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Novarbo Arvo Lannoite
Novarbo Arvo-lannoitteet ovat puutarhan, kasvimaan
ja vilja-kasvien luonnonmukaisia teholannoitteita.
Lisäpotkua lannoitteille tuo merilevä. Arvo-lannoitteet ovat luomu-hyväksyttyjä.

Arvo 4-1-2
Luomulannoite, joka sisältää broilerinlantaa ja kaikkia kasvin tarvitsemia ravinteita. Luonnonlannoite
vilkastuttaa maan pieneliötoimintaa ja humuspitoisuus lisääntyy.
Käyttö: luonnonmukainen kasvituotanto, avomaan
vihannekset, marjakasvit ja koristekasvit
Tuotetieto: typpi (N) 4 %, fosfori (P) 1 %, kalium (K) 2 %

Arvo 4-1-2
Annostelu

kaalit
avomaankurkku
sipuli
porkkana ja punajuuri
peruna
viljakasvit
herukat
mansikka

Arvo 4-1-2
Annostelu

pensaat ja jaloruusut
perennat ja ryhmäkasvit
Puisto- ja pihanurmikot
koriste- ja hedelmäpuut

(kg/ha)

2500-5700
3000-5700
1700-2700
2000-4200
1000-2000
1500-2700
500-750
300-500

(kg/a)

16-26
13-20
13-20
2-3/puu

Annostelu on laskettu kasvien typentarpeen mukaan.

Novarbo Aino Lannoitteet
Nestemäiset luomulannoitteet, typpilannoitetiiviste
Aino 5-0-0 ja typpi-kaliumlannoitetiiviste Aino
1-0-3 ja 3-0-3 soveltuvat käytettäviksi täydennyslannoitteena luonnonmukaisessa tuotannossa.
Lannoitteiden valmistuksessa on hyödynnetty
kompostoinnin yhteydessä vapautuva typpi, joka on
nesteytetty. Lannoitteet varmistavat vihannesten
taimien riittävän ravinteiden saannin sekä kasvihuonevihannesten ravinnetason ylläpidon kovan satorasituksen aikana.

Aino Merileväuute on luonnonmukainen kasvien
kasvua stimuloiva hoitoaine, joka parantaa kasvien
hallansietokykyä ja ravinteidenottoa. Se lisää myös
kestävyyttä tuholaisia ja sienitauteja vastaan. Uutteen teho perustuu levän sisältämiin hivenaineiden
liukoisuutta parantaviin aineisiin ja kasvuhormoneihin.

Aino 3-0-3
Käyttö: luonnonmukainen kasvituotanto sekä muun
muassa kurkun, tomaatin, paprikan ja viheralueiden
lisälannoitus
Annostelu: lannoite annostellaan kasteluveden mukana 0,2-1,0 % liuoksena
Tuotetieto: typpi (N) 3 %, fosfori (P) 0 %, kalium (K) 3 %

Aino 1-0-3
Käyttö: luonnonmukainen kasvituotanto
Annostelu: lannoite annostellaan kasteluveden mukana 0,2 – 1,0 % liuoksena
Tuotetieto: typpi(N) 1, fosfori (P) 0%, kalium (K) 3%

Aino 5-0-0
Käyttö: Luonnonmukaiseen kasvituotantoon, muun
muassa kurkun, tomaatin ja paprikan koko satokauden lisäravinne sekä viheralueiden lisälannoitus
Annostelu: lannoite annostellaan kasteluveden mukana 0,2-1,0 % liuoksena
Tuotetieto: typpi (N) 5 %, fosfori (P) 0 %, kalium (K) 0 %

Aino Merileväuute
Käyttö: luonnonmukainen kasvintuotanto, avomaan
vihannekset, marjakasvit, koristekasvit, viherkasvit.
Käyttöväkevyys: 0,5 - 3 % liuoksena
Tuotetieto: Kokonaiskalium (K) 0,6 %. Orgaanisen
aineksen määrä 50 %. Auksiini, abskissihappo, betaiini, kasvuhormonit ja sytokiniini.
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Pakkauskoot: Aino lannoite: 25 litran kanisteri ja 1000 litran kontti
		
Aino merileväuute: 25 litran kanisteri
		
Arvo lannoitteet: 25 kg säkki ja 650 kg suursäkki

Novarbo – Luo vihreämpää kasvua
Novarbo Oy on ammattiviljelyn ja kasvihuoneteknologian asiantuntija. Kotimaan myynnin lisäksi meillä on
vientitoimintaa jo lähes 60 maassa. Novarbo on osa suomalaista Biolan Groupia.
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