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KEKKILÄ MARJALANNOITE LUONNONMUKAINEN 

 

Kekkilä Marjalannoite on luonnonmukainen, puhtaista kierrätetyistä raaka- aineista valmistettu lannoite marja- ja 
hedelmäkasveille. Se sisältää kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet, joiden ansiosta marja- ja hedelmäkasvit kukkivat 
runsaasti ja tuottavat hyvän ja aromikkaan sadon.   
Luonnonmukaiset, hitaasti vapautuvat ravinteet antavat kasveille kasvuvoimaa pitkään ja parantavat samalla maan 
pieneliötoimintaa. Murumaista lannoitetta on helppo annostella ja levittää.  
Kekkilä Marjalannoite on luontoa säästävä kierrätyslannoite. Sen raaka-aineet ovat ruokatuotannon sivutuotteita, ja 
niiden sisältämät ravinteet saadaan näin palaamaan maahan luonnollisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Kekkilä 
Marjalannoite on hyväksytty EU-alueella luonnonmukaiseen viljelyyn (EU 834/2007, 889/2008).

 
 

Tuoteseloste  

Tyyppinimi: Orgaaninen eläinperäinen kivennäislannoite NPK 5-1-8 (Ca 2, S 5) sisältää kalsiumia (Ca), rikkiä (S) ja 
hivenravinteita.  

Kokonaistyppi (N) 5 %, vesiliukoinen typpi 4,8 %, kokonaisfosfori (P) 1,0 % vesiliukoinen fosfori 0,3 %, Kalium (K) 8 %, 
Kalsium (Ca) 2,0 %, Rikki (S) 5,0 % Kosteus 10 % Orgaaninen aines 65 % Kuiva-ainepitoisuus 90%.  

Raaka-aineet: lihaluujauho*, vinassit, kaliumsulfaatti. *Valmistettu EY asetuksen 1069/2009 mukaisesti.  

Käyttöohje 

Mittaa pinta-ala ja levitä lannoitetta kasvikohtaisen ohjeen mukaan ennen kylvöä tai taimien istutusta. Lannoitteen 
vaikutus nopeutuu, kun sekoitat sen pintamultaan ja kastelet runsaasti. Kevätlannoitus /10 m2: Marjapensaat 1-2 litraa, 
Hedelmäpuut 1-2 litraa, Mansikka 0,5-1 litraa, Viiniköynnökset 1 litra. 

1 litra lannoitetta painaa n. 700 g. Kourallinen lannoitetta painaa n. 20–30 g.   

Käytetään ainoastaan todettuun tarpeeseen. Sallittuja käyttömääriä ei saa ylittää. Käyttö ainoastaan 
lannoitustarkoituksiin. Säilytys: Kuivassa, viileässä, auringolta suojattuna, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
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