NURMIKKOTUOTTEET
Verdera-nurmikkotuotteet on kehitetty toimimaan yhdessä
luonnon kanssa. Lähtökohta on paitsi hellävaraisuus kasvia ja
ympäristöä kohtaan, kuin myös tehokkuus pitkällä tähtäimellä.
Tuotteet soveltuvat käytettäväksi golfkentillä, urheilunurmilla
sekä muilla hoidetuilla nurmialueilla.

Biologinen kasvinsuojelu – tulevaisuus on jo täällä!
Ympäristöystävällisyys ja käyttöturvallisuus ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä suunniteltaessa kasvinsuojelua
golfkentillä. Myrkyttömien torjuntavaihtoehtojen käyttäminen korostaa vastuullisuutta ja on viesti pelaajille
peliympäristön turvallisuudesta.

Turf WPS + WPG = Mikrobiologisia tuotteita
kasvinsuojeluun!
Verderan kasvinsuojeluaineita ovat WPS ja WPG, joita suositellaan käytettäväksi Turf-ohjelmana läpi kasvukauden
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Olosuhteiden ollessa otolliset taudinaiheuttajille, voidaan puhua
kasvaneesta tautipaineesta. Turf-ohjelmassa WPS- ja WPG-tuotteita käytetään eri vuodenaikoina, sillä
taudinaiheuttajat aktivoituvat eri lämpötiloissa.
Turf-tuotteiden vaikutus ja mikrobien toimintatavat tulevat esille, kun tuotteita käytetään ennaltaehkäisevästi
Turf-ohjelmana. Vaikka WPS- ja WPG-tuotteiden mikrobit säilyvät hyvin maaperässä, tulee niitä lisätä säännöllisesti,
jotta lisätty kanta maassa pysyy elinvoimaisena.
- Täysin turvallisia kenttähenkilökunnalle ja pelaajille
- Ei työhygieenistä varoaikaa
- Ei haittaa vesistöille eikä kaloille, käyttö sallittu myös pohjavesialueilla
- Ei resistenssiriskiä
- Ei polttovioitusriskiä tai yliannostusriskiä
- Ennakkotorjuntaan

Turf WPS
Perustuu Streptomyces-sädebakteeriin ja tuotetta käytetään kesäaikana
torjumaan useita maa- ja siemenlevintäisiä sienitauteja. Torjuttavia
tauteja ovat muun muassa kesäfusarioosi sekä lanttilaikku (dollar spot).
Tehomikrobi on eristetty suomalaisesta turvemaasta ja sen teho
perustuu sen kykyyn asuttaa juuristopinnat, jolloin taudinaiheuttajat
eivät pääse kasvin juuren pinnalle bakteerin estovaikutuksen vuoksi.
Sädebakteeri myös stimuloi juurten kasvua.

2

Turf WPG
Tuote on kevät- ja syyskäyttöön tarkoitettu
kasvinsuojeluaine. Sen tehoaineena on Gliocladium
catenulatum -sieni, jota esiintyy maaperässä yleisesti.
WPG:llä ennakkotorjutaan erityisesti lumihometta, mutta
myös Pythium- ja Phytophthora-sieniä, Rhizoctoniaruskoläikkää, mustatyveä sekä keltaläikkää. Kesäkäytössä
on saatu hyviä tuloksia noidankehien torjunnassa.
Gliocladium-sieni toimii tehokkaasti niin juuristossa kuin
lehvästöpinnallakin. On havaittu, että Gliocladiumsienellä on useita toimintamekanismeja, joilla se voi
estää ja heikentää taudinaiheuttajien toimintaa ja
levittäytymistä.

Maahan lisätty Gliocladium-sieni asuttaa tehokkaasti
juurten pinnat ja kilpailee näin taudinaiheuttajien
kanssa. Gliocladium-sieni myös loisii taudinaiheuttajilla, mikä heikentää taudinaiheuttajaa.
Jauhemainen tuote sekoitetaan veteen ja
ruiskutetaan nurmelle tai kasvualustaan, jonka
jälkeen päälle voidaan kylvää tai asentaa siirtonurmi.
Käsittely on hyvä tehdä mahdollisimman varhain,
sillä mikrobi tarvitsee aikaa asuttaakseen juuriston ja
lehvästön. Mikrobikantaa on myös hyvä ylläpitää ja
tämän vuoksi suositellaan tekemään toistuvia
levityksiä ohjelman mukaisesti.

Torjuu, stimuloi ja edistää kasvuunlähtöä!

Ominaisuudet
Ominaisuus

WPG

WPS

Pakkauskoko

1 kg

400 g

Säilytys

alle +8°C

alle +8°C

Käyttöaika

Käyttö 5-15°C

Lämpötilan noustessa yli 15°C

Keväällä 1-2 käsittelyä,
Syksyllä 2-4 käsit. 4 viikon välein

Kesällä 3-5 ruiskutusta.
4 viikon välein

Käyttömäärä

1 kg/ha

400 g/ha

Käyttömäärä
suuressa tautipaineessa

1,5-2 kg/ha

800 g/ha

Yhteiskäyttö kemiallisen torjunnan kanssa onnistuu hyvin. Pääsääntöisesti kannattaa ensin käyttää kemiallista
torjuntaa ja muutaman päivän jälkeen levittää Turf-tuotteet. Sopii tankkisekoitettavaksi useimpien lannoiteliuosten
kanssa. Silwet Gold sekä Addit ovat suositeltavia kiinniteaineita. Jos olet epävarma aineiden yhteensopivuudesta,
suosittelemme ruiskuttamaan erillään tai kysymään neuvoa.
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Rhizocell – mikrobiaktiivisuuden nostolla
vauhtia maaperän prosesseihin
Rhizocell stimuloi maaperän mikrobiologista toimintaa ja näin ollen edistää useita
prosesseja maaperässä, joiden kautta kasvi voi paremmin.
Rhizocell koostuu kahdesta eri funktion omaavasta komponentista;
hiivauutteesta sekä hyötymikrobista. Hiivauute on inaktiivista hiivaa,
joka sisältää mm. aminohappoja ja oligosakkarideja.
Tuotteen hyötymikrobi on Bacillus amyloliquefaciens, jolla on useita
positiivisia vaikutuksia. Hyötymikrobi asettuu juuristoon, josta se saa
ravinnokseen juurien erittämiä ravintoaineita. Vastaavasti hyötymikrobi metabolisoi fosforia kasville käyttökelpoiseen muotoon ja
stimuloi juurten kasvua. Lisäksi asuttamalla juuren pinnan
hyötymikrobi vähentää mahdollisten patogeenien pääsyä juuren
pinnalle luoden näin estovaikutuksen. Vahva juuristo lisää myös
kasvin stressinsietokykyä.
Rhizocellin käytön on huomattu ohentavan kuitukerrosta ja samalla
kuitu on muuttunut pehmeämmäksi sekä läpäiseväisyys on
parantunut. Maan mikrobiaktiivisuuden nousu lisää myös biofilmien
muodostumista, jotka parantavat maan rakennetta.

Käyttöohjeet
Rhizocelliä suositellaan käytettäväksi viheriöillä, lyöntipaikoilla, väylillä
sekä pallokentillä. Tuote on jauhetta, joka sekoitetaan veteen ja
ruiskutetaan nurmen pintaan. Esisekoitus pienempään vesimäärään on
suositeltavaa. Käytettävä määrä on 1 kg/ha, vedenmäärä on 300–500 l/ha.
Suositeltu käyttöajankohta on läpi kasvukauden ruiskutus kuukauden välein.
Soveltuu yhteiskäytettäväksi lannoitteiden ja kiinniteaineiden kanssa, mutta silloin
ruiskun siivilät suositellaan poistettavaksi.

Yhteenveto
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Pakkauskoko

1 kg ja 5 kg

Säilyvyys

20 kk, huoneenlämmössä ja valolta suojattuna

Käyttömäärä

1 kg/ha, vettä 300-400 l/ha

Käyttöajankohta

kerran kuukaudessa kasvukauden ajan

Stressittömiä kesäpäiviä ja huolettomia
hallaöitä nurmikolle ja kentänhoidolle!

Greenstim-jauhe ja -neste
Greenstim-tuotteet sisältävät glysiinibetaiinia, joka on
eristetty sokerijuurikkaasta. Glysiinibetaiini parantaa
kasvin kestävyyttä stressiolosuhteita vastaan. Kasvit,
jotka on käsitelty Greenstimillä ovat fysiologisesti
voimakkaampia ja kestävät paremmin kuumuutta,
kuivuutta ja kylmyyttä sekä myös suolaisuuden
vaihteluita.
Glysiinibetaiini on osmolyyttinen aine, joka auttaa kasvia
säilyttämään solun nestepaineen stressitilanteessa.
Ruiskutuksen jälkeen vaikutus alkaa 12 tunnin kuluessa
ja kestää 3-4 viikkoa. Ruiskutukset kannattaa tehdä
aikaisin aamulla tai illalla, kun kosteus on korkea.
Suositellaan käytettäväksi ei-ioninista kiinnitettä.
Nestemäinen Greenstim Flow sisältää myös biohajoavaa
kostutusainetta. Tuotetta suositellaan erityisesti
kuivalaikkujen käsittelyyn.

Jauhe

Flow-neste

Käyttömäärä

3-4 kg/ha, 300-500 l vettä

10-20 l/ha, jatkokäsittely
5-10 l/ha

Säilyvyys

3 v huoneenlämmössä

3 v huoneenlämmössä

Pakkauskoko

2 kg ja 25 kg

10 l
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Biostimulanteista voimaa
Kelpak-merilevä on auksiinivoittoinen merileväuute. Kelpak stimuloi
juuriston kasvua, siementen itämistä sekä parantaa ravinteiden ottoa.
Kelpakin avulla nurmi myös toipuu nopeammin stressitilanteista.
Kelpak on valmistettu Etelä-Afrikassa Ecklonia maxima -merilevästä.
Uutteen valmistukseen käytetään kylmäpuristusmenetelmää, jolloin
tuotteeseen saadaan mahdollisimman paljon hyödyllisiä ainesosia.

Käyttösuositus:

2 l/ha, 500 l vettä

Pakkauskoko:		

5l

Säilyvyys: 		

2 vuotta

Käyttöaika: 		

Väylät ja nurmikentät: kuukausittain
			kasvukaudella. Voidaan toistaa aikaisintaan
			
14 vrk kuluttua edellisestä käsittelystä.
			
Viheriöt: kuukausittain 50 ml/20 l vettä,
			riittoisuus 100 m2.
			
			

Sopii sekoitettavaksi kasvinsuojeluaineiden sekä nestemäisten lannoitteiden
kanssa, seoksen pH:n oltava alle 7 optimilopputuloksen saavuttamiseksi.

GT Peittaus - itämisen varmistus peittausaineella
GT peittausaine sisältää eläviä Gliocladium-sieniä, jotka turvaavat siemenen itävyyden sekä kasvin
hyvän kasvuun lähdön.
Tuote on hyvin riittävää ja 5 g peittausainetta riittää kilolle nurmikonsiementä. Siemenet tulisi kylvää
viikon sisällä peittauskäsittelystä.

MYC – mykoritsatuotteet
Suurin osa kasveista muodostaa sienijuuren ja hyötyy tästä yhteistyöstä ravinteiden sekä taudinkestävyyden muodossa. Sisältää Glomus intraradices -endomykoritsaa. Suositellaan käytettäväksi erityisesti
nurmen perustusvaiheessa, sillä liuoksen on päästävä kosketuksiin juuriston kanssa. Käyttömäärä 600 g/ha,
vedenmäärä 300-400 l. Tuotteiden säilytys huoneenlämmössä. Tuotteet MYC800 (sisältää 800 itiötä/gramma)
sekä MYC4000 (sisältää 4000 itiötä/gramma).
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Green Lawnger – vihreä väritakuu
Green Lawnger-tuotteen valoa absorboivat pigmentit värjäävät nurmen pinnan tumman vihreäksi
ja sitovat auringon lämpöenergiaa edesauttaen kasvuun lähtöä
keväällä sekä vastaavasti pidentäen kautta syksyllä.
Voidaan levittää myös lumen päälle, nopeuttamaan sulamista.
Käyttömäärä 2,5 l/ha, vesimäärä 400-500 l.

Greenfain – kotimainen
kostutusaine
Greenfain WP4 kostutusaine on biohajoavaa. Erilaisia
pinta-aktiivisia aineita sisältävä tuote on erinomainen
kuivalaikkujen käsittelyyn. Lisäksi tuote parantaa veden
imeytymistä ja pitää maan kosteana pitkään. Saatavilla
10 l kanistereissa. Käyttömäärää 1-2 l/ha, vettä 500 l.
3-5 viikon välein.

Direction Blue –
ruiskutuksen avuksi
Sininen apuväri ruiskutuksen tarkkuutta lisäämään.
Saatavilla liukopusseissa sekä nestemäisenä.

Vesistötuotteet kirkastavat ja värjäävät veden
Lakepak
Liukopusseihin pakattu tuote parantaa veden kirkkautta sekä laatua. Tuote sisältää Bacillus-suvun
bakteereita, jotka hajottavat orgaanista ainesta aerobeissa sekä anaerobeissa oloissa. Veden lämpötilan
tulee olla vähintään 10 asteista ja pH:n 6 ja 8 välillä. Käyttö aloitetaan 6pss/40 aaria, jonka jälkeen
jatketaan ylläpitoa 1pss/40 a 2 viikon välein.

Blackout
Nestemäinen veden värjäystuote, jolla estetään levien kasvua ja hillitään vesikasvien esiintymistä.
Ei vahingoita vesieläimiä eikä lintuja. Aine luo noin 30 cm syvän tumman kerroksen veden pintaan,
jolloin vesikasvien yhteyttäminen estyy ja hidastuu. Suositellaan käytettäväksi heti keväällä, ennen
kasvien kasvuun lähtöä. Soveltuu vesiaiheisiin, joiden virtaama/poistuma on pieni. Annostelu 2,5-5 l/ha,
toistetaan noin 4 viikon välein.
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Myyjät:
Aira Savolainen
Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
gsm 050 061 3228
Sami Kajeniemi
Etelä-Suomi, Länsi-Suomi
gsm 0400 350 138
Saila Innanen
Tuoteryhmäpäällikkö
gsm 040 721 4906

Tiililitie 14, 01720 Vantaa, puh. (09) 8520 6222, asiakaspalvelu@schetelig.com
etunimi.sukunimi@schetelig.com | www.schetelig.com

Valmistaja: Verdera Oy / Lallemand

