
TUOTEKORTTI

5 L pakki
Tuotenumero: 62372

10 L säkki
Tuotenumero: 62365

20 L säkki
Tuotenumero: 62366

KEKKILÄ SAMMALSYÖJÄ PLUS +
Kekkilä Nurmikon Sammalsyöjä PLUS+ on sammaloituneelle nurmikolle 
tarkoitettu erikoislannoite, joka hävittää sammaleen nurmikolta ja nopeuttaa 
samalla nurmikon kasvua. Se sisältää nurmikolle tärkeitä ravinteita ja 
hivenaineita, joiden ansiosta nurmikko jatkaa kasvuaan elinvoimaisena 
käsittelyn jälkeen. Tuuhea ja hyvin voiva nurmikko estää sammaleen kasvua. 
Paras teho saadaan, kun tuotetta käytetään keväällä tai kesällä.

Kekkilä PLUS+ lannoitteet ovat monivaikutteisia. Orgaanisten 
kivennäislannoitteiden sisältämät kivennäisravinteet vaikuttavat nopeasti ja 
käynnistävät kasvien kasvun. Orgaaniset ravinteet vapautuvat hitaammin 
eivät huuhtoudu, ja siten ylläpitävät kasvua pitkään. Lisäksi orgaaniset 
ainesosat vilkastuttavat maaperän pieneliötoimintaa, ja parantavat maan 
luonnollista kasvukuntoa. Orgaaniset raaka-aineet ovat kiertotaloudesta 
saatuja, ruokatuotannon sivutuotteita, jotka palaavat näin hyötykäyttöön 
ympäristöystävällisellä tavalla.

Käyttökohteet
Sammaloitunut nurmikko

Monivaikutteisella 
hoitolannoitteella saat 

sammalettoman ja 
vihreän nurmikon.

Käyttöajankohta
Nurmikon Sammalsyöjä PLUS+ käyttöajankohta on huhti-heinäkuu

Pakkauskoot 5 L, 10 L, 20 L

10 7

5 L 150 m2

10 L 300m2

20 L 600 m2



TUOTEKORTTI

KEKKILÄ SAMMALSYÖJÄ PLUS +
Tuoteseloste
EY-LANNOITE 

Tyyppinimi: Orgaaninen eläinperäinen kivennäislannoite,  
NPK 10-0,5-7, (S 7), (Fe 2).

Kokonaistyppi (N)   10,0 %
vesiliukoinen typpi (N)  4,0
Kokonaisfosfori (P)  0,5 %
Vesiliukoinen fosfori (P)  0,1 %
Kokonaiskalium (K)  7 %
Kalcium (Ca)  3,0 %
Magnesium (Mg)  0,5 %
Rikki (S)  7,0 %
Rauta (Fe)  2,0 % 

Orgaaninen aines: 60–70 %

Kuiva-ainepitoisuus: 90 %

Raaka-aineet: Kananlanta, ammoniumsulfaatti, melassi, kaliumkloridi, urea,

Käyttöohje
Levitä nurmikon sammaloituneelle alueelle n. 2,5 l/100 m2 huhti-toukokuussa 
nurmikon alkaessa kasvaa. Toista käsittely tarvittaessa joka neljäs viikko aina 
heinäkuuhun saakka.

Kekkilä Nurmikon sammalsyöjä PLUS+ sisältää rautaa, joka saattaa värjätä 
pihalaattoja tai muita pintoja. Tuote on turvallista käyttää myös alueilla, joissa 
lapset ja lemmikkieläimet oleskelevat. Ei suositella käytettäväksi nuorelle 
nurmikolle ensimmäisen kasvukauden aikana.

Arvioi ensin pinta-ala esim. askelmitalla, jolloin lannoitetta tulee levitettyä 
sopiva määrä. Tasaisen tuloksen saamiseksi suosittelemme levittimen käyttöä. 
Käsin levitettäessä jaa sopiva määrä lannoitetta kahteen osaan. Levitä ensin 
heittämällä toinen osa koko alueelle yhdestä suunnasta ja sen jälkeen loput 
vastakkaiselta puolelta aloittaen.


