
Luonnonkali

Sivu 1

LUOMU

Tuoteseloste

Raaka-aineet
Vinassiuute, soijajauhe,  kakaon kuori, auringonkukka, greipin siemen- ja hedelmämassa 
Koostumus painoprosentteina / innehåll i viktprocent :
Kokonaistyppi (N )  2 Kalium (K)  17
Neko Luonnonkali N 2 - K 17   kasviperäinen  luonnonlannoite
- hitaasti ja tasaisesti liukeneva lannoite, ei riskiä nopean liukenemisen haitoille 
- tasainen kaliumin saanti 
- vahvistaa kasvustoa, sopii lannoitustilanteisiin, jolloin ei tarvita typpilisäystä
- edistää kasvattamaan hedelmien,  juuri- ja mukulakasvien kokoa, sadon määrää
- edistää nurmen syyslannoituksena kuivuuden, tiivistymisen ja talvenkestävyyttä
- erittäin hyvä kaliumin lähde hiekka- ja ym. keveille maille
- 100 % orgaaninen: maan mikrobit vapauttavat hitaasti lannoitteen kaliumin
  ja tuottavat lisää humuskerrosta, joka taas edesauttaa kasvuston hyvinvointia 
  sekä parantaa maan ravinteiden pidätyskykyä ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista
Neko Luonnonkali, miniraelannoite ( 0,8 mm – 2,5 mm )
- jokainen rae sisältää saman määrän ravinteita > tasainen ravinteiden vapautuminen
- lannoittava vaikutus alkaa nopeasti pienen raekoon ansiosta
- minirae painuu maahan eikä esimerkiksi tule poistetuksi ruohoa leikatessa
- helppo levittää eri tyyppisillä kylvölaitteilla , - ei voimakasta tuoksua, - pölyämätön

Käyttöohjeet
Täsmälliset annostelumäärät määräytyvät kasvilajin, lannoitusajankohdan, kasvualustan
lannoitevarannon ja kastelutiheyden mukaan.

Käyttötapa: Istustusvaihe Kaliumlisäys Peruslannoitus Syyslannoitus
VIHANNEKSET

Hedelmävihannekset
8 – 12 kg / 100 m2 5 – 8 kg / 100 m2tomaatti, kurkku, chili ym.

Sipuli- ja juurivihannekset 5 – 10 kg / 100 m2 4 – 6 kg / 100 m2 4 – 10 kg / 100 m2
Lehtivihannekset 5 – 8 kg / 100 m2 3 – 5 kg / 100 m2 3 – 8 kg / 100 m2

MARJAT JA
5 – 10 kg / 100 m2PIENHEDELMÄISET

PUIDEN JA
3 – 5 kg / 100 m2 5 – 8 kg / 100 m2PENSAIDEN TAIMET

PERENNAT
Sipuli- ja mukulajuuriset 4 – 6 kg / 100 m2 5 – 10 kg / 100 m2

Muut 3 – 5 kg / 100 m2 5 – 8 kg / 100 m2
RUUKUTUSMULTA 2 – 4 kg /  m3= 2-3g/l
URHEILU- JA GOLFKENTÄT

5 – 8 kg / 100 m2NURMIKOT

Pakkauskoot 
18 x 25kg / 450kg 36 x 25kg / 900kg

Maahantuoja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna

NEKO LUONNONKALI N 2 – K 17 

Tyyppinimi  Orgaaninen lannoite

Säilytys: Kuivassa, erillään elintarvikkeista ja rehuista. Lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Käyttö vain 
lannoitetarkoituksiin. Maahantuoja ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä. 

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  Valmistusmaa:  Belgia
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Luonnonlannoiteliuos

Sivu 2

NEKO LUONNONLANNOITELIUOS N 2  K 5 LUOMU

Tuoteseloste

Koostumus painoprosentteina
Kokonaistyppi (N )  2,3% Kalium (K) 5 Kuiva-ainepitoisuus 25%

Neko Luonnonlannoiteliuos N 2 - K 5, luomuhyväksytty,  kasviperäinen
 - soveltuu annettavaksi erilaisten kastelujärjestelmien kautta 
 - lisää kasvualustan ja maan mikrobitoimintaa
 - kaliumlannoite: >  vaikuttaa kasvin vesitalouteen  ja vahvistukseen

> edistää kuivuuden ja kylmän kestävyyttä
> syventää kasvin värejä
> lisää sadon määrää ja laatua

Käyttöohje
Täsmälliset annostelumäärät määräytyvät kasvilajin, lannoitusajankohdan, kasvualustan, lannoitevarannon   
ja kastelutiheyden mukaan.

Pienet hedelmät, vihannekset ja yksivuotiset koristekasvit; ruukkuviljely / rajoitettu kasvualusta:

Jatkuva kastelu: 1,25 – 1,9 dl / 100 l

Jaksottainen kastelu: 3,75 – 5 dl / 100 l

Hedelmäpuut ja perennat; ruukkuviljelyssä / rajoitettu kasvualusta:

Jatkuva kastelu: 1,9 dl – 2,5 dl / 100 l

Jaksottainen kastelu: 5 dl – 6,25 dl / 100 l
Max määrä rajoitetulla kasvualustalla: 7,25 dl / 100 l

Avomaalla:
Yleisohje: 0,5 l – 2 l / 100 l vettä, 5 l – 20 l / 1000 l vettä / ha

Huom.
Neko Luonnonlannoiteliuos 1 kg = 1,25 l
Lannoitetta voidaan antaa yhdessä hivenliuosten kanssa. Ei suositella annettavaksi muiden pääravinteita sisältävien
lannoitteiden kanssa. Koska kyseinen lannoite on orgaanista alkuperää, laimennettu liuos tulee käyttää 
2-3 päivän kuluessa.

Säilytys
Mahdollisimman viileässä, 0 – 25 C, auringon valolta suojattuna, erillään elintarvikkeista ja rehuista, 
lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Käyttö vain lannoitetarkoituksiin. 
Maahantuoja ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Pakkauskoot 
30l 210 1000l

Maahantuoja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna

Tyyppinimi Vinassiuute 

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  Valmistusmaa:  Belgia
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Luonnonlannoite

Sivu 3

LUOMU

Tuoteseloste

Koostumus painoprosentteina
N Nitraattityppi 5 %    Ca  Kalsium 11 %   sekä  pieniä määriä muita ravinteita.

Sisältö

Ominaisuudet
- edistää mykoritsan toimintaa maaperässä  >  tehostaa kasvin ravinteiden ottoa 
- lisää pieneliöstön toimintaa  >  maan rakenne paranee
- lisää maaperän ilmavuutta ja mururakennetta  >  juuriston hyvinvointi
- parantaa sadon laatua  >  maukkaus, varastonkestävyys, taudinkestävyys

Käyttökohteet

Levitys syksyllä, talvella tai aikaisin keväällä.
Koristekasvit, marjat, hedelmät, vihannekset: 
Sekoitetaan kasvualustaan perustamis- tai istutusvaihdeessa, myöhemmin pintamultaan.

Käyttömäärä/vuosi 1m3 1m2 10m2 1ha
Multaseokset 5-10kg
Koristekasvit 1-2dl 1-2kg 1000-2000kg
Marjat, hedelmät, vihannekset 1-2kg 1000-2000kg
Ensimmäisinä vuosina suositellaan enimmäismääriä.

Pakkauskoot
20 x 25kg / 500kg 40 x 25kg / 1000kg

Maahantuoja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna

NEKO LUONNONLANNOITE N 5 

Tyyppinimi  Orgaaninen lannoite 

Elintarviketeollisuuden tuottamaa, pelletöityä biomassaa (sokeria, melassia, glukoosi-siirappia, Aspergillus niger-sienirihmastoa).

- kalkitseva vaikutus ( kalsium 11%)

Nurmikot: tuuhea ja tyveä myöten voimakkaan vihreä ja rasituksen kestävä nurmi.

Kukkasipulit: syksyllä istutuskuoppaan.

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  Valmistusmaa:  Itävalta
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Merilevärouhe

Sivu 4

NEKO MERILEVÄROUHE LUOMU

Tuoteseloste

100 % luonnontuote

Sisältö
Typpi N  1% Kalium K  3%

Magnesium Mg  2% Rauta Fe  500 mg/kg Kupari Cu  5 mg/kg

Kalsium Ca 2% Mangaani Mn  25 mg/kg Boori B  50mg/kg

Rikki S  1% Sinkki Zn  100 mg/kg Molybdeeni Mo  2 mg/kg

Käyttö
Yksivuotiset ja monivuotiset kasvit ruukutuksen / istutuksen yhteydessä
Nurmikot, perennat ja pensaat kasvualustalle levitettynä.

Käyttökohteet Annostelu
Yleisohje 1kg/100m2/vuosi tai 100kg/ha/vuosi esim.   ½ keväällä ja ½ syksyllä

Yksivuotiset kasvit
Multaseokset 100 g / 1 m3 

Käyttötapa
Käytetään sellaisenaan kasvualustaan sekoitettuna tai yhdessä lannoitteiden kanssa.
Sopii erityisesti käytettäväksi kasvukauden alussa istutusten ja maanmuokkauksen yhteydessä
tai nurmelle antamaan hyvän alkukehityksen kasveille – sekä kasvukauden lopussa sadonkorjuun
jälkeen talvehtimisen edistämiseen ja seuraavan kasvukauden ravinnevarastojen kasvattamiseen.

Pakkauskoot
4 x 25kg 20 x 25kg 40 x 25kg

Maahantuoja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna

Tyyppinimi Merileväjauhe 

5-10 g (½-1 rkl) / kasvi

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  Valmistusmaa:  Norja
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Merileväuute

Sivu 5

NEKO MERILEVÄUUTE LUOMU

Tuoteseloste

Sisältää 20% vesiliukoista merilevää (Ascofyllum nodosum)

Ravinnepitoisuus Luonnonalkuperästä johtuen analyysiarvot ovat keskimääräisarvoja.

Typpi N  0,25% Fosfori P  0,01% Kalium K 6%

Rauta Fe  61,00 mg/kg Kupari Cu  5 mg/kg Kalsium Ca 0,15%

Rikki S  0,75% Magnesium Mg  0,15% Kupari Cu  1,0 mg/kg

Mangaani Mn  1,0 mg/kg Sinkki Zn  6,8 mg/kg Boori B  1,1mg/kg

Molybdeeni (Mo)  0,25 mg/kg

Käyttö hedelmille- ja marjakasveille, vihanneksille ja kukille 
Edistää juuriston kehitystä   >  lehvistön terveyttä  >  kestävyyttä tauteja ja tuholaisia vastaan
>  sadon runsautta  >  säilyvyyttä ja kestävyyttä kuljetuksen ja varastoinnin aikana
Mansikan sadonjälkeiset ruiskutukset vahvistavat lehtiruusukkeita ja kukkasilmuja seuraavaa satokautta varten. 

Käyttömäärät / vuosi

Yleisohje 1:300 – 1:500  /  3 – 5l merileväuutetta / 1000l vettä

Siementen idätys Liotus merileväliuoksessa 1: 1000 itämisen vahvistamiseksi

Hedelmät ja marjat 4 ruiskutuskertaa, alk. uusien lehtien ilmestyttyä raakilevaiheeseen asti.

4, 5 l/ha. Annostus 1:200 – 1:500

Laimennus: vesimäärä ei kriittinen, ruiskutus väkevänä tai laimeana.

Vihannekset ja kukat

nuppuvaiheeseen saakka.

2,5 l/ha/ruiskutus. Yht. 10 l/ha/ruiskutus. Annostus 1:200 – 1:500

Istutustaimet Kasvatusastia kastetaan liuokseen ennen kasvin irrottamista.

Annostus 1:300

Jalkapallo- ja Väh. 3 ruiskutuskertaa/kasvukausi. 10 l/ha/ruiskutus. Annostus 1:200-1:500
golfnurmikot Suosituksena pieniä määriä useamman kerran, yleisohje: 2-3l/1000l.

Merileväuute levitetään yleensä ruiskuttamalla, mutta sillä kastellaan myös maata ja juuristoa sekä annetaan
kastelulannoitteena esim. tihkukastelussa.
Huom. ei ruiskutusta epäsuotuisten sääolosuhteiden aikana (helle, kuivaava tuuli ja sade).
Laimennuksen vesimäärä ei ole kriittinen.

Pakkauskoot
10l 30l 210l

Valmistaja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna 

Tyyppinimi  Merileväuute 

4 ruiskutuskertaa kahden viikon välein, alk. heti kun lehtiä tarpeeksi imeytymiselle

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  
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Merileväjauhe

Sivu 6

LUOMU

Maahantuoja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna 

NEKO MERILEVÄJAUHE 100%
Tyyppinimi Merileväjauhe

Ravinnepitoisuus  5 x NEKO Merileväuutteen ravinnepitoisuudet . 

Käyttöohje Vesiliukoinen. Käyttö uutteena. Jauhe sekoitetaan lämpimään (sekoittuu paremmin) 30 – 40 C  veteen. 

Käyttö kuten NEKO Merileväuute (huom. eri käyttömäärät). Valmistetun uutteen säilyvyys n. 3-5 vrk olosuhteista riippuen.

Käyttömäärät 1/5 merileväuutteen käyttömääristä. Yleisohje 600g – 1kg / 1000l vettä.

Pakkauskoko  20 kg

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  Valmistusmaa Norja
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Orgaaninen kivennäislannoite

Sivu 7

NEKO N-P-K 8-2-7 +Mg 2 orgaaninen kivennäislannoite

Koostumus painoprosentteina
Kokonaistyppi (N) 8    Vesiliukoinen typpi: ammoniumtyppi 2    ureatyppi 3 
Kalium (K) 7    Fosfori (P)  2    Magnesium (Mg) 2    Orgaaninen aines 42 %

Sisältö
Sisältää sekä kasviperäisiä orgaanisia että mineraalisia raaka-aineita.
Ideaalinen typpikoostumus tasaisen, jatkuva typen saannille.
Hyvä aloitus-  että pitkäaikainen n. 100 pv  - tasaisesti liukeneva  lannoite
Pääravinteiden lisäksi sisältää magnesiumia (nurmikolle syvä vihreä väri).
Miniraelannoite 0,8 – 2,5 mm  - ravinteiden saanti alkaa nopeasti kuitenkin hallitusti,
esim. nurmella minirae ei haittaa nurmen käyttöä.
Orgaaniset raaka-aineet: soijan- , viinirypäleen- ja öljykasvien puristemassa, kaakaon kuoret, vinassiuute.

Käyttömäärät:
AVOMAAN VIHANNEKSET 7- 12 kg/100 m2     

KASVIHUONEVIHANNEKSET 5 – 10 kg/100 m2

KESÄKUKAT, PERENNAT,

PUUT JA PENSAAT 5 – 12 kg/100 m2

URHEILU- nurmen perustamisvaiheessa 10 -20 kg/100 m2

JA GOLFKENTÄT ylläpito 8-10 kg/100 m 2

NURMIKOT perustamisvaiheessa hiekkamaille 10-12 kg/100 m2

- savimaille 6-10 kg/100 m2 

ylläpitolannoitus 6-12 kg/100 m2

Täsmälliset annostelumäärät määräytyvät kasvilajin, lannoitusajankohdan, kasvualustan lannoitevarannon ja kastelutiheyden mukaan.

0 - 35 C, suoralta auringon valolta suojattuna, erillään elintarvikkeista ja rehuista, 
lasten ja kotieläinten ulottumattomista. Käyttö vain lannoitetarkoituksiin. 
Maahantuoja ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Maahantuoja ja markkinoija

Oy NEKO  Ab  Kiiliäinen 12  13430 Hämeenlinna 

Tuoteseloste           

Tyyppinimi  Orgaaninen kivennäislannoite

Pakkauskoko    25 kg x 33 kpl = 825 kg / Eur-lava

Säilytys 

Puh. 03-6162167   Email neko@neko.fi   www.neko.fi  Valmistusmaa Belgia
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