
 

Bacrotech Oy⎮Orapihlajatie 33, 00320 Helsinki

www.bioagronomia.fi ⎮ info@bacrotech.fi

Hiilihydraatteihin perustuva nestemäinen lannoittaja -  
15:0:2.5 + 1.5% Fe, 2% S, hiilihydraatteja, hivenaineita, humiini- ja fulviinihappoja 

Ameni-T luovuttaa kasveille ravinteita helpommin kuin lannoitteet, jotka lisätään rakeina tai jauheina. Ameni-T on vaivaton ja 
tarkka lisättävä käytössä. Nestemäisenä lannoitteena se ei ole nurmen pinnalla näkyvä eikä vaikuta peliominaisuuksiin. Se ei 
ole myöskään riippuvainen maaperän kunnosta vapauttaakseen ravinteita eikä lannoitteen määrä pienene ruohonleikkaamisen 
myötä kuten rakeille voi tapahtua, jos leikkuujätteet kerätään pois.

Ameni-T vaikuttaa kahdella tavalla, vaikka se onkin suunnitelu lehvästön ruokintaan. Maaperässä, jossa on matala mikrobinen 
toiminta, Ameni-T:n ravinteet tulevat kuljetetuksi juurikerrokseen missä ne stimuloivat mikrobeja ja lisäävät niiden aktiivisuutta. 
Aktivoituneet mikrobit puolestaan edesauttavat maaperän "horroksessa" olevia kationeja vapautumaan mineralisoiduiksi 
ravinteiksi kasvien käyttöön.

Mikrobien aktiivinen toiminta maaperässä varmistaa jatkossakin terveen ja stimuloidun juurikerroksen, jonka kasvanut juuristo 
estää ravinteiden valumista pois juurikerroksesta. Ameni-T on sunniteltu ruokkimaan sekä kasvia että maaperän mikrobeja 
juurikerroksessa.

Ameni-T:n käytön hyödyt: 

• Stimuloi fotosynteesiä ja klorofyllin tuotantoa

• Vihreys lisääntyy ilman liiallista kasvatusta

• Ylläpitää tasapainoista kasvua 

• Täysin liukenevana takaa nopean ravinteiden 

saatavuuden kasville

• Parantaa juuren kasvua, suurempi tyviversojen 

tuotto johtaa tiheämpään nurmikkoon

• Sisältää humiinihappoa ja merileväuutetta paranten 

juuren kehitystä

• Parantaa maaperän rakennetta

• Vähentää taipumusta kuidun tuottamiseen

• Tehostaa tautien vastustusta

Koostumus: 
15% Typpi (N); 7,5% nitraatti typpeä, 7,5% urea typpi 
2,5% Kaliumoksidi (K2O) vesiliukoinen (alkuaine K 4.2%)

1,5% Rauta (Fe) vesiliukoinen

2,0% Rikki (S) vesiliukoinen


Käyttö: 

Ameni-T:tä voidaan käyttää laajalti viheralue- sekä urheilunurmien pinnoilla, kuten virkityskäytössä olevilla alueilla, 
koristenurmilla, urheilukentillä, maisema-alueilla. Ameni-T sopii nurmen ja siirtonurmen viljelyyn.

Ameni-T voidaan sekoittaa valikoimamme muiden mikrobisten inokulanttien kanssa tehostamaan kuidun hajotusta sekä 
tehostamaan maaperän ja kasvien ekosysteemiä.


Käyttöohje: 
Suositeltu annostus on 50 L/ha.

50 L Ameni-T

300 - 400 L vettä


Sekoitus tankissa ja käytetään kerran kuukaudessa 
kasvukauden ajan.

Huom! Ameni-T sisältää luonnollista sakkaa, joten älä 
käytä pienireikäistä filtteriä tai suutinta kastelussa. 

Pakkaus: 20 L polyastia



