LUONNONMUKAISESTI
KOTONA JA
PUUTARHASSA

Opas
tuholaisten
torjuntaan
Lannoitusohjeita

Luontoa kunnioittaen
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.

Tuotteet sisältävät seuraavia raaka-aineita:
Attapulgiitti
= luonnollista alkuperää oleva savimineraali.
Kapryyli- ja kapriinihappo
= luonnon oma rasvahappo, jota on mm. kookospähkinöissä ja
palmuöljyssä. Käytetään rikkakasvien torjuntaan.
Pyretriini
= Uutetaan Pyrethrum-kasvista (Chrysanthemum cinerariaefolium,
dalmatianpäivänkakkara). Käytetään hyönteisten torjuntaan.
Rautafosfaatti
= luonnosta löytyvä mineraali. Käytetään etanoiden 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 peräisin olevia aineita
Eläinperäiset = lihateollisuuden sivutuotteita (mm. luu- ja verijauho)
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
Hivenravinteita ovat mm. boori, rauta,
sinkki, kupari, molybdeeni ja seleeni,
jotka tukevat kasvin kasvua ja
hyvinvointia. Tiesitkö? Molybdeeni
on ehkä vähemmän tunnettu, mutta
kasvien aineenvaihdunnalle tärkeä
hivenravinne.
www.solabiol.fi

Tiesitkö?
Luonnon pyretriiniä saadaan
Pyrethrum-kasvista ja sitä on
käytetty hyönteisten torjuntaan jo
vuosisatoja. Pyretriini lamauttaa
hyönteiset todella tehokkaasti.

Luonnollisesti sisällä!
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.

Kärpäsiä? Ampiaisia?
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.

Mikä parasta
-Natria Fly sprayssa on vain
mieto miellyttävä tuoksu!
Käyttöohjeet.
Lentävät hyönteiset: suihkuta valmistetta ilmaan
noin 3-4 sekunnin ajan, käsittely voidaan
tarvittaessa toistaa 3 päivän kuluttua.
Ryömivät hyönteiset: suihkuta valmistetta hyönteisten
olinpaikkoihin tai suoraan kohti noin 3-4 sekunnin ajan.
Sisältö: Pyretriini 8,0 g/kg. Pakkaus: 400 ml.

Natria Sokeritoukkapyydyksellä seuraat kotisi sokeritoukka tilannetta ilman torjunta-aineita! Sokeritoukkia löytyy
lähes joka taloudesta. Se on siivetön pieni hyönteinen, joka
etsii ravintoa pimeissä ja kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneissa. Pyydyksen tärkkelys houkuttelee sokeritoukkia, jotka
jäävät pyydyksen liimapintaan kiinni. Pyydyksen teho kestää
noin 8 viikkoa. Mikäli sokeritoukkia on runsaasti pyydyksessä
kannattaa suorittaa laajempi torjunta.
Pakkaus sisältää 2 pyydystä.
Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Etanoita puutarhassa, apua!
Etanoille kelpaavat ruuaksi niin salaatin kuin
koristekasvienkin lehdet eli nämä limaiset
tuholaiset syövät siis lähes kaikkea puutarhassa.
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 sekä
kotiloiden torjunta-aine, jonka tehoaine on luonnossa esiintyvä
rautafosfaatti. Aine tehoaa kaikkiin etanoihin ja kotiloihin,
myös espanjansiruetanoihin!
Kuolleita etanoita ei jää näkyviin, koska syötyään rakeita etanat ja
kotilot vetäytyvät koloihinsa, eivätkä jää ravinnoksi toisille etanoille.
Rakeet vaikuttavat vain etanoihin, joten lapset ja lemmikit voivat
oleskella käsitellyllä alueella.
Kätevä pakkaus ja annostelukorkki helpottavat rakeiden levitystä
ja säilytystä. Lisäksi pullo on valmistettu kierrätysmuovista.
1 kg riittää 200-400 m2:lle.
Sisältö: Rautafosfaatti 10 g/kg. Pakkauskoot: 1 ja 2 kg.
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.

Saatavilla myös
Solabiol Etanaeste, joka
estää etanoita ja kotiloita
pääsemästä sillä suojattuihin
kasveihin.
Sisältö: 100 % attapulgiitti.
Pakkauskoot: 1,5 ja 3 kg.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö,
lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

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
Solabiol 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 Kirvat ja perhostentoukat
marjapensaat
Koristekasvit
Kirvat, luteet ripsiäiset,
kovakuoriaiset,
perhostentoukat ja
kehrääjäpunkit
Ansarijauhiaiset
Kilpi- ja villakilpikirvat

1 % liuos
- valmistetta 10 ml/1l
1 % liuos
- valmistetta 10 ml/1l
1,5 % liuos
- valmistetta 15 ml/1l
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.
Sisältö:
Spray: Pyretriinit 0,045 g/l, rapsiöljy 8,3 g/l.
Pakkaus: 1l

Käyttövalmis
spray

Tiiviste: Pyretriinit 4,6 g/l,
rapsiöljy 825 g/l.
Pakkaus: 250 ml.
l
Jopa 22
käyttöliuosta!

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö,
lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

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, 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.

Käyttövalmis
spray

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö,
lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Kasvua ja voimaa nurmikoille!
Solabiol Nurmikkolannoite
Tehokas 100 %:sti orgaaninen nurmikkolannoite.
Se tehoaa nopeasti, sillä vaikutus näkyy jo
viiden päivän kuluttua ja sen teho kestää jopa
100 päivää. Solabiol Nurmikkolannoite sisältää
Natural Boosteria, joka tekee nurmikosta
tiheämmän. Soveltuu luonnonmukaiseen viljelyyn.
Käyttöohjeet: Levitä lannoite tasaisesti nurmikolle
keväällä kasvukauden alussa ja toinen lannoitus
kesällä. Levitä lannoite juuri ennen sadetta tai
kastele heti levittämisen jälkeen.
Käyttösuositus on 40 g/m2 perustettaessa uutta nurmikkoa ja
30 g/m2 nurmikon ylläpitolannotukseen. 10 kg riittää jopa 330 m2:lle.
Sisältö: NPK 6-1-3 +1,2 Mg + Natural Booster

Pakkaus 10 kg.

Solabiol Syyslannoite
Solabiol Syyslannoite on 100 %:sti orgaaninen
lannoite nurmikolle, joka vahvistaa nurmikkoa
kestämään talven rasituksen ja tekee siitä
vihreämmän keväällä.
Käyttöohjeet: Käytä Syyslannoitetta kasvukauden
lopulla ennen kuin lämpötila putoaa alle 10 C°.
Levitä lannoite tasaisesti käsin tai lannoitteen
levittimellä. Levitä lannoite juuri ennen sadetta
tai kastele heti levittämisen jälkeen.
Käyttösuositus on 1 kg/10 m2 nurmikkoa.
10 kg riittää 100 m2:lle.
Sisältö: NPK 2-2-9

Pakkaus 10 kg.

Totuus löytyy juurista!

ILMAN NATURAL
BOOSTERIA

NATURAL
BOOSTERILLA

Natural Booster
on 100 %:sti luonnonmukainen ainesosa, joka edesauttaa juurien
nopeaa kehittymistä ja näin edistää kasvin hyvinvointia ja satoisuutta.

Solabiol Tomaattilannoite
- parasta tomaateillesi!
100 % orgaaninen lannoite, joka tukee kasvua ja
lisää satoa. Lannoite soveltuu luonnonmukaiseen
viljelyyn ja sisältää Natural Boosteria, jonka avulla
saat suuremman sadon maukkaampia tomaatteja.
Lannoita taimet istutusvaiheessa ja sen jälkeen
kaksi kertaa kasvukauden aikana. Parhaaseen lopputulokseen
tarvitaan vain 3 lannoituskertaa kasvukauden aikana.
Käyttöohjeet: Sekoita lannoite tasaisesti kasvualustaan tai sekoita
maahan kasvin juurelle. Kastele heti levittämisen jälkeen.
Istutusvaihe: 50 g tai 1 kourallinen neliömetrille.
Ylläpito: 100 g tai 2 kourallista neliömetrille
750 g riittää jopa 15 m2:lle tai noin 15 taimelle.
Sisältö: NPK 4-3-8 +1,2 Mg + Natural Booster
Pakkaus 750 g.

Tiesitkö?
Tomaatit kaipaavat paljon ravinteita
jaksaakseen kasvattaa ja kypsyttää hedelmät.
Ravinteet myös vaikuttavat hedelmän makuun. Tärkeää taimen
kasvun ja sadon kannalta on huolehtia, että kasvualusta on
ravinteikas sekä tasaisen kostea.
Vaaleat lehdet ja heikko kasvu voiva olla merkki ravinteiden
vähyydestä, kun taas voimakkaan vihreät ja sykeröityvät latvat
merkki liiasta lannoituksesta. Seuraa siis tomaatin lehtien
kuntoa ja lisää tai vähennä lannoitusta tarpeen mukaan.

Buustaa satoa ja kukintaa!

UUTUUS!

Solabiol Marjalannoite
- Mitä vahvempi kasvi, sitä enemmän satoa!
100 %:sti orgaaninen lannoite, joka sopii kaikille
marjoille, hedelmille, kuten mansikoille, vadelmille
ja viinimarjoille. Sopii luonnonmukaiseen viljelyyn.
Natural Booster edistää kasvin ravinteiden- ja
vedenottokykyä, stimuloi kasvua ja parantaa
satoisuutta.
Käyttöohjeet: Lannoita kaksi kertaa kasvukauden aikana.
Sekoita lannoite tasaisesti kasvualustaan tai sekoita maahan
kasvin juurelle. Kastele heti levittämisen jälkeen.
Käyttösuositus 50-100 g neliömetrille.
Sisältö: NPK 3-1-4 +1,2 Mg + Natural Booster

Pakkaus 750 g.

Solabiol Kukkalannoite ravitsee kasvit jopa 6
kuukauden ajan! Natural Booster vahvistaa kasveja
ja lisää niiden kukintaa. Sopii kaikille kukkiville
kasveille.
Käyttöohjeet: Lannoita istutuksen yhteydessä ja
kukinnan alkaessa. Sekoita lannoite tasaisesti
kasvualustaan tai levitä kasvin ympärille ja sekoita
se maahan. Kastele heti levittämisen jälkeen.
Käyttösuositus on 50 g tai 1 kourallinen neliömetrille tai 8 kasville.
750 g riittää noin 15 m2:lle tai jopa 60 kasville.
Sisältö: NPK 7-2-6 +1,2 Mg + Natural Booster

Solabiol Puutarhalannoite
- Elinvoimaa koko puutarhalle!
100 %:sti orgaaninen yleislannoite koko
puutarhalle, joka sisältää Natural Boosteria.
Käyttöohjeet: Käytä istuksen yhteydessä ja
sen jälkeen 1-2 kertaa noin viiden viikon välein.
2-3 lannoituskertaa kauden aikana riittää.
5 kg riittää 100 m2:lle.
Sisältö: NPK 4-3-8 +1,2 Mg + Natural Booster
Pakkaus 5 kg.
www.solabiol.fi

Pakkaus 750 g.

Luomusta voimaa kasveille
VOIMAA VERIJAUHEESTA
Solabiol 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 istutuksen
yhteydessä tai suoraan kasvien juurelle n. 70g / m².
Nopeamman vaikutuksen saat sekoittamalla verijauhetta 7-10g / litraan (n. 2rkl/l) kasteluvettä, anna
rakeiden liueta veteen ennen käyttöä.
0,7 kg riittää noin 10 m2:lle.
Sisältö: N 14 + hivenravinteita. Pakkaus 0,7 kg.

LUUJAUHE SAA SIPULIKASVIT KUKOISTAMAAN
Solabiol Luujauhe saa kukat kukoistamaan!
Luujauho sisältää hitaasti liukenevaa typpeä,
fosforia ja hivenravinteita. Sopii kaikille kasveille.
Hitaasti liukenevat ravinteet tekevät kasvista
vahvan ja vastustuskykyisemmän tauteja ja
tuholaisia vastaan.
Vinkki! Sopii erinomaisesti sipulikasveille,
lisää 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.
1 kg riittää noin 20 m2:lle.
Sisältö: NP 7-7 + hivenravinteita. Pakkaus 1 kg.

www.solabiol.fi

Lisää tehoa luomulannoitukseen!
LISÄÄ KUKINTAA
Solabiol Ruusulannoite sisältää
kukille ja vihanneksille tärkeitä pää- ja
hivenravinteita tasapainoisessa suhteessa.
Sopii kaikille kukkiville kasveille, yrteille ja
vihanneksille.
Annostelu: Sekoita lannoitetta istutuksen yhteydessä kasvualustaan 10 g/litra tai levitä kasvien
juurelle noin 50 g/m2 suunnilleen kerran kuussa.
Älä käytä heinäkuun jälkeen monivuotisilla
kasveilla. 1 kg riittää noin 20 m2:lle.
Sisältö: NPK 5-1-7 + hivenravinteita. Pakkaus 1 kg.

MUISTA MYÖS HAPPAMAN MAAN KASVIT

Luomua myös happaman maan kasveille esim. havuille ja
hortenssioille. Solabiol Rodolannoite lisää maaperän mikrobien
toimintaa, jotka parantavat luonnollista ravinteiden hajoamista ja
kiertoa. Kasvi ja juuret voivat paremmin!
Annostelu: Levitä lannoitetta keväällä tai istutuksen
yhteydessä 80 - 120 g/m2 ja ripottele uudestaan
alkukesästä lannoitetta kasvin juurelle
n. 100 g/m2. Käytä 1-2 krt / kasvukauden aikana.
1 kg riittää noin 10 m2:lle.
Sisältö: NPK 6-1-5 + hivenravinteita. Pakkaus 1 kg.

Vinkki! Solabiol-sarjan lannoitteet ovat
miellyttäviä käyttää, koska rakeistettuna
ne eivät pölyä ja haju on hyvin mieto.
www.solabiol.fi

Luonnonmukainen kasviravinne
kotiin ja puutarhaan!
Solabiol Kasviravinne
Solabiol Kasviravinne on 100 %:sti orgaaninen, nestemäinen
kasviravinne, joka edistää juurien muodostumista ja niiden
kasvua. Sisältää humus- ja fulvahappoja, jotka parantavat
kasvin kykyä hyödyntää ravinteita ja hallita
vedentarvetta.
Käyttöohjeet: Sekoitetaan kasteluveteen.
Käytä ravinnetta joka toinen viikko.
Käyttösuositus on 1 korkillinen / 1 litra vettä.
Sisältö: NPK 2-0,4-4 +1,2 Mg
+ Humus- ja fulvohappo
Pakkaus 1l.

Lisätietoa tuotteista ja
puutarhavinkkejä löydät
Solabiolin uudistuneilta
kotisivuilta osoitteesta
www.solabiol.fi
Seuraa myös Facebookissa,
jossa paljon vinkkejä,
ideoita, tuoteuutuuksia
ja kilpailuja
www.solabiol.fi
www.puutarhasielamaan.fi
Markkinoija: Schetelig Oy

tykkää meistä facebookissa
www.facebook.com/Puutarhasielamaan/

