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Paikallinen maatalouskauppa
luomuviljelijän kumppanina!
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Kasvinsuojelu
• Carbon Kick Booster

– Härmäsienten ja vihannespunkkien torjuntaan kasvihuoneissa ja kotipuutarhoissa
– Minor use: Omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta, vatunäkämäpunkin torjuntaan vadelmalta sekä niiden 

taimistoista

• Serenade ASO
– Sienitautien torjuntaan mansikalla kasvihuone- ja tunneliviljelyssä, porkkanan ja salaatin viljelyssä avomaalla 

sekä tomaatin, paprikan ja munakoison kasvihuoneviljelyssä
– Paljon minor use -kohteita

• Sluxx
– Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa

• Fibro
– Hyönteisten ja punkkien torjuntaan siemenperunalla, omenalla, päärynällä, kirsikalla ja luumulla. 
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Hivenlehtilannoitus

7/12/2017

• YaraVita MANCOZIN 
– Cu, Mn, Zn

• YaraVita BORTRAC
– B

• YaraVita COPTRAC
– Cu

• YaraVita MANTRAC PRO
– Mn

• YaraVita ZINTRAC
– Zn
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• Valikoima laajentuu kattamaan tarpeet mm. 
erikoiskasvien viljelyssä

– Agra Organic 8-4-2 “Peruslannoite”
– Agra Organic 8-4-4 Kalipitoinen
– Agra Organic 8-4-8 “Erikoiskasveille”
– Agra Organic 13-0-0 Verijauhopelletti

• Lisäksi
– Patenttikalikalium: kalium 25 % rikki 17 % 

magnesium 6% kloori <3%
– Luomu-kaliumsulfaatti: kalium 46 % rikki 18 %

kloori < 1%

AGRA-lannoitteet kaudelle 2018
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Agra lannoitteiden raaka-aineet
• Lihaluujauho sis. N tot. 8 %, N liuk. 2,5 %, P tot 5,5 %, P vesiliuk. 0,15 %, K 

0,5%, Ca 12-13 %, kuiva-ainepit. 98 %

• Kananlanta, 4-1-2, 6 % merkintäaineena (asetuksen määräys)

• Kaliumsulfaatti

• Höyhenjauho

• Vinassi, Typen ja kaliumin täydentämiseen

• Lannoitteet valmistaa Ecolan Oy käyttäen Honkajoki Oy:n (hyväksytty 
sivutuotteiden käsittelijä) valmistamaa lihaluujauhoa
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ENNAKKOKAMPANJA
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• Koskee Ecolan AGRA 8-4-2 myyntiä 2018 talvella
– Kampanjahinta 266€/tn
– Pakkauskoko 700kg suursäkki
– Maksuehto 60vrk!
– Kampanja-aika joulukuu 2017-helmikuu 2018



Eng

WideLM-Agro

Siemenet
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• Nurmisiemenet
– Puhtaat timoteit, nadat, apilat, 

virnat, rehuherneet…
– Myös nurmisiemenseokset, 

apilainen sekä
heinänurmiseos

• Viljansiemenet
– Vaihtelee vuosittain
– Olemme panostaneet

tuotantoon ja tavoite on tarjota
myös luomuun kattava
portfolio
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Maanparannuskalkit ja –aineet
• Yara Biotiitti on ravinteita (kaliumia) sisältävä maanparannusaine, 

jolla on lievähkö kalkitusvaikutus: Sisältää kaliumia (5 %), 
magnesiumia (10 %) ja kalsiumia (7 %), Käyttömäärä 5-15 t/ha , 
perunalle 8-15 tn/ha

• SSAB Maanparannuskuonat: raskasmetallit ja haitalliset aineet 
palavat prosessissa +1300 astetta, mukana rikkiä ja fosforia 
pieniä määriä

• Tuhkatuotteita useilta eri toimittajilta 
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Luomuviljakauppa
• Kaura suurin kasvi

• Kysyntää ajoittain muillekin
kasveille

• Luomuviljakauppaa myllyille ja 
rehutehtaille
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Luomutuotantoon soveltuvat rehut ja 
säilöntäaineet
• Mestarin Vahva –happosäilöntäaine, AIV 2 Plus sekä AIV Ässä

• Biologisista Josilac classic ilman väriainepussia (perussäilöntäaine) 
sekä Josilac extra (jälkilämpenemisen ehkäisyyn)

• Useat Kinnusen Myllyn ja Feedexin rehut

• Mestarin E Strong –vitamiinipelletti 

• Tulossa myös luomuun soveltuvia kivennäisiä Lantmännenilta
lähiaikoina

• Nuolukivistä KNZ –kivet (paitsi KNZ biotin) sekä Joseran universal
15 kg nuolukivivati
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