Tuhkalannoitteella teet metsästäsi tuottavan sijoituksen,
joka säilyy tuleville sukupolville.

KASVUN TEKIJÄ

ECOL AN PAR A S SIJOITUS ME T SÄLLESI .

T I E S I T KÖ TÄ M Ä N
T U H K A L A N N O I T U K S E S TA?

Ecolan® on paras sijoitus metsällesi. Tuhkalannoitteet turvaavat tehokkaasti metsäsi kasvun ja arvokkaan perintösi säilymisen jälkipolville.

Tuhkalannoitus muuttaa ravinteiden niukkuudessa riutuvan
metsäsi terveeksi, täyspuustoiseksi osaksi metsäomaisuuttasi.

Ecolanilla valjastat metsäsi korkeakorkoiseksi sijoituskohteeksi.
Tuhkalannoitteella on todettu saavutettavan suometsissä jopa
15 m3/ ha vuotuista kasvulisää. Lannoitus tuottaa myös selvää
säästöä ehkäisemällä fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutosten
aiheuttamien, puuaineksen arvoa alentavien vikojen synnyn.
Ecolanilla metsäsi tuottokyky kasvaa turvallisesti. Ravinteet liukenevat tuhkalannoitteista hitaasti ja vaikutusaika on pitkä. Lannoitteet ovat vaarattomia vesistöille ja niistä ei aiheudu haittoja
marjastukselle, sienestykselle tai kalojen ja riistan käytölle.

Tuhkalannoitus lisää suometsän puuntuotosta tyypillisesti 50–
70 m3/ha. Kangasmetsässä tuhkalannoituksen tuoma kasvunlisäys on maltillisempi 10–15 m 3/ha. Kangasmailla ja karuhkoilla turvemailla parhaan tuloksen saat yhdistämällä tuhka- ja
typpilannoituksen.
Voit varmistaa metsän ravinteiden saannin tuhkalannoituksella taimikosta alkaen tai puuston jo vartuttua. Kasvuhyöty saavutetaan harvennetussa metsässä 15–25 vuodessa. Taimikossa
tuhkalannoitus on erinomainen keino nopeuttaa metsän varttumista terveenä ensimmäiseen harvennukseen.

ECOL AN PK3000
Fosfori (P) 1,5 %
Vesiliukoinen fosfori <0,01%
Kalium (K) 3,5 %
Kalsium (Ca) 16,0 %
Boori (B) 0,06 %
Toimituskosteus 11 %
Tuote sisältää luonnostaan sivu- ja
hivenravinteita sekä fosforia pidättäviä
rauta- ja alumiiniyhdisteitä.

ECOL AN B300
Boori (B) 0,9 %
Magnesium (Mg) 2,0 %
Rauta (Fe) 0,8 %
Mangaani (Mn) 0,1 %
Kupari (Cu) 0,03 %
Sinkki (Zn) 0,02 %
Toimituskosteus 11 %
Tuote sisältää luonnostaan fosforia
pidättäviä rauta- ja alumiiniyhdisteitä.

Esitteellä on ilmoitettu tärkeimpien
vaikuttavien ravinteiden määrät tuotteissa
prosentteina kuiva-aineesta. Tuotteiden
sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet
alittavat metsäkäytölle asetetut raja-arvot.

Runsastyppisten turvemaiden metsien
edistyksellinen tuhkalannoite, joka
soveltuu myös terveyslannoitteeksi
kangasmaille, metsitettäville pelloille,
turpeennostoalueille ja riistapelloille.
Ecolan PK3000 korjaa fosforin, kaliumin ja boorin puutokset, parantaa
metsän hivenravinnetasoja sekä
kalkitsee kasvupaikan. Turvemailla lannoitussuositusten mukainen
käyttömäärä on 3000–4000 kg/ha.
Lannoite soveltuu ympärivuotiseen
käyttöön.
Ecolan PK3000 on tasalaatuista kuivaraetta, mikä tekee työskentelystä
helppoa ja varmistaa erinomaisen
levitystasaisuuden.

Boorinpuutoksesta kärsivien kivennäis- ja turvemaiden metsien hivenravinnelannoite, joka korjaa puuston
booritilan optimaaliselle tasolle.
Ecolan B300 on kehitetty erityisesti
taimikoiden ja nuorten, vielä harventamattomien kasvatusmetsien lannoituksiin. Se soveltuu ympärivuotiseen
käyttöön kaikissa boorinpuutoksesta
kärsivissä metsissä. Lannoitussuositusten mukainen käyttömäärä 250–
350 kg/ha.
Ecolan B300 on tasalaatuista kuivaraetta, mikä tekee työskentelystä
helppoa ja varmistaa erinomaisen
levitystasaisuuden.

W W W.ECOL AN.FI

