Natria - luontoa kunnioittaen
Natria-tuotteiden tuotannossa on pyritty huomioimaan ja kunnioittamaan luontoa. Raaka-aineet hankitaan sertifioiduilta valmistajilta.
Pakkauksissa käytetään kierrätys- ja ympäristöystävällisempiä
materiaaleja. Ja itse tuotteet sisältävät luonnon omia tehoaineita.
Natria-sarjan tuotteet sisältävät seuraavia raaka-aineita:
Rautafosfaatti
= luonnosta löytyvä mineraali. Käytetään etanoiden torjuntaan.
Attapulgiitti
= luonnollista alkuperää oleva savimineraali.
Spinosadi
= mikrobialkuperää oleva luonnollinen hyönteisten torjunta-aine.
Spinosadi tehoaa hyönteisiin kosketuksesta tai ravintona.
Pyretriini
= Uutetaan Pyrethrum-kasvista (Chrysanthemum cinerariaefolium, dalmatianpäivänkakkara).
Käytetään hyönteisten torjuntaan.
Kapryyli- ja kapriinihappo
= luonnon oma rasvahappo, jota on mm. kookospähkinöissä ja palmuöljyssä.
Käytetään rikkakasvien torjuntaan.
Lannoitteet tehdään orgaanisista, kasvi- ja eläinperäisistä raaka-aineista.
Nämä lannoitteet sisältävät kasvien tarvitsemia pääravinteita, joita ovat typpi,
fosfori ja kalium (NPK) ja niitä tulee olla, kasvista riippuen, oikeassa suhteessa.
Lisäksi lannoitteissa on myös kasveille tärkeitä hivenaineita.
Kasviperäiset = erilaisista kasveista
Eläinperäiset = lihateollisuuden sivutuotteita (mm. luu, veri)
Orgaaniset = luonnosta peräisin olevia aineksia (esim. puu, mineraalit, hiili)
N = Typpi - lisää kasvua ja elinvoimaa
P = Fosfori - auttaa yhteyttämisessä
K = Kalium - auttaa ravinteiden imeytymisessä ja lisää vastustuskykyä
Hivenaineita ovat mm. boori, rauta, sinkki, kupari, molybdeeni ja seleeni,
jotka tukevat kasvin kasvua ja hyvinvointia.
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Etanoille kelpaavat ruuaksi niin
salaatin kuin koristekasvienkin lehdet
eli nämä limaiset tuholaiset syövät
siis lähes kaikkea puutarhassa.

Etanat

Etanoita puutarhassa, apua!
Etanat viihtyvät kosteissa ja tiheissä
kasvustoissa sekä katteiden alla, ja
näitähän puutarhasta löytyy.
Yleisimpiä ovat ruskeat, kuorettomat
peltoetanat sekä ruskeakuoriset
lehtokotilot. Lisäksi riesanamme
ovat myös kookkaat, kuorettomat
espanjansiruetanat.

Natria Etanarae on tehokas ja luonnonmukainen etanoiden ja
kotiloiden torjunta-aine, jonka tehoaine on luonnossa esiintyvä
rautafosfaatti. Aine tehoaa kaikkiin etanoihin ja kotiloihin, myös
espanjansiruetanoihin!
Kuolleita etanoita ei jää näkyviin, koska syötyään
rrakeita etanat ja kotilot vetäytyvät koloihinsa,
eivätkä jää ravinnoksi toisille etanoille.
e
Rakeet vaikuttavat vain etanoihin, joten lapset ja
llemmikit voivat oleskella käsitellyllä alueella.
Kätevä pakkaus ja annostelukorkki helpottavat
rrakeiden levitystä ja säilytystä. Lisäksi pullo on valmistettu kierrätysmuovista. 1 kg riittää 200 m2:lle.
m

Sisältö: Rautafosfaatti 10 g / kg. Pakkaus: 1 kg.
S
Annostelu
Sirottele 2,5 g / m2 niin, että rakeita on n. 9-10 cm välein.
Sirottele kasvien ympärille ja niiden väleihin.
Ei suoraan syötävien kasvien lehdille.
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Etanat

STOP etanoille ja
kotiloille!
Natria Etanaeste on rakeistettu valmiste, joka
estää etanoita ja kotiloita pääsemästä sillä
suojattaviin kasveihin. Rakeet valmistetaan
punaruskeasta mineraalisavesta, joka kykenee
sitomaan itseensä paljon kosteutta. Kun etanat
joutuvat kosketuksiin valmisteen kanssa, ne
kokevat sen epämiellyttävänä ja hakeutuvat
muualle. Rakeet soveltuvat luonnonmukaiseen viljelyyn ja ovat
hajuttomia.

Käyttöohjeet: Levitä suojattavien kasvien ympärille esteeksi.
Sisältö: 100 % attapulgiitti.

Muurahaiset

Pakkauskoot: 1,5 kg ja 3 kg. 1,5 kg riittää jopa 5 m esteeksi.

Tiesitkö muurahaisista tämän?
Muurahaisongelmia on lähes aina ja
joka puolella, sillä muurahaiset sopeutuvat
erittäin hyvin, eri olosuhteisiin ja hakeutuvat
yleensä ihmisten ja elintarvikkeiden
läheisyyteen.
Kotona yleisimmin riesana ovat
sokerimuurahaiset, faaraomuurahaiset ja hevosmuurahaiset.
Vaikka muurahaiset ovat pikkuriikkisia, ne saavat yllättävän
isoja tuhoja aikaan, sillä ne liikkuvat suurina joukkoina. Muurahaiset tekevät pesiään mm. kukkapenkkeihin, jolloin pesä
itsessään kuivattaa kasvin juuria ja lisäksi muurahaiset syövät
usein kasvin kevätsilmuja nesteen toivossa. Hevosmuurahaiset voivat aiheuttaa jopa vakavia vahinkoja talon rakenteisiin
tekemällä sinne pesiään ja käytäviään. Puhumattakaan hygieniariskeistä, joita ne aiheuttavat kulkemalla elintarvikkeissa.
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Natria Muurahaissyötti on helppo,
hygieeninen ja tehokas tapa torjua muurahaisia sisällä ja rakennusten ympärillä.
Sen tehoaineet ovat luonnonmukaisia ja se
sisältää myös muurahaisia houkuttelevaa
ainetta. Syöttirasiat ovat metallia, joten syötti
on siististi rasiassa ja siksi niitä voidaankin
käyttää kaikkialla sisätiloissa, terasseilla ja
muissa paikoissa, joissa muurahaiset ovat
häiriöksi.

Käyttöohjeet: Paina rasiaan merkityt kulkuaukot
auki esim. kolikolla ja sijoita se paikkaan, jossa
muurahaisia esiintyy. Vähän muurahaisia
1 rasia /12 m2 alueelle, jos paljon, 2 rasiaa.
Teho kestää 6-8 viikon ajan.

Muurahaiset sisällä ja ulkona

Murkkuja sisällä, ulkona
ja joka puolella!

Sisältö: Spinosadi 0,8 g/kg. Pakkaus: 2 rasiaa/pkt
Natria muurahaisrae on hetikäyttövalmis, nopea ja täysin
luonnonmukainen muurahaisten torjunta-aine ulkokäyttöön.
Tehoaineena on luonnon pyretriini, joka vaikuttaa muurahaisiin
nopeasti
ja
p
j tehokkaasti.

Käyttöohjeet: Levitä rakeita muurahaisten kulkuväylille
tai sinne missä niistä on ongelmia. Rakeita voi myös liuottaa
veteen ja käyttää kastelulioksena esim. laatoituksilla.
Kasteluliuos on kätevä, kun muurahaisia on laattojen
saumoissa ja paikoissa minne vain neste kulkeutuu.

Sisältö: Pyretriinit/Chrysanthemum cinerariaefolium
-uute 1,74 g/kg. Pakkaus: 250 g.
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Tuhohyönteiset puutarhassa

Kirvojen ja muiden pienten
tuholaisten hyökkäys.
Innolla ja hartaasti hoidetuissa koristekasveissa, vihanneksissa
ja hedelmäpuissa on kirvoja, jauhiaisia, ripsiäisiä, kehrääjäpunkkeja – ja usein vielä suurina määrinä!
Apu ongelmaan löytyy luomuviljelyynkin soveltuvasta
Natria Hyönteisten torjunta-aineesta, joka sisältää luonnon
pyretriiniä. Sitä voi käyttää kasvimaalla ja kaikille koristekasveille. Se tehoaa myös toukkiin ja muniin!

Annosteluohjeet tiivisteelle
Vihannekset,
hedelmäpuut ja
marjapensaat
Koristekasvit

22 l
käyttöliuosta

Kirvat ja perhostentoukat

1 % liuos
- valmistetta 10 mll / 1l

Kirvat, luteet ripsiäiset, kovakuoriaiset, perhostentoukat
ja kehrääjäpunkit

1 % liuos
- valmistetta 10 ml / 1l

Ansarijauhiaiset

1,5 % liuos
- valmistetta 15 ml / 1l

Kilpi- ja villakilpikirvat

2 % liuos
- valmistetta 20 ml / 1l

Varoaika maustekasveilla 7 vuorokautta ja muilla kasveilla 1 vuorokausi.

Käyttöohjeet: Ruiskutetaan niin, että
kasvit tulevat kauttaaltaan, myös lehtien
alapinnalta, käsitellyiksi.

Käyttövalmis
spray

Sisältö:
Käyttövalmis spray: Pyretriinit 0,045 g/l, rapsiöljy 8,3 g/l. Pak.: 1l
Tiiviste: Pyretriinit 4,6 g/l, rapsiöljy 825 g/l. Pakkaus: 250 ml.
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Sisätiloissa häiritseviä hyönteisiä ovat mm. erilaiset kärpäset,
ampiaiset, muurahaiset, sokeritoukat ja koisat. Lentävät ja
ryömivät hyönteiset ovat epämiellyttäviä ja voivat aiheuttaa
terveysriskin, sillä ne liikkuvat usein erilaisten jätteiden ja elintarvikkeiden välillä. Hyönteisistä olisi siis hyvä päästä eroon.
Tuhohyönteiset ovat yleisiä kaikkien kodeissa. Ötököistä ei
kannata turhaan kärsiä, sillä oikeilla torjunta-aineilla niiden
hävittäminen on nykyään helppoa.
Luonnon pyretriinistä valmistettu Natria Fly Spray
on miellyttävä tapa torjua hyönteisiä. Se on tarkoitettu erilaisten lentävien ja ryömivien hyönteisten
torjuntaan sisätiloissa. Spray vaikuttaa välittömästi
ja on kosketusvaikutteinen. Ei jätä jäämiä, sillä tuote
hajoaa nopeasti käytön jälkeen. Ja mikä parasta -

Natria Fly sprayssa on vain mieto miellyttävä tuoksu!
Käyttöohjeet: Ruiskuta suoraan hyönteiseen.
Sisältö: Pyretriini 8,0 g/kg. Pakkaus: 400 ml.

Lentävät ja ryömivät hyönteiset sisällä

Luonnollisesti sisällä!

Tiestikö?
Luonnon pyretriiniä saadaan
Pyrethrum-kasvista ja sitä on
käytetty hyönteisten torjuntaan
jo vuosisatoja. Pyretriini
lamauttaa hyönteiset todella
tehokkaasti eivätkä ne pysty
kehittämään resistenssiä
pyretriiniä vastaan.
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Sokeritoukat ja koisat

Pieniä toukkia kotona?
SOKERITOUKAT
Sokeritoukka on
n hope
hopeanhohtoinen siivetön pieni
hyönteinen, joka etsii ravintoa pimeissä, kosteissa
tiloissa ja säntää pakoon valon syttyessä. Sokeritoukat
ovat hyvin yleisiä ja niitä löytyy lähes joka taloudesta.
Ne viihtyvät kylpyhuoneissa, listojen alla ja lattian
raoissa. Ne syövät erilaisia elintarvikkeita ja materiaaleja, jotka sisältävät tärkkelystä, sokeria, selluloosaa
tai proteiineja.
KOISAPERHOSET JA NIIDEN TOUKAT
Koisaperhosten toukat, kuten jauhokoisan, kaakaokoisan ja intianjauhokoisan, pilaavat elintarvikkeita ja
saavat ne maistumaan kitkeriltä ja karvailta. Toukat
viihtyvät mm. jauhoissa ja mausteissa ja ne erittävät
hämähäkinseittiä muistuttavaa rihmaa, joka aiheuttaa
mm. jauhojen paakkuuntumista. Lopulta toukasta kehittyy koisaperhonen. Koisia saattaa kulkeutua kotiin ulkomailta tuoduissa elintarvikkeissa tai vanhoissa jauhoissa.
Nämä pienet kiusankappaleet ovat melko yleisiä ja
aina niitä ei edes huomaa kuin vasta sitten, kun ne
ovat jo lisääntyneet runsaasti. Siksi olisikin hyvä seurailla
tilannetta käyttämällä Natria Sokeritoukka- ja
Koisapyydyksiä. Ansoja kannattaa pitää säännöllisesti
esillä, jotta kiusankappaleet jäävät heti kiikkiin.
Natria Sokeritoukkapyydys ja Koisapyydys eivät sisällä
torjunta-aineita.

Käyttöohjeet: Taittele pahvinen ansa ohjeiden mukaan ja
sijoita johonkin suojaisaan paikkaan. Tarkista ansa aina välillä
ja vaihda tarvittaessa. Ansan teho kestää n. 8 viikkoa.
Koisa-ansa houkuttelee perhoseksi kehittyineitä uroskoisia.
Mikäli niitä löytyy ansasta, kannattaa suorittaa torjunta alueille
missä niitä esiintyy.
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Rikkakasvit

Voi ei! Huomenna on juhlat
ja pihalaatoitus on
rikkakasvien valtaama.
?
Tuttu näky
Rikkakasvit eli rikkaruohot ovat kasveja, jotka kasvavat
paikoissa, joissa niiden ei haluta kasvavan. Lisäksi ne ovat
siitä ikäviä, että ne pärjäävät lähes missä vaan sekä leviävät
helposti ja nopeasti.
Rikkakasveja voi torjua kitkemällä tai torjunta-aineilla. Kitkeminen voi olla melko työlästä, joten helpota elämääsi ja käytä

Natrian Nopea rikkakasvien ja sammalen poistajaa!
Nopeasti vaikuttava rikkakasvien ja sammaleen
torjunta-aine, jonka tehoaineet ovat täysin luonnonmukaisia rasvahappoja. Käytetään rikkakasvien ja
sammalen torjuntaan ajoteillä, laatoitetuilla alueilla,
viljelemättömiltä alueilla kuten käytävillä, rakennusten
ja rakenteiden ympärillä sekä puiden ja pensaiden
ympärillä. Valmiste on kosketusvaikutteinen ja
vaikuttaa vain kasvin vihreiden osien kautta.

Käyttöohjeet: Suihkuta niin, että rikkaruohot ja sammaleet kostuvat. Käyttövalmis liuos. 1 litra valmistetta
riittää noin 10 m2 alalle.

Vaikutus näkyy jopa kolmessa tunnissa!
Sisältö: Kapryylihappo 17,7 g/l, Kapriinihappo 12 g/l. Pakkaus 1 l.
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Lannoitteet

Luomusta voimaa kasveille
VOIMAA VERJAUHEESTA
Natria Verijauhe on tarkoitettu voimakkaan
kasvun vaiheessa oleville nuorille kasveille
ja paljon typpeä vaativille vihanneksille.
Erityisesti purjo ja kaalikasvit pitävät siitä
sen runsaasti sisältämän nopeasti vaikuttavan typen takia, joka edistää voimakkaasti
lehtien kasvua. Verijauhe on oivallinen apu
kasvimaalle, etenkin jos kasvu uhkaa hiipua!

Annostelu: Annostele pieniä määriä suhteellisen
usein, esim. 2 viikon välein. Levitä Verijauhoa kasvien juurelle tai istutuksen yhteydessä n. 70g/m²
tai sekoita kasvualustaan 7-10g/litra (vajaa kourallinen). Verijauhetta voi myös sekoittaa kasteluveteen
(n. 2rkl/l). Anna rakeiden liueta veteen ja kastele,
nopea vaikutus!

Sisältö: N 14 + hivenaineita. Pakkaus 0,7 kg.

LISÄÄ KUKINTAA
Natria Luujauhe saa kukat kukoistamaan!
Luujauho sisältää hitaasti liukenevaa typpeä,
fosforia ja hivenaineita. Sopii kaikille kasveille. Käytä erityisesti istutuksen yhteydessä.
Vinkki! Sopii erinomaisesti sipulikasveille,
laita jo sipulien istutuksen yhteydessä.

Annostelu: Käytä Luujauhoa kaikille kasveille,
erityisesti istutuksen yhteydessä. Hitaasti liukenevat
ravinteet vaikuttavat tasaisesti ja pitkään auttaen
kasvuunlähdössä. Ripottele pintamultaan 50 g/m2
tai sekoita kasvualaustaan 10 g/l.

Sisältö: NP 7-7 + hivenaineita. Pakkaus 1 kg.
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Vinkki! Natria-sarjan lannoitteet ovat miellyttäviä
kä pölyä.
öl ä
käyttää, koska rakeistettuna ne eivät haise eivätkä

ERINOMAINEN TOMAATEILLE!
Natria Ruusulannoite sisältää kukille ja vihanneksille tärkeitä pääja hivenaineita tasapainoisessa
suhteessa. Sopii kaikille kukkiville
kasveille, yrteille ja vihanneksille. Loistava ravinnekoostumus
tomaatille!

Lannoitteet

Lisää tehoa
luomulannoitukseen!

Annostelu: Sekoita lannoitetta istutuksen yhteydessä kasvualustaan 10 g / litra (reilu kourallinen)
tai levitä kasvien juurelle noin 50 g / m2 suunnilleen kerran kuussa. Älä käytä heinäkuun jälkeen
monivuotisilla kasveilla. Tomaatille n. kourallinen
lannoitetta kerran kuussa per taimi istutuksesta
sadonkorjuuseen saakka.

Sisältö: NPK 5-1-7 + hivenaineita. Pakkaus 1 kg.

MUISTA MYÖS HAPPAMAN MAAN KASVIT

Natria Rodolannoite Luomua myös happaman maan kasveille
esim. havuille ja hortenssioille. Natria Rodolannoite lisää maaperän mikrobien toimintaa, jotka parantavat
luonnollista ravinteiden hajotusta ja kiertoa.
Kasvi ja juuret voivat paremmin!

Annostelu: Levitä lannoitetta keväällä tai istutuksen yhteydessä 80 - 120 g / m2 tai ripottele
uudestaan alkukesästä lannoitetta kasvin juurelle
n. 100 g / m2. Käytä 1-2 krt / kasvukauden aikana.

Sisältö: NPK 6-1-5 + hivenaineita. Pakkaus 1 kg.
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www.bayergarden.fi
www.puutarhasielamaan.fi
Markkinoija: Schetelig Oy
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö.
Lue aina pakkausmerkinnät, tuotetiedot ja käyttöohjeet ennen käyttöä.
Käytä biosideja turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

tykkää meistä facebookissa
www.facebook.com/Puutarhasielamaan/

