
lannoitteiden annostelu
marjat ja hedelmäpuut
Kevätlannoitus Syyslannoitus

jo elokuussa!

  Yleis-
lannoite 

Luonnon-
lannoite 

Peruna- ja 
juures-
lannoite

Marja- ja 
hedelmä-
lannoite

Syksyn PK-
lannoite

Mansikka 1 l/10 m² 1 l/10 m² 1,5 l/10 m² 1 l/10 m² 0,7–1 l/ 
10 m²

Musta- 
herukka 

1 l/ pensas 1–1,5 l/ 
pensas 

  0,8 l/ pensas 0,3 l/ pensas

Puna- ja 
valkoherukka 

1–1,5 l/ pensas 1,5 l/ pensas   1,2 l/ pensas 0,3 l/ pensas

Karviainen 1–1,5 l/ pensas 1–1,5 l/ 
pensas 

  0,8 l/pensas 0,3 l/pensas

Vadelma 0,4 l/rivimetri 0,5 l/rivimetri   0,4 l/rivimetri 0,3 l/rivimetri

Omena- ja 
päärynäpuut 

3–4 l/puu 3–4 l/puu   2–3 l/puu 0,5–1 l/puu

Luumu- ja 
kirsikkapuut 

2–3 l/puu 2–3 l/puu   1–2 l/puu 0,5–1 l/puu

koristeistutukset
Kevätlannoitus Syyslannoitus

  Yleis-
lannoite 

Luonnon-
lannoite 

Nurmikko-     
lannoite 

Marja- ja 
hedelmä-
lannoite

Syksyn PK-
lannoite

Nurmikko 2–3 l/10 m² 2–3 l/10m² 1 l/20 m²   0,7 l/10m²

Koristepuut ja 
-pensaat 

2,5-3 l/10m² 2,5-3 l/
10 m² 

    0,5–1 l/
10 m²

Perennat 2 l/10 m² 3 l/10 m²   1–4 l/10 m² 0,2–0,5 l/
10 m²

Kesäkukat 2 l/10 m² 3 l/10 m²      

vihannekset
Kevätlannoitus Lannoitus kasvukaudella

Kasvimaa-
lannoite 

Luonnon-
lannoite

Peruna- ja 
juures-
lannoite

Kasvimaa-
lannoite 

Luonnon-
lannoite

Avomaan-
kurkku 

3 l/10 m² 3,5 l/10 m²

Kurpitsa 2,5 l/10 m² 4 l/10 m² 

Kaali 3 l/10 m² 3 l/10 m²   1,5 l/10 m² 1,5 l/10m²

Kiinankaali 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²      

Kukkakaali 3,5 l/10 m² 3,5 l/10 m²      

Lanttu 2,5 l/10 m² 3 l/10 m² 3 l/10 m² 0,5 l/10 m² 1 l/10 m²

Maissi 2 l/10 m² 2 l/10 m²      

Parsa 2 l/10 m² 2 l/10 m²      

Peruna  1,5 l/10 m² 2,5 l/10 m² 2,5 l/10 m²     

Porkkana 2,5 l/10 m² 3,5 l/10 m² 3,5 l/10 m²    

Punajuuri 2,5 l/10 m² 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²    

Purjo 2 l/10 m² 3 l/10 m²   1 l/10 m² 1 l/10 m²

Raparperi 2,5 l/10 m² 3 l/10 m²   

Salaatti 2 l/10 m² 2 l/10 m²     

Selleri 3 l/10 m² 4 l/10 m² 4 l/10 m²    

Sipuli 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²      

Tarhaherne 1 l/10 m² 1,5 l/10 m²      

Valkosipuli 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²      

Yrtit 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²       

Kasvihuone-
kurkku 

5 l/10 m² 5 l/10 m²   2 × 0,5 l/taimi 2 × 0,5 l/taimi

Tomaatti 5 l/10 m² 5 l/10 m²   2 × 0,5 l/taimi 2 × 0,5 l/taimi

Vinkki! Vihanneksia voit lisälannoittaa kasvukaudella luonnonlannoitekasteluilla.

muu käyttö
  Luonnonlannoite

Komposti Kourallinen rakeita/talikollinen jätettä tai 25 l rakeita/1 m³ jätettä

Lantavesikastelu 0,25 l rakeita/10 l vettä

Multa- ja 
turveseokset 

1 l rakeita/50 l multaa tai turvetta

havut ja rodot
Havu- ja rodolannoite

Rodot 3 korkillista riittoisuus  12 m² 
Havut 3 korkillista riittoisuus  12 m² 
Pensasmustikat 2 korkillista riittoisuus  20 kasvia
Atsaleat 2 korkillista riittoisuus  20 kasvia
 
 

kiertoravinteet
Kevätlannoitus Lannoitus kasvukaudella

Tarpeen mukaan

  Puutarhan kevätlannoite Puutarhalannoite

Koristepuut ja 
-pensaat

700 g / 8 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Perennat, 
kesäkukat 

575 g / 7 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Nurmikko 600 g / 7 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Hedelmäpuut 500 g / 6 dl / puu 1 korkillinen /10 l vettä

Marjapensaat 200 g / 2 dl / pensas 1 korkillinen /10 l vettä

Mansikka 250 g / 3 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Kaalit 575 g / 7 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Juurekset 500 g / 6 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Salaatit 350 g / 4 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

Yrtit 350 g / 4 dl / 10 m2 1 korkillinen /10 l vettä

 Kierto-
ravinne


