TUOTEKORTTI
Runsas
kukinta, rehevä
kasvu ja
hyvä sato.

KEKKILÄ KASTELULANNOITE
Kekkilä Kastelulannoite on kaikkien kotipuutarhan kasvien alkuperäinen,
vaaleanpunainen hoitolannoite. Se liukenee nopeasti veteen, joten lannoitteen
antaminen kastelukannulla käy vaivattomasti. Veden mukana ravinteet tulevat
välittömästi kasvien käyttöön antamaan uutta elinvoimaa.
Kekkilä Kastelulannoite annetaan puutarhan kasveille touko-elokuussa, jolloin
ravinteiden ja kastelun tarve on suurimmillaan. Sisätiloissa ja kasvihuoneissa
lannoitetaan tarpeen mukaan ympärivuotisesti. Kesäkukkien lannoitusta
kannattaa jatkaa pitkälle syksyyn saakka, jotta näyttävä ja värikäs kukinta
jatkuu mahdollisimman kauan.

Käyttökohteet
• Kasvihuoneen kasvit
• Ruukku- ja parvekekasvit
• Kotipuutarhan kasvit

Käyttöohje
Kotipuutarhan kasveille joka toinen viikko: 2 mitallista eli 1/4 dl
lannoitetta sekoitetaan kastelukannulliseen (10 l) vettä. Kannullinen riittää
kahden neliömetrin (2 m2) alalle.
Kasvihuoneessa kerran viikossa: 3,5 mitallista eli 1/2 dl lannoitetta
kastelukannulliseen (10 l) vettä. Kannullinen riittää kahden neliömetrin (2 m2)
alalle.
Ruukku-, viher- ja parvekekasveille joka kastelukerta: 0,5–1,5 mitallista
lannoitetta 10 litraan vettä vuodenajan ja kasvin kasvunopeuden mukaan.

Tuoteseloste
EY-LANNOITE
Tyyppinimi: NPK-lannoitteet, mekaaninen seos, NPK 17-4-25,
sisältää booria (B), kuparia (Cu), rautaa (Fe), mangaania (Mn),
molybdeeniä (Mo) ja sinkkiä (Zn).
Kokonaistyppi (N) 		
Boori (B) 		
Nitraattityppi (N) 		
Kupari (Cu) EDTA-kelaatti 		
Ureatyppi (N) 		
Rauta (Fe) EDTA-kelaatti 		
Vesiliukoinen fosfori (P) 		
Mangaani (Mn) EDTA-kelaatti
Vesiliukoinen kalium (K) 		
Molybdeeni (Mo) 		
Sinkki (Zn) EDTA-kelaatti 		

1 mitallinen lannoitetta painaa n. 10 g.
Riittoisuus:
800 g: 250 kpl 10 L kastelukannua
2,5 kg: 500 kpl 10 L kastelukannua
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Lannoite liukenee parhaiten, kun kastelukannu täytetään ensin puoliksi vedellä
ja lisätään lannoite. Sekoitetaan huolella ja täytetään kannu kokonaan vedellä.
Säilytyksen aikana kuivuneen lannoitteen pehmittämiseksi lisää 2 mitallista
vettä / 800 g lannoitetta, anna seisoa yön yli ja sekoita.

800 g 1600 L
2,5 kg 5000 L

Pakkauskoot 800 G, 2,5 KG

800 G purkki

Tuotenumero: 60070

2,5 KG pakki

Tuotenumero: 61057

16,6 %
0,03 %,
7,5 %,
0,014 %,
9,1 %,
0,18 %,
4,0 %,
0,10 %,
25,3 %,
0,001 %,
0,023 %.
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