KASVUALUSTAT
ammattiviljelyyn

Saatavana
myös
viljelmäkohtaiset
seokset.

KASVIHUONETEKNOLOGIA
KASVUALUSTAT
LANNOITTEET

Luonnonmukainen tuotanto
Kasvuturve B2 Organic
on luonnonmukaisesti lannoitettua vaaleaa rahkaturvetta. Turve on kalkittu ja lannoitukseen on käytetty kompostoitua broilerinlantaa.
Käyttösuositus: luonnonmukaiseen kasvintuotantoon,
kasvualustaseoksiin, ruukutukseen, taimituotantoon.
Johtokyky: 30 mS/m
pH: 6,5−7,0

Turvemulta
on kuohkea ja ilmava kasvualustaseos, jossa yhdistyvät
turpeen ja mullan hyvät ominaisuudet. Seoksella on hyvä
vedenpidätyskyky ja siihen muodostuu viljelyn aikana
hyvälle mullalle ominainen kestävä mururakenne. Turvemulta on lannoitettu kompostoidulla broilerinlannalla ja
kalkittu.
Käyttösuositus: luonnonmukaiseen tuotantoon,
kylvöalustaksi, taimikasvatukseen.
Ruukkukoko yli 8 cm.
Johtokyky: 30 mS/m
pH: 6,5−7,0

2

Kylvöseos
on luonnonmukaisesti kompostoidulla broilerinlannalla
lannoitettu turpeen ja hiekan seos. Kylvöseos sisältää
Gliocladium hyötymikrobeja. Kylvöseos on ilmava ja
kestävä kasvualusta ja sopii hyvin taimikasvatukseen.
Taimien lisälannoitus aloitetaan tarpeen mukaan muutaman päivän kuluttua taimettumisesta.
Käyttösuositus: luonnonmukaiseen tuotantoon,
kylvöalustaksi, taimikasvatukseen.
Lokerikon kokosuositus vähintään: 5 x 5 x 5 cm.
Johtokyky: 25 mS/m
pH: 6,5-7,0

Kasvupussi, organic
on luonnonmukaisesti lannoitettu ja kalkittu kasvualusta
kasvihuonevihannesten viljelyyn. Kasvupussi on rakenteeltaan karkea ja siihen on lisätty runsaasti pitkäkuituista turvetta, joka parantaa veden liikkuvuutta
kasvualustassa. Kasvupussi säilyttää ilmavuutensa pitkässäkin viljelyssä. Kasvupussista on saatavilla kaksi eri
versiota; tomaatille ja paprikalla soveltuva sekä kurkulle
soveltuva.
Käyttösuositus: kasvihuoneviljely tomaatti, kurkku*,
paprika, leikkokukat
Novarbo Kasvupussi Tomaatti
Johtokyky: 30 mS/m
*Kurkulle oma kasvupussi Novarbo Kasvupussi Kurkku
Johtokyky: 25 mS/m
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Kasvualustatuotteet
ammattiviljelyyn
Kevytruukutusmulta

Ruukutusmulta

on ilmava kasvualustaseos, joka soveltuu myös heikkojuuristen kasvien viljelyyn. Kuitukompostilisäyksen ansiosta kasvualustan rakenne on erityisen kestävä. Kevytruukutusmulta on peruslannoitettu ja kalkittu.

on ilmava kasvualustaseos, jossa on mukana runsaasti
kivennäismaata. Ruukutusmulta on peruslannoitettu ja
kalkittu.
Käyttösuositus: kukkivat ruukkukukat, kesäkukat,
viherkasvit
Ruukkukoko: 6–12 cm
Johtokyky: 25 mS/m
pH: 6,0−6,5

Käyttösuositus: kukkivat ruukkukukat, kesäkukat,
viherkasvit.
Ruukkukoko: 8−12 cm
Johtokyky: 25 mS/m
pH: 6,0−6,5
Tuotteesta saatavana kolme eri versiota:
• Novarbo Kevytruukutusmulta, pH 6,0−6,5
• Novarbo E Kevytruukutusmulta, pH 6,5−7,0
• Novarbo H Kevytruukutusmulta, pH 5,5 −6,0
Kaikista saatavina myös karkea versio.
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Amppelimulta

Taimitarhaseos (karkea)

on karkea, ilmava kasvualusta kookkaisiinkin amppeleihin. Kuitukompostilisäyksen ansiosta vedenliikkuvuus
kasvualustassa on hyvä ja multaseoksen rakenne on
erityisen kestävä. Amppelimulta on lannoitettu turpeen
peruslannoitteella ja lisäksi hidasliukoisella lannoitteella ja kalkittu.

on karkea kasvualustaseos taimikasvatukseen. Lannoitettu peruslannoitteella ja hidasliukoisella lannoitteella,
kalkittu.
Johtokyky: 30 mS/m
pH: 6,0

Käyttösuositus: astiatuotanto
Johtokyky: 30 mS/m
pH: 5,5−6,0

Sipulikukkamulta

Kaaliseos

on hiekkapitoinen kasvualustaseos sipulikukkien istutukseen. Sipulikukkamultaan on lisätty savesainesta
parantamaan vedenpidätyskykyä pitkän kellarivarastoinnin aikana. Seoksen hiekkalisäys takaa kasvualustan
hyvän vedenimukyvyn ja nopean kostumisen kastelun
aikana. Lannoitettu ja kalkittu.

on kaalin ja kurkun taimikasvatukseen valmistettu seos,
joka sopii erityisen hyvin kennotaimituotantoon. Lannoitettu ja kalkittu.
Käyttösuositus: kennokylvö ja taimikasvatus
Lokerikkokoko: minimi 3 x3x3 cm
Johtokyky: 25 mS/m
pH: 6,8

Käyttösuositus: sipulikukkien viljely tulppaani, narsissi,
hyasintti, ritarinkukka
Johtokyky: 20 mS/m
pH: 6,5−7,0
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Turvetuotteet
Kasvuturve A2

Turveseos C1
on vaaleaa seulottua rahkaturvetta, joka on lannoitettu
turpeen peruslannoitteella ja kalkittu. Turve soveltuu
sellaisenaan kasvualustaksi taimikasvatukseen. Lisälannoitus aloitetaan heti taimettumisen jälkeen.

on vaaleaa seulottua rahkaturvetta, joka on lannoitettu
turpeen peruslannoitteella ja kalkittu. Turve soveltuu
sellaisenaan kasvualustaksi ja turveseosten raaka-aineeksi.

Käyttösuositus: taimikasvatus
Johtokyky: 21 mS/m
pH: 5,5−6,0

Käyttösuositus: petiviljely, astiataimiviljely, kasvihuonevihannekset
Johtokyky: 25 mS/m
pH: 5,5−6,0

Kasvuturve B2
on vaaleaa seulottua rahkaturvetta, joka on lannoitettu
turpeen peruslannoitteella ja kalkittu. Turve soveltuu
sellaisenaan kasvualustaksi taimikasvatukseen ja turveseosten raaka-aineeksi.
Käyttösuositus: taimikasvatus, ruukkukasvituotantoJohtokyky: 25 mS/m
pH: 5,5−6,0

Metsätaimiturve B1F

Salaattiturve

on erikoisseulottua, niukasti kalkittua vaaleaa rahkaturvetta, joka on lannoitettu turpeen peruslannoitteella.
Turve soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi metsätaimien taimikasvatukseen. Metsätaimiturvetta on tilauksesta saatavissa myös hidasliukoisella lannoitteella.

on vaaleaa kasvuturvetta, joka on erikoisseulottu ja rakenteeltaan ilmava. Turve on lannoitettu turpeen peruslannoitteella ja kalkittu. Se soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi ruukkuvihanneksille ja salaateille.
Käyttösuositus: ruukkuvihannekset, taimikasvatus
Johtokyky: 25 mS/m
pH: 6,0-6,5

Käyttösuositus: havupuut, taimikasvatus
Johtokyky: 23 mS/m
pH: 4,5−5,0
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KASVUALUSTAT
KASVUALUSTASEOKSET
Tuotenimi
LANNOITTEET

• erikoishieno
•• hieno
••• keskikarkea
•••• karkea
pH

Johtokyky Karkeus

Novarbo KEVYTRUUKUTUSMULTA

(mS/m)
6,0 - 6,5
25

Novarbo KEVYTRUUKUTUSMULTA Karkea

6,0 - 6,5

25

Novarbo H KEVYTRUUKUTUSMULTA Hapan

5,5 - 6,0

25

Novarbo H KEVYTRUUKUTUSMULTA Hapan, Karkea 5,5 - 6,0

25

Novarbo SALAATTISEOS

6,0 - 6,5

25

Novarbo KAALISEOS

6,5 - 7,0

25

Novarbo RUUKUTUSMULTA

6,0 - 6,5

25

Novarbo AMPPELIMULTA

5,5 - 6,0

30

6,0

30

6,5

20

Novarbo TAIMITARHASEOS

KASVIHUONETEKNOLOGIA
Novarbo
SIPULIKUKKAMULTA
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•••
••••
•••
••••
•••
••
•••
•••
••••
•••

Käyttökohde

Ruukku- ja
ryhmäkasvit

Perennat
Taimikasvatus, astiataimiviljely
Sipulikukkien viljely

KASVUALUSTAT
MOSSGROW
TUOTTEET
KASVIHUONETEKNOLOGIA
Sammal-lisätyt
kasvualustaseokset. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
LANNOITTEET
KASVUALUSTAT
MOSSWOOL
TUOTTEET
KASVIHUONETEKNOLOGIA
Sammal-turve
kasvulevyt. Ota yhteyttä ja kysy lisää. Kts. www.mosswool.fi
LANNOITTEET
KASVUALUSTAT
KASVUTURPEET
Novarbo
KASVUTURVE CC1
LANNOITTEET

5,5 - 6,0

21

Novarbo KASVUTURVE C1

5,5 - 6,0

21

Novarbo KASVUTURVE B2

5,5 - 6,0

25

Novarbo SALAATTITURVE B2L

6,0 - 6,5

25

Novarbo KASVUTURVE A2

5,5 - 6,0

25

•
••
•••
•••
••••

Novarbo METSÄTAIMITURVE B1F

4,5 - 5,0

23

•••

Novarbo KASVUTURVE A2

5,5 - 6,0

25

••••

Saatavana myös hidasliukoisilla lannoitteilla.

Kylvö- ja taimikasvatus, vihannesviljely
Salaatit, yrtit ja ruukkuvihannekset
Kasvihuonevihannekset, koristekasvit,
marjaviljely
Metsätaimikasvatus.
Petiviljely, astiataimiviljely, kasvihuonevihannekset, koristekasvit, marjaviljely

Kaikki tuotteet kivennäislannoitettu ja kalkittu.

KASVIHUONETEKNOLOGIA

KASVUALUSTAT
KASVUALUSTASEOKSET
Luomu
Tuotenimi

pH

Novarbo KYLVÖSEOS

6,5 - 7,0

25

••

Novarbo TURVEMULTA

6,5 - 7,0

30

Novarbo KASVUPUSSI Tomaatti

6,5 - 7,0

30

•••
••••

Novarbo KASVUPUSSI Kurkku

6,5 - 7,0

25

••••

6,5 - 7,0

30

LANNOITTEET

KASVIHUONETEKNOLOGIA

Johtokyky Karkeus
(mS/m)

Käyttökohde
Kylvö ja taimikasvatus, vihannesviljely
kasvihuoneessa
Kasvihuoneviljely: tomaatti, paprika,
Huom. 70l, 36 kpl/lava
Kasvihuoneviljely: kurkku,
Huom. 70l, 36 kpl/lava

KASVUALUSTATLuomu
KASVUTURPEET
Novarbo KASVUTURVE B2

LANNOITTEET

Kaikki tuotteet luonnonmukaisesti lannoitettu ja kalkittu.
PAKKAUSKOOT:
50 l
lavalla 65 kpl/lava (luomu-kasvualustaseokset ja kasvuturpeet 50 l: 50kpl/lava)
Pikkupaalit
180 l
30 kpl/lava

280 l
24 kpl/lava

320 l
21 kpl/lava

Suursäkki
1,5 m3
1 kpl/lava
Paalit
2-6 m3
1 kpl/lava
Tiedustele erikseen irtotoimitusten saatavuutta.

Kylvö ja taimikasvatus, vihannesviljely
kasvihuoneeessa
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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.
Toimitamme tarvittaessa kasvualustat ja kasvuturpeet myös irtoseoksina.
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