-15

11-5-15

Typpi yhteensä (N)

11

11

11

11

Nitraattityppi

3.8

3.7

3.7

3.7

6

6.1

6.1

6.1

Urea

1.2

1.2

1.2

1.2

Fosfori (P)

4.8

4.8

4.8

4.8

Kalium (K)

14.9

14.9

14.9

14.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Rauta (Fe)

0.25

0.25

0.25

0.25

Mangaani (Mn)

0.03

0.03

0.03

0.03

Kupari (Cu)

0.055

0.055

0.055

0.055

Sinkki (Zn)

0.01

0.01

0.01

0.01

Boori (B)

0.01

0.01

0.01

0.01

Molybdeeni (Mo)

0.01

0.01

0.01

0.01

Vaikutusajat

Ammoniumtyppi

Magnesium (Mg)
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‘Nostaa lannoituksen
korkeammalle tasolle’

Osmocote
Exact Tablet
1

Tilanteisiin, joissa
Osmocotea voi olla
vaikea levittää!
Osmocote Exact tablettien ansiosta voit annostella hyvin tarkkoja
määriä helposti ja yksinkertaisesti. Kartiomaisen muotonsa
ansiosta tabletti on helppo työntää kasvualustaan. Tabletteja
on saatavana kahta eri kokoa: 5 g ja 7,5 g. Saatavissa olevat
vaikutusajat ovat 5–6 kuukautta ja 8–9 kuukautta. Vaikutusaika
on helppo tunnistaa värillisistä rakeista, aivan kuten Osmocote
Exactissa.

2

Osmocote Exact Tablet
5 g tabletti

7,5 g tabletti

14-4-9+Mg
ja hivenravinteet
14-4-9+Mg

14-4-9+Mg

ja hivenravinteet ja hivenravinteet
14-4-9+Mg

14-4-9+Mg

ja hivenravinteet ja hivenravinteet
14-4-9+Mg
ja hivenravinteet

Tärkeää: Osmocote Exact tabletit ovat vesiliukoisia. Levittämisen jälkeen ne hajoavat irrallisiksi
rakeiksi. Tämä ympäristöystävällinen järjestelmä estää juuria työntämästä tablettia ruukusta.
Osmocote Exact tabletteja käytetään usein astiataimille ja amppelikasveille juuri ennen niiden
toimittamista, niin että ostajan ei tarvitse huolehtia niiden lannoituksesta.
Ota huomioon, että tabletit hajoavat irrallisiksi rakeiksi, jos ne altistuvat suurelle määrälle vettä.

Everris-VINKKI!
Jos käytät tippukastelua, voit
varmistaa ravinteiden tehokkaan
hajaantumisen asettamalla Osmocote
Exact tabletit suutinten alle.
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3

Osmocote
Exact Mini

Osmocote Exact, joka on
viisi kertaa hienorakeisempi!

7 syytä käyttää

Osmocote Exact Mini on kehitetty erityisesti käytettäväksi
pienten kasvualustojen kanssa. Siksi se on ihanteellinen
ruukuille, joiden halkaisija on alle 8 cm, kuten pistokasruukut
ja kennoalustat. Tämän tuotteen rakeiden koko on 0,85–2,0 mm,
joten se takaa ravinteiden optimaalisen jakaantumisen
kasvualustaan. Rakeet ovat niin pieniä, että hyvä jakautuminen
on mahdollista jopa 20 ml:n määristä alkaen.

Ě Osmocote Exact on luotettava ja sitä
voidaan nyt käyttää myös pienissä
ruukuissa.
Ě Kasvit kasvavat yhtä nopeasti rakeiden
hyvän jakautumisen ansiosta.
Ě 100% päällystetty ja 100% turvallinen
kasveille.
Ě Jokainen rae sisältää kaikkia ravinteita.
Ě Helppo ja tarkka annostus.
Ě Ravitseminen ja kastelu erotetaan
toisistaan ja ovat siksi optimaalisia!
Ě Erittäin helppo levittää!

Osmocote Exact Miniä

Osmocote Exact Miniä käytetään sekoittamalla sitä kasvualustaan tai pintalannoitteena,
kun juuret ovat kehittyneet. Osmocote Exact Miniä käytetään pääasiassa kattamaan juuren
muodostuksen ja uudelleen ruukuttamisen välinen vaihe. Pistokkaiden kasvualusta ei yleensä
sisällä paljoa ravintoaineita eikä ylimääräinen lannoittaminen sadetinjärjestelmän avulla
useinkaan ole kätevää.
Osmocote Exact Mini 16-4-9-tuotetta on saatavana 3-4 kuukauden ja 5-6 kuukauden käyttöön.
Rakeet ovat kuusi kertaa pienempiä kuin standardit Osmocote Exact -rakeet, silti nämä minirakeet
ovat yhtä tehokkaita ja sisältävät kattavan valikoiman hivenaineita ja magnesiumia.
Tuote on pakattu suljettavaan 10 kg:n ämpäriin ja on erittäin riittoisa!

Everris-VINKKI!
Jos on kyse hitaasta juurtumisesta ja
herkistä nuorista kasveista, Osmocote
Exact Miniä on paras levittää runsaasti
juurtumisen jälkeen. Se takaa
terveet kasvit, jotka säilyttävät oikeat
ravinteet.
2VPRFRWH([DFWNNUDNHHW YDVHPPDOOD YHUUDWWXQD2VPRFRWH([DFW0LQLNNUDNHLVLLQ RLNHDOOD
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Osmocote
Pro

Paras toisen sukupolven
kuorrutettu lannoite on
Everris-lannoite!
Osmocote Pro on toisen sukupolven hallitusti liukeneva lannoite,
jossa on runsaasti typpeä, fosforia ja kaliumia. Se sisältää kaikki
välttämättömät hivenravinteet ja sillä on kiinteä vaikutusaika. Jos
ravinteiden vapautuminen vaikutusaikana on hyvin tärkeää hyvän
tuloksen saamiseksi, Everris suosittelee Osmocote Exactia! Tämä
pätee erityisesti tilanteisiin, joille on tunnusomaista täydet annokset,
herkät kasvit, vaikeat olosuhteet tai lannoitteen levittäminen
istutuskuoppaan. Osmocote Exactia suositellaan myös, jos tarvitaan
runsaasti hivenravinteita. Yksityiskohtaisempia suosituksia
Osmocote Pron käytöstä löydät sivulta 22.

Osmocote Pro *
17-5-8+Mg ja hivenravinteet

17-5-8+Mg ja hivenravinteet
11-4-16+Mg ja hivenravinteet
16-5-8+Mg ja hivenravinteet
11-4-16+Mg ja hivenravinteet
16-5-8+Mg ja hivenravinteet

 <NVLW\LVNRKWDLVWDWLHWRDWXRWWHLVWDMDN²\WWÜP²²ULVW²OÜ\W\\
VLYXLOWD

Osmocote Prota on saatavana neljällä eri vaikutusajalla. 3-4 kuukautta, 5-6 kuukautta, 8-9 kuukautta ja 12-14 kuukautta. Niissä kaikissa on oranssi tunnisteväri.

Everris- VINKKI!
Osmocote Pro sopii käytettäväksi
yhdessä vesiliukoisten lannoitteiden
kanssal.
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Osmocote
Start

Lyhyen vaikutusajan
Osmocote

7 hyvää syytä
käyttää Osmocote Start:

Osmocote Start on kehitetty erityisesti tehokkaaksi lannoitteeksi
kasveille, joilla on lyhyt kasvukausi tai kasvien lisälannoitteeksi 6
viikon jaksoksi. Jos tämä aika on liian lyhyt, sinun kannattaa valita
Osmocote Exact Mini 3-4 kk.
Osmocote Startin koostumus on 12-5-14 ja se sisältää kaikki tärkeät hivenravinteet. Rakeessa
on erityinen kuori, joka estää ravinteiden huuhtoutumisen. Osmocote Startia käytettäessä kasvit
saavat riittävästi ravintoa ja kasvualustan johtoluku pysyy samalla matalana. Tämä luo optimaaliset olosuhteet kasviesi juurten kehitykselle!

Ě Turvallinen käyttää, johtokyky pysyy
alhaisena.
Ě Parempi juuriston kehitys, parempi väri
kasveissa.
Ě Tasainen liukenevuus, 100%
kuorrutettu.
Ě Jokaisessa rakeessa on kaikki
ravinteet.
Ě Tasainen ja tarkka annostus.
Ě Lannoitus ja kastelu erillisinä
toimintoina on ihanteellinen ratkaisu!
Ě Erittäin tehokas, koska huuhtoutumista
ei tapahdu!

Osmocote Start on hyvä hoitolannoite yksivuotisille kasveille, joilla on lyhyt kasvukausi, kuten
orvokille, esikolle, ahkeraliisalle ja samettikukalle. Se soveltuu erinomaisesti myös vihanneksille,
jotka ovat herkkiä suolojen määrälle, sekä vaikeasti juurtuville pistokkaille. Osmocote Start
eroaa perinteisistä lannoitteista sikäli, että suolojen määrä ei ole koskaan liian korkea, ja lisäksi
kasvit saavat aina oikeat ravinteet. Osmocote Startin suuri kaliumpitoisuus takaa kompaktin
ja tasaisen kasvun. Osmocote Start voidaan sekoittaa kasvualustaan, mutta se voidaan antaa
myös pintalevityksenä, jos varmistetaan, että rakeita ei jää kasvien lehdille.

Everris-VINKKI!
Tavallinen
peruslannoite

Osmocote Start,
pieni käyttömäärä

Osmocote Start,
suuri käyttömäärä

Hyvin alhaisen huuhtoutumisen
ansiosta Osmocote Start on jopa kaksi
kertaa tehokkaampaa kuin perinteiset
kuorruttamattomat lannoitteet.

2VPRFRWH6WDUWLOODSDUHPPDWMXXUHW
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Valitse oikea Osmocotetuote ja vapautumismalli
Kasvatatko astiataimia, ruukkukasveja tai
ryhmäkasveja?

EI

1

Suositeltu tuote

KYLLÄ

Sekoitatko Osmocotea kasvualustaan ja/tai lisäätkö
Osmocotea istutuskuoppaan ruukkuistutuksessa?
KYLLÄ

Osmocote

2

Osmocote Start

3

Osmocote Topdress

4

Osmocote Pro

5

Osmocote Exact
Standard

6

Osmocote Exact
Standard High K

7

Osmocote Exact
Hi.End

EI

Käytät Osmocotea
pintalannoitteena.
Lannoitatko kasvit
uudelleen toisena
viljelyvuotena?

Onko tarvittava
vaikutusaika enintään
6 viikkoa?

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

Valitse Osmocote
Exact tai Osmocote Pro
vastaamalla seuraaviin
kysymyksiin

Onko 6 viikon
vaikutusaika riittävä?
EI

Viljeletkö arvokkaita kasveja?

KYLLÄ

EI

Viljeletkö herkkiä lajeja?

KYLLÄ

EI

Viljeletkö kasvihuoneissa tai
muissa katetuissa tiloissa?
Ovatko käyttämäsi määrät 75%
tai enemmän suositellusta
enimmäismäärästä?

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

2
3

Tavoitteletko lannoitteissa maksimaalista
KYLLÄ EI
sijoitetun pääoman tuottoa?
Levitätkö lannoitteen annostelulaitteella
istutuskuoppaan?
KYLLÄ

EI

Onko käytettävän kuorrutetun lannoitteen
turvallisuus sinulle tärkeää?
KYLLÄ EI

KYLLÄ

Tuote voidaan levittää vain
sekoittamalla kasvualustaan tai
pintalevityksenä.

Osmocote Exactia voi käyttää
myös pintalevitykseen!
Harkitse kannattaisiko sinun
valita Exact vastaamalla
KYSYMYSOSION kysymyksiin.
Jos vastaat ”KYLLÄ” vähintään
yhteen kysymykseen, valitse
pintalevitykseen Exact.

EI

Osmocote
Exact

4

Viljeletkö monia erilaisia kasveja ja onko sinun mahdotonta
tarjota jokaiselle kasville sen tarvitsemaa kasvualustaa?
Tarvitsevatko kasvisi enemmän ravinteita toisessa
kasvuvaiheessa? Esim. havukasvit?

KYLLÄ

5

KYLLÄ

7

KYLLÄ

8

KYLLÄ

6

EI

5

EI

EI

Viljeletkö kasveja, jotka tarvitsevat enemmän ravinteita
ensimmäisenä ruukutuksen jälkeisenä kuukautena?
EI

Tarvitsevatko kasvisi runsaasti kaliumia?

Osmocote soveltuu erittäin hyvin
kasvualustaan sekoitettavaksi.
Kysy lisätietoja ja neuvoa
Schetelig Oy:sta.

Onko hivenravinteiden (esim. rauta) suuri
määrä tärkeää kasveillesi?
KYLLÄ EI

Vastasitko “KYLLÄ” vähintään yhteen kysymykseen?

22

1

saatavana 5-6 kk,
8-9 kk ja 12-14 kk
vaikutusajoilla

8

Osmocote Exact
ja lisänä

Osmocote Start

Osmocote-tuotevalikoima ja ravinnemäärät
Osmocote Exact
Tuote

16-4-10

15-4-10

15-4-10

15-4-9

15-4-9

15-4-9

15-4-9

14-4-9

15-4-9

11-5-15

11-5-15

11-5-15

11-5-15

Typpi yhteensä (N)

16

15

15

15

15

15

15

14

15

11

11

11

11

Nitraattityppi

7.1

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.2

6.6

3.8

3.7

3.7

3.7

Ammoniumtyppi

8.9

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

7.8

8.4

6

6.1

6.1

6.1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1.2

1.2

1.2

1.2

Fosfori (P)

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.5

3.5

4.8

4.8

4.8

4.8

Kalium (K)

10

10

10

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

14.9

14.9

14.9

14.9

Magnesium (Mg)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0.9

0.9

0.9

0.9

Rauta (Fe)

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.42

0.45

0.25

0.25

0.25

0.25

Mangaani (Mn)

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.03

0.03

0.03

0.03

Kupari (Cu)

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.05

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

Sinkki (Zn)

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.017

0.016

0.010

0.010

0.010

0.010

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.020

0.010

0.010

0.010

0.010

Vaikutusajat

Urea

Boori (B)
Molybdeeni (Mo)

Osmocote Exact Mini, Osmocote Pro, Osmocote Start
Tuote

Osmocote Exact Mini

Osmocote Start

Osmocote Pro

16-4-9

15-4-9

17-5-8

17-5-8

11-4-16

16-5-8

11-4-16

16-5-8

12-5-14

Typpi yhteensä (N)

16

15

17

17

11

16

11

16

12

Nitraattityppi

7.5

6.6

7

7

3.8

6.5

3.8

6.4

5

Ammoniumtyppi

8.5

8.4

9

8.9

6.1

8.5

6.1

8.5

7

–

–

1

1.1

1.1

1

1.1

1.1

–

Fosfori (P)

3.5

3.9

4.8

4.8

4.4

4.8

4.4

4.8

4.8

Kalium (K)

9.1

9.1

8.3

8.3

15.8

8.3

15.8

8.3

14.1

Magnesium (Mg)

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Rauta (Fe)

0.4

0.46

0.3

0.3

0.19

0.3

0.19

0.3

0.4

0.05

0.06

0.04

0.04

0.03

0.04

0.03

0.04

0.05

Kupari (Cu)

0.050

0.055

0.042

0.042

0.029

0.042

0.029

0.042

0.170

Sinkki (Zn)

0.018

0.017

0.01

0.01

0.008

0.01

0.008

0.01

0.015

0.02

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.020

0.028

0.015

0.015

0.011

0.015

0.011

0.015

0.014

Vaikutusajat

Urea

Mangaani (Mn)

Boori (B)
Molybdeeni (Mo)
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‘Alhainen johtokyky kasvualustassa Osmocoten ansiosta
antaa vahvan juuriston‘

Vaikutusajat
Valitse oikea
Osmocote-vaikutusaika

Tärkeää: Osmocoten oikea annostus liittyy vaikutusaikaan!
Kaavio ‘Päivittäisen vapautumisen erot eri vaikutusajoissa’, havainnollistaa tilannetta, jossa kasvualustaan levitetään eri vaikutusaikoja omaavaa Osmocotea 3 kg/m³. Erilaisten vaikutusaikojen johdosta
päivittäinen vapautuminen ei ole sama. Jos 3 kg lannoitetta vapautuu 5–6 kuukaudessa 3–4 kuukauden
asemasta, päivittäinen vapautuminen on vähäisempää 5–6 kuukauden tapauksessa. Juuri tästä syystä
annosta pitäisi lisätä kasvien ravinnetarpeen tyytyttämiseksi, jos valitaan pidempi vaikutusaika.

1

Askel 1

2

Askel 2

3

Askel 3

35ºC
30ºC
25ºC

15ºC
10ºC
5ºC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Päivittäisen vapautumisen erot eri vaikutusajoissa
Kun vaikutusaikoja 3–4 kk, 5–6 kk tai 8–9 kk verrataan samassa käyttömäärässä (esim. 3 kg/m³),
ravinteiden päivittäinen vapautuminen on suurinta vaikutusajassa 3–4 kk, koska ravinteet vapautuvat
lyhimmän ajan kuluessa.

1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

9M

+XRPDD2VPRFRWH([DFW6WDQGDUGMD2VPRFRWH3URRYDWVDDWDYDQDNDLNLVVDYDLNXWXVDMRLVVDĘNNVWDDLQDĘNNHHQ
DVWL0XXWYDSDXWXPLVPDOOLWRYDWVDDWDYDQDHULW\LVLVV²YDLNXWXVDMRLVVDNRVNDQLLW²N²\WHW²²QHULW\LVRORVXKWHLVVD
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Harkitse, voisitko parantaa kasviesi
toimituksen jälkeistä kestävyyttä
valitsemalla yhtä pidemmän
vaikutusajan.

21ºC

20ºC

0

Valitse vaikutusaika, joka on vähintään
yhtä pitkä kuin kasvin viljelyaika.

Harkitse, voisitko muuttaa valitun vaikutusajan ilmasto- tai lämpötilaolosuhteiden perusteella:
Harkitse, voisitko valita lämpimissä
ilmasto-olosuhteissa pidemmän vaikutusajan (yhtä pidemmän).
Ě Korkean lämpötilan seurauksena
vaikutusaika lyhenee.
Ě Ravinteiden päivittäinen vapautuminen pysyy oikealla tasolla, kun
sovitat käyttömäärää alaspäin.
Koska ravinteet vapautuvat lyhyemmän ajan kuluessa, kasvualustaan
on levitettävä pienempi määrä
Osmocotea (kg/m³).
Harkitse, voisitko valita kylmissä
ilmasto-olosuhteissa lyhyemmän
vaikutusajan (yhtä lyhyemmän).
Ě Matalan lämpötilan seurauksena
vaikutusaika pitenee.
Ě Ravinteiden päivittäinen vapautuminen pysyy oikealla tasolla, kun
sovitat käyttömäärää ylöspäin.
Koska ravinteet vapautuvat pidemmän ajan kuluessa, kasvualustaan
on levitettävä suurempi määrä
Osmocotea (kg/m³).

Valitse oikea Osmocote-käyttömäärä
Oikean käyttömäärän
määrittämiseksi
on tärkeää ottaa huomioon, että:
Ě Everrisin suositusten perustana
ovat kasvualustat ilman perus-/
starttilannoitetta.
Ě Esitettyjen käyttömäärien on oltava
tasaisesti koko ruukun sisällössä.
Oikean annostuksen varmistamiseksi
on kompensoitava laimennusvaikutus,
kun esim. 2 litran ruukussa olevat
kasvit ruukutetaan 4 litran ruukkuihin.
Ě Täysiä käyttömääriä käytettäessä
Everris suosittelee Osmocote Exactia.
Ě Osmocote Exact Hi.Endiä käytettäessä
esitettyjä käyttömääriä pitää lisätä
25%. Löydät tietoa käyttömääristä
myös sivulta 13.
Ě Jos haluat neuvontaa,ota yhteyttä
Scheteligin asiantuntijaan, joka
pystyy antamaan sinulle kasveihisi
ja viljelyolosuhteisiisi perustuvan
suosituksen.

Osmocote Exact, suositeltu annostus
Vaikutusaika

Matala
ravinnetaso

Normaali
ravinnetaso

Korkea
ravinnetaso

1.5-2 g/l *

2-3 g/l

3-4 g/l

2-3 g/l

3-4 g/l

4-5 g/l

3-4 g/l

4-5 g/l

5-6 g/l

1.5-2 g/l

2-3 g/l

3-4 g/l

2-3 g/l

3-4 g/l

4-5 g/l

3-4 g/l

4-5 g/l

5-6 g/l

3-4 g/l

5-6 g/l

6-7 g/l

4-6 g/l

6-8 g/l

8-10 g/l

Suositellut käyttömäärät

1-1.5 g/l

1.5-2 g/l

perennoille

1.5-2 g/l

2-3 g/l

2-3 g/l

3-5 g/l

Suositellut käyttömäärät
ruukkukasveille

Suositellut käyttömäärät
astiataimille

 J O JUDPPDD2VPRFRWHODQQRLWHWWD\KW²UXXNNXOLWUDDNRKWL
(VLWHW\WN²\WWÜP²²U²WHLY²WVRYHOOX2VPRFRWH([DFW+L(QGLLQMD2VPRFRWH([DFW3URWHFWLLQ
1LLGHQN²\WWÜP²²U²VXRVLWXNVHWRYDWVLYXOOD

Esimerkki:
Lannoitteen määrä ruukkua kohti = 12 g

3 litraa multaa
3 x 4 g/l = 12 g

2 litraa multaa
2 x 6 g/l = 12 g

Alkuperäisen annostuksen 4 g/l asemesta
on käytettävä annostusta 6 g/l

Everris-VINKKI!
Ota yhteyttä Scheteligiin ja pyydä
juuri sinun tarpeisiisi soveltuvaa
yksityiskohtaista suositusta!
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Osmocoten käyttötavat
Kasvualustaan sekoittaminen

1.

Osmocoten sekoittaminen kasvualustaan on helppoa ja tehokasta. Käytännössä se on
kaikkein yleisin käyttötapa. Sekoittamisen jälkeen kasvualusta pitää käyttää kahden viikon
kuluessa, jotta vältetään johtoluvun nouseminen. Tämä on erityisen tärkeää lyhyissä vaikutusajoissa. Liuenneet ravinteet voivat huuhtoutua pois ylikastelun mukana.
Kasvualustaan sekoittaminen

Istutuskuoppaan levittäminen

2.

Istutuskuoppaan levittäminen

Tässä menetelmässä lannoite annostellaan mekaanisesti kasvin istutuskuoppaan tai
aivan sen viereen. Levitettävää tuotetta ja määrää on helppo muunnella (kuva 1). Tähän
käyttötapaan suositellaan Osmocote Exactia. Lannoitteen levittäminen istutuskuoppaan
vähentää rikkakasvien kasvua ruukun pinnalla. Kts. myös menetelmä 3. Levitä pieni määrä
kasvualustaa lannoitteen ja kasvin juurien väliin. Tähän menetelmään ei suositella 3-4 kk:n
vaikutusaikoja.

Parannettu istutuskuoppaan levittäminen

3.

‘Gijs’ metodit

Tässä käyttötavassa lannoite annostellaan taimen viereen. Silloin juuret eivät joudu
välittömään kosketukseen lannoiterakeiden kanssa. Tätä menetelmää tulisi käyttää
tavallisen istutuskuoppalannoituksen asemesta sellaisille kasveille kuin Buxus, Cornus,
Cyclamen, Skimmia ja Erica, ja myös silloin, kun juurtumattomia pistokkaita istutetaan
suoraan lopulliseen ruukkuun. Tähän käyttötapaan suositellaan Osmocote Exactia.

Osmocote-injektori

4.

Tämä laite on kehitetty erityisesti Azalea indican viljelyyn. Osmocote injektorin avulla
viljelijä voi annostella ruukkuun ennalta määrätyn määrän lannoitetta.

Osmocoten pintalevitys

5.

Pintalevitys

Osmocote Exact Tablet

6.

Osmocote Exact Tablet
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Osmocotea voidaan käyttää myös pintalannoituksena, ja tarvittaessa voidaan käyttää
apuna annosteluputkea (annokset 1–6 g) tai Osmocote-annostelulusikkaa (lisävaruste,
saatavana veloituksetta). Pintalevitystä käytetään usein myös suuriin ruukkuihin. Parhaan
tuloksen saamiseksi kasteluvesi pitää antaa päältä. Uutta on se, että Osmocote Topdress
NT:tä käytettäessä lannoitehävikki (esim. ruukun kaatuessa) ei ole ongelma.

Tabletit ovat helppokäyttöisiä ja niiden etuna on, että lannoite pysyy kasvualustassa myös
ruukun kaatuessa. Tippukastelua käytettäessä tabletit tulee painaa kasvualustaan suuttimen alla. Joutuessaan kosketuksiin veden kanssa tabletit hajoavat rakeiksi. Silloin juuret
eivät pääse työntämään tabletteja pois ruukusta. Suojele tabletteja kastumiselta ennen
käyttöä, ettei niiden teho alene. Älä paina tabletteja enää sen jälkeen, kun ne on painettu
kasvualustaan.
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