
 
 
 
Maatilan AminoFert® 
 
Tyyppinimi: Orgaaninen eläinperäinen lannoiteliuos 
 
Valmiste sisältää hydrolysoituja proteiineja jotka ovat sekoitus aminohappoja ja peptidejä. 
 
Sisältö (paino %) 
Kuiva-ainepitoisuus  60 % 
Kokonaistyppi (N)   8,5 % 
Orgaaninen typpi (N)   8 % (19 eri aminohappoa) 
Ammoniumtyppi (N-NH4 )  0,5 % 
Orgaaninen hiili (C)  26 % 
Liukenevuus   täydellinen 
Tiheys   1,29 kg/dm³ 
 
Maatilan AminoFert® on orgaaninen lannoite, jolla on voimakas biostimuloiva vaikutus sekä 
lannoitearvoa. Valmiste on valmistettu luonnon orgaanisista materiaaleista. Se ei sisällä haitallisia 
aineita, minkä vuoksi sillä ei ole kielteistä vaikutusta ympäristöön. Tuote liukenee täysin veteen ja 
se voidaan yhdistää useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Se soveltuu käytettäväksi myös 
luonnonmukaisessa viljelyssä. Lannoite muodostuu aminohapoista, jotka ovat erittäin systeemisiä 
aineita ja imeytyvät nopeasti kasviin. Maatilan AminoFert®:iä voidaan käyttää sadonkorjuuseen 
asti, koska tuotteella ei ole varoaikaa ja se ei jätä mitään jäämiä. 
 
Maatilan AminoFert® säätelee ja helpottaa ravinteiden hyödyntämistä, lisää kasvien rasituksen 
kestävyyttä ja nopeuttaa stressin jälkeistä elpymistä. Kun tuote lisätään lehtilannoitteisiin se 
vaikuttaa positiivisesti ravinteiden imeytymiseen ja jakautumiseen. 
 
 



 
 
Käyttöohje: 
 
Syysviljat: 
• Ensimmäinen ruiskutus 1,5-3 l/ha syksyllä viljan 4-lehtiasteella tarkoituksena edistää versojen 
määrää ja lisätä jyvien määrää tähkässä (suurempi annos) sekä valmistaa kasvia talven tuloon. 
Seuraava ruiskutus keväällä annoksella 1,5-3 l/ha heti kasvun alettua ja valinnaisesti 
uusintaruiskutus korrenkasvu- ja tähkimisvaiheessa. 
 
Kevätviljat: 
• Ruiskuta pensastumisvaiheessa annoksella 1,5- 3 l/ha sekä korrenkasvu- ja tähkimisvaiheessa. 
 
Syysrapsi/rypsi: 
• Ensimmäinen ruiskutus 1,5-3 l/ha syksyllä kun rapsilla/rypsillä on 4-6 lehteä (auttaa 
hyödyntämään liukoista typpeä sekä valmistaa kasvia talvea varten), toinen ruiskutus keväällä 
kasvun alussa ja seuraava 7-10 päivää ennen kukintaa.  
 
Peruna: 
Voit lisätä sadon määrää ja laatua ruiskuttamalla ainakin kolme kertaa annoksella 3 l/ha. 
Ensimmäinen käsittely tulisi tapahtua kun perunan lehdet ovat 15 cm korkeita, toinen kun mukulat 
ovat n. 2 cm halkaisijaltaan ja kolmas 14 päivän kuluttua toisesta käsittelykerrasta. 
 
Sokerijuurikas: 
Ruiskuta kolmesta neljään kertaan yhdessä muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. Tuote voi korvata 
mineraaliöljyn. Tuote ehkäisee shokin, joka voi aiheutua levitetyistä rikkakasvien torjunta-aineista, 
raekuurosta tai kuivuudesta. Käyttöannos on 3-5 l/ha. 
 
Huom: Suositeltava vesimäärä on 200-300 l/ha. 
 
Muut käyttökohteet: 
Stressitilat jotka ovat syntyneet hallasta, korkeasta lämpötilasta, kuivuudesta, rankkasateesta, 
raeilmasta tai väärin valitusta tai väärin annostellusta kasvinsuojeluaineesta, ruiskuta viimeistään 
24-48 tunnin kuluttua tapahtumasta. Ruiskuta 1-2 kertaa, pitäen välillä 7-päivän tauko. Annos 4-5 
l/ha. Jos kyseessä monivuotiset kasvit, kukat tai koristekasvit annos 250-300 ml per 100 litraa vettä. 
 
Sekoittaminen:  
Tuote voidaan yhdistää useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa, mutta on suositeltavaa tehdä 
koeseos ennen käyttöä. Lue huolellisesti tuoteselosteet ja noudata tiukasti niiden ohjeita 
samanaikaisesta käytöstä muiden tuotteiden kanssa. Jos olet epävarma, on suositeltavaa käyttää 
seosta ensin rajatulla alueella. Älä sekoita aineisiin, jotka sisältävät kuparia ja mineraaliöljyjä.  
Käytännössä on mahdotonta ennakoida kaikkia mahdollisia yhteisvaikutuksia, jonka takia on 
suositeltavaa tehdä sekoitettavuustesti kasvinsuojeluaineiden ja lehtilannoitteiden kanssa. Käyttäjä 
on vastuussa tuotteella tehdyistä seoksista sekä niiden vaikutuksista. 
 
Ruikutusnesteen valmistus: 
Ravista hyvin ennen käyttöä! Laimennetaan mitattu määrä valmistetta suurempaan vesimäärään. 
Täytä puolet vaaditusta vedestä ruiskun säiliöön. Kaada mitattu määrä sihdin läpi ruiskun tankkiin 
sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää loput vedestä sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää Maatilan 
AminoFert® viimeisenä aineena tankkiseokseen. 



 
Varotoimet: 
Suojaa silmät ja iho, älä hengitä höyryjä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, asianmukaisia 
suojakäsineitä sekä suojalaseja tai kasvonsuojainta. Jos hälyttäviä oireita ilmenee, hakeudu 
välittömästi lääkärin hoitoon (merkintöineen (käyttöohjeet), mikäli mahdollista). 
 
Yleistä: 
Valmistaja takaa että sisältö alkuperäisessä astiassa vastaa etiketin tietoja. Noudata etiketin 
suosituksia. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai 
varastoinnista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä äärimmäisissä 
ilmasto- ja maaperäolosuhteissa. 
 
Varastointi: 
Säilytä alkuperäispakkauksessa, suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa. 
Säilytyslämpötila 5-30°C. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä 
elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Suojaa auringonvalolta ja pakkaselta. 
 
Kestoaika: 5 vuotta valmistuspäivästä, jos varastoidaan kuvatulla tavalla. 
 


