GRIINO HORTI

LANNOITTEET

Hallitusti liukeneva taimistolannoite
NPK 16-3-10
Tuotekuvaus

Griino Horti 16-3-10 on pitkäkestoinen, hallitusti liukeneva lannoite koristekasvien kasvatukseen ja hoitolannoitukseen. Lannoitetta voidaan
käyttää kevät ja kesälannoituksena. Yksi lannoituskerta kasvukaudessa
riittää vaativissakin kohteissa. Lannoiterakeita ympäröivä orgaaninen
hartsikuori säätelee ravinteiden vapautumista seuraten kasvin ravinnontarvetta. Kuoren ansiosta lannoite on pitkäkestoinen, luotettava
ja turvallinen sekä kasveille että luonnolle. Griino Horti -lannoitetta
käytetään sekä puu- että ruohovartisten koristekasvien kasvatukseen
taimistoissa ja kasvihuoneissa. Tuote soveltuu erinomaisesti myös koristekasvien hoitoon istutusalueilla ja kukkapenkeissä.
Tuotenro GRF-9204204119
GRF-9206204119

Tuotteen ominaisuudet

1. 100 % hallitusti liukeneva lannoite
2. Pakkaus 20 kg PE säkki, lavalla 50 kpl
3. Käyttösuositus 2,0 - 5,0 kg / m3 kasvualustaan sekoitettuna tai
5 - 7 kg pintalevityksenä
4. Raekoko 1 – 3,5 mm

Tuoteseloste

Vaikutusaika
4 kk ja 6 kk

Typpi (N) 			

16,0 %

ammoniumtyppi 			
nitraattityppi			

8,8 %
7,2 %

Fosfori (P)			

2,6 %

neutraaliin ammoniumsitraattiin ja
veteen liukoinen fosfori		
vesiliukoinen fosfori			

2,6 %
2,1 %

Kalium (K) vesiliukoinen		

10,0 %

Magnesium (Mg) vesiliukoinen
Rauta (Fe) EDTA kelaattia
Kupari (Cu) vesiliukoinen		
Mangaani (Mn) vesiliukoinen
Molybdeeni (Mo) vesiliukoinen
Sinkki (Zn) vesiliukoinen		

1,4 %
0,33 %
0,08 %
0,13 %
0,01 %
0,08 %

Käyttösuositukset
Suositus kg/ha

Astiataimet

Ruukkukukat

Istutusalueet

Pintalevitys

Matala
Normaali
Korkea

2-3 g/l
3-4 g/l
4-5 g/l

2-3 g/l
3-4 g/l
4-5 g/l

2 g/l
3 g/l
4 g/l

5 kg/aari
6 kg/aari
7 kg/aari

Oheiset suositukset ovat keskimääräisiä annosteluohjeita käytettäessä kasvualustassa enintään 0,5 kg / m3 peruslannoitetta. Koska olosuhteet voivat vaihdella ja tuotteitamme käytetään olosuhteissa, joita emme voi tarkastaa, emme
vastaa mahdollisista esiintyvistä ongelmista.

Käyttöohjeet, varastointi ja turvallisuus

S.G.NIEMINEN OY
Juurakkokuja 4,
01510 Vantaa
PL 71, 01531 Vantaa
puh. 030 650 50
lannoitteet@sgn.fi
www.sgnieminen.fi

- lannoite voidaan sekoittaa kasvualustaan ennen käyttöä tai
istutuksen yhteydessä
- lannoite voidaan sijoittaa myös suoraan istutuskuoppaan, kuori
ehkäisee polttovioitukset juuristolle
- huomio, että typen vaikutus hidastuu maan lämpötilan ollessa
alle 10 oC
- varastoi kuivassa paikassa, suojassa auringonpaisteelta
- käyttöturvallisuustiedotteen saa maahantuojalta pyydettäessä

