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Kui päike sulatab lume ja 
niiske maa hakkab kevadi-
selt lõhnama, tekib palju-
del meist seletamatu soov 
minna aeda, kaevata maad 
ning pikisilmi oodata esi-
meste taimevõrsete tärka-
mist. Aias saab näha oma 
kätetöö vilju ja on võima-
lus seisatada ja kuulatada, 
näha ning nuusutada loo-
duse imelisust.

Aias toimetamine on ka-
sulik tervisele, east olene-
matta. Aiatööd ja taimed 
pakuvad meile lisaks füü-
silisele rahuldusele ka sil-
mailu.

Taimede kasvatamine õpe-
tab meile kannatlikkust 
ning aitab taluda igapäeva-
elust tulenevat stressi.
Taimed reageerivad il-
mastiku ning aastaae-
gade muutumisele. Nad 
arenevad aeglaselt, järgi-
des oma looduslikku aren-
gurütmi. Pungade avane-
mist, õite puhkemist ja 
viljade küpsemist tuleb 
kannatlikult oodata. 

Kasvatades viljapuid või 
köögivilja, saame aiandu-
sest otsest kasu, tervislik-
ku ja ehedat loodustoodet 
oma koduaiast.

Koduaias kasvatatud 
köögiviljad, marjad ja 
puuviljad on boonus, 
mida aiaomanik saab 
lisaks meeldivale har-
rastusele. 

Ilu ja energiat aiast

Oleme Facebookis: facebook.com/biolaneesti Külasta ka meie veebipoodi: biolanshop.ee
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Lisaväetamise korral kasu-
tatakse pikatoimelisi väetisi 
ja nende kasutamisel antak-
se taimele kõik suvel vajami-
nevad toitained ühekorraga. 

Suvelilledega värvi 
rõdule ja aeda

Vihje

Loe pikatoimeliste väetis-
te kasutamise kohta lk 5, 
punkt 4.

Biolani Loodusväetis - tänu mereadrule kõige mineraalaineterikkaim väetis 54



Suvelillede istuta-
mine:
1. Vali võimalikult suur 
pott. Kui pott paigutatakse 
lageda taeva alla, peab poti 
põjas olema auk, et liigne 
vihmavesi saaks potist ära 
voolata.

2. Täida pott mullaga. Pa-
rim muld on Biolani Suve-
lillede Muld. 

3. Istuta taimed.

4. Tee lisaväetamine (va-
raint a või b).
a. Tee taimede vahele au-
gud, kuhu doseeri  väikeste 
kuhjadena Biolani Loodus-
väetist (1 dl/taim). Üle-
väetamise vältimiseks on 
tähtis, et väetist ei segata 
kogu mullaga. 
b. Torka taimede vahele 
Biolani Ampliväetise pul-
gad. Väetisepulki lisatakse 
kord kuus, vastavalt vaja-
dusele.

5. Kata väetis mullaga.

6. Tihenda kergelt mulda. 
Kontrolli, et mulla pinna-
le jääks mõni sentimeeter 
ruumi kastmisvee jaoks.

Ü h e a a s t a s t e  d e ko r a -
tiivtaimedega saab luua 
kiiresti silmatorkavaid 
taimerühmi nii lillekas-
tidesse, amplitesse kui 
ka aeda. Suvelillede eest 
hoolitsemine on lihtne, 
kui on valitud õige muld ja 
istutamise ajal lisatakse  
ka pikatoimelist loodus-
väetist. 

Biolani Suvelillede 
Mulla kastmiskris-
tallid talletavad en-
das vett ja loovuta-
vad seda pikkamisi 
vastavalt taime vaja-
dustele. Suvelillede 
Mulla kergkruusa 
tükid aga hoiavad 
kasvualuse õhulise-
na ning hõlbustavad 
kuivanud mulla 
niisutamist. 

Lisaväetisest jätkub toit- 
aineid kogu suveks. Kast-
miseks kasuta tavalist 
vett.  Kui kasvualusele ei 
lisata lisaväetist, on vaja 
ka toitaineterohket kas-
vualust väetada, et taimed 
jaksaksid kogu suve õit-
seda. Lisaväetamiseks so-
bib kastmisvette segatuna 
Biolani Loodusväetis. 

Roosbegoonia Vaariklill Abuutilon e toavaher Päevakübar

biolan.eeBiolani Loodusväetis - tänu mereadrule kõige mineraalaineterikkaim väetis 54



Lihtne alustada

 Rehitse
• Lase murul kuivada.
• Rehitse muru.

 Lupja
•  Lupja Biolani Aialubjaga. 

Kui väetad muru iga-aasta-
selt Biolani Muruväetise-
ga, ei ole lupjamine vajalik.

 

 Väeta 
•  Väeta Biolani Muruväeti-

sega: 0,5 l/10 m2.

 Niida
•  Niida muru iga nädal. Sobiv 

muru kõrgus on 4–5 cm.
•  Jäta niidetud muru mik-

roorganismide toiduks.

•  Kui korjad niidetud muru 
ära, väeta muru uuesti 
suve keskel.

Heas seisukorras muru 
on aia uhkus
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Kas sammal 
lämmatab muru? 

Sammal ei suuda konkuree-
rida terve ja heakasvulise 
muruga. Kui sammal võtab 
aias võimust, tuleb muru 
kasvutingimusi parandada. 
Sammal vohab happelises 
mullas, samas muru vajab 
lubjarohket alusmulda. 
Seetõttu on oluline regu-
laarne muru lupjamine. Ka 
varjulises kasvukohas tun-
neb sammal ennast murust 
paremini. 

Peamine eeldus sambla le-
vimiseks on maa tihenemi-
ne, mistõttu murutaimede 
juured ei saa küllaldaselt 
hapnikku. Sellisel juhul tu-
leb mulda õhutada.

1. Tihenenud mulla õhu-
tamine: Väikestel aladel 
saab auke teha hanguga 
või kangiga, lüües umbes 
10 cm sügavusi auke. Suu-
remate alade õhutamiseks 

on sobilik kasutada elekt-
rilisi või bensiinimootoriga 
töötavaid samblaeemalda-
jaid või muruõhutajaid. Pa-
rim muru õhutamise aeg on 
kevad, aga õhutada võib ka 
muru kasvuperioodil. Kas-
vuperioodil, enne õhuta-
mist, muru niidetakse.
 
2. Kui muru on õhutatud 
ja sammal mehhaaniliselt 
eemaldatud, muru väeta-
takse. 
 
3. Väetisele puistatakse 
õhuke kiht Biolani Aiamaa 
Musta Mulda. 
 
4. Rehitsemine viib mulla 
murutaimede varte juurde. 
Mulla all aktiviseerub mik-
roorganismide tegevus, 
mille tulemusena paraneb 
mulla struktuur ja õhu-
vahetus. Selle tulemusel 
paraneb ka murutaimede 
juurestik.

biolan.ee

Õigesti hooldatud 
muru näeb alati 
esinduslik välja, 
kui seda regulaar-
selt hooldada. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Parim aeg muru taas-
tamiseks on kevad. 
Taastatavas kohas ee-
maldatakse muru peal-
mine kiht ja sinna puis-
tatakse  1–2 cm kiht 
Biolani Aiamaa Mus-

Vihje
ta Mulda või Muru-
mulda. Muld silutak-
se rehaga. Seemned 
külvatakse ja rehitse-
takse kergelt mulda. 
Muld tihendatakse ja 
kastetakse seni, kuni 
muru on tärganud.
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Marjapõõsad istuta-
takse päikselisele 
kohale

Et marjapõõsad õitseksid 
rikkalikult ja kannaksid vil-
ja, istutatakse nad päikse-
lisele, tuulte eest kaitstud 
kasvukohale. Kasvualus 
peab olema vähemalt 50 
cm paksune ja rikkaliku 
mullaga. Istutuskoha kas-
vualuse parandamiseks so-
bib Biolani Aiamaa Must 
Muld. 

Kui soovitakse põõsastelt 
korjata saaki igast küljest, 
tuleb taimede vahele jätta 
vähemalt 2 m vaba ruumi. 

Istutamise ajal istutusau-
ku lisatakse lisaväetisena 
Biolani Istutuspadrun. Sel-
lest piisab toitaineid taime 
esimeseks kasvuaastaks. 
Vaata Istutuspadruni kasu-
tamist kirjeldavat pildisar-
ja lk 10.

Regulaarne lõikamine 
kindlustab kvaliteet-
se saagi

Marjapõõsaid lõigatakse 
varakevadel, kui pungad ei 
ole veel puhkenud, aga lumi 
on sulanud põõsaste tüve-
delt.  Tikri- ja sõstrapõõ-
sast lõigatakse igal aastal 
välja maapinnale võimali-
kult lähedalt 3–5 vanimat 
oksa. Nii on põõsas alati 
tugevaid, kõrge saagikuse-
ga oksi. Vanad oksad tun-
neb ära tumeda värvi ja tü-
vel kasvava sambliku järgi. 
Vaarikal lõigatakse ära 
kõik eelmisel suvel vilju 
andnud oksad. 

Marjapõõsastes valmib 
tervislik saak

Sõstra ja tikri 
põõsad toestatakse. 
Toed ei lase okstel 
kaarduda maha, kus 
marjad määrduvad ja 
neid on raske korja-
ta.

Vihje

Istutus-
padrun

Kasvu-
padrun

Sügis-
padrun

Mustsõstar 1 2 1

Punane- ja valgesõstar 1 3 1

Tikker 1 2 1

Padrunite doseerimine (annus/põõsas)
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Lihtne alustada

Lõika kevadel marja- 
põõsad.

Lupja 2−3 aasta tagant 
Biolani Aialubjaga.

Väeta igal kevadel Biolani 
Kasvupadruniga või Biolani 
Loodusväetisega.

Tõsta saagikust: 
Tõsta talvekindlust ja tu-
leva aasta saaki Biolani 
Sügispadruniga või Biolani 
Istutus- ja Sügisväetisega.

Kevadel väeta mar-
japõõsaid Biolani 
Kasvupadruniga. See 
on looduslik väetis ja 
sellest jätkub taime-
dele toitaineid kogu 
suveks. 

Vältimaks umbrohu 
levikut võid katta 
marjapõõsaste juu-
restiku Biolani Koo-
rekattega. Sobiv kat-
tekihi paksus on 10 
cm. Biolani väetise-
padrunitega õnnes-
tub väetamine ka läbi 
kattekihi. 

Marjapõõsaste hooldamine:

biolan.ee

Vihje

Vihje
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Viljapuud sobivad 
igasse aeda

Looduslikult kasvatatud 
viljapuudel valmib saak, 
mis sobib nii säilitami-
seks kui ka värskelt söö-
miseks. Väikesele aialapi-
le sobib sihvakad ploom 
ja kirss. Ka õunapuid on 
võimalik osta kääbusvor-
midena, mis hoiavad kok-
ku väikeaias ruumi ja liht-
sustavad saagi korjamist.

 Viljapuude 
 istutamine
•  Vali päikseline ja soe 

kasvukoht.
•  Kontrolli, et sort oleks 

talvekindel.
•  Viljapuu kasvukohal peab 

mulla sügavus olema um-
bes 80 cm.

•  Istutuskoha kasvualuse 
parandamiseks sobib Bio-
lani Aiamaa Must Muld. 

•  Aseta taim istutusauku. 
Jäta juurepall mulla pin-
na lähedale.

• Toesta taim kahe tugike-
piga ja hoia neid taimele 
toeks vähemalt 2 aastat.

• Istutamise järgselt kasta 
taime iga nädal, 30−40 
liitrit korraga.

Õun, pirn, kirss ja 
ploom on kaunid 
väikepuud, mis 
sobivad nii aia eh-
teks kui ka kasuli-
keks viljapuudeks.

4. 1. 2. 3.

Istutuspadruniga väetamine

1. Aseta istutus-
auku Biolani 
Istutuspadrun. 

2. Tee katki Istutu-
padruni pealmise 
osa kaitsepaber.

3. Kasta. 4. Kõige lõpuks kata 
Istutuspadrun mul-
laga. 

Väetise mõju kestab kogu kasvuaja vältel.
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Õuna- ja pirnipuud 
lõigatakse kevad-
talvel

Õuna- ja pirnipuude õige 
hoolduslõikuse aeg on ke-
vad-talvel, kui pungad ei 
ole veel puhkenud. Hool-
duslõikuse eesmärgiks on 
kujundada tugevate oks-
tega ja tasakaalus võraga 
puu. Nii on võimalik piken-
dada puude eluiga ja paran-
dada puude saagikust.

Lõikamist alustatakse kui-
vade okste eemaldamise-
ga. Seejärel lõigatakse ära 
murdunud ja üksteise vas-
tu hõõrduvad oksad. 

biolan.ee

 Õunapuu hooldus

• Lõika õunapuid kevad-talvel.

• Lupja 2−3 aasta tagant  
Biolani Aialubjaga.

• Väeta iga kevad  
Biolani Kasvupadruni või 
Biolani Loodusväetisega.

• Tõsta talvekindlust ja järg-
mise aasta saagikust Biolani 
Sügispadruniga või Biolani 
Istutus- ja Sügisväetisega. 

Lihtne alustada

Järgmiseks eemaldatakse 
võra sissepoole kasvavad 
oksad. Ka oksad, mis kas-
vavad tüvega võrreldes lii-
ga terava nurga all, eemal-
datakse, vältimaks okste 
murdumist.

Kirss ja ploom ei vaja nii 
radikaalset lõikust. Nen-
delt puudelt eemaldatakse 
kuivanud ja murdunud ok-
sad. Kirsi- ja ploomipuude 
hoolduslõikus tehakse sü-
gisel, pärast viljakoristust. 
Kevadel on neis liiga tugev 
mahlade liikumine ja keva-
dine lõikus võib põhjustada 
puule kummivoolust, mis 
kuivatab puu võrseid ja vä-
hendab elujõudu. 

S ü g i s vä e t a m i s e 
õige aeg on au-
gustis. Nii on tai-
mel piisavalt aega 
omastada toitai-
neid enne talveun-
ne jäämist.

Vihje
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Kasvuhoone pikendab tai-
mede kasvuaega kevadel 
ja suve lõpus. Kasvuhoone 
võimaldab kasvatada sel-
liseid taimi, mille viljad ei 
valmiks avamaal.

Kasvuhoonest maitsev saak

Vali tomatile, tšillile ja 
muudele kasvuhoonetai-
medele kasvualuseks Bio-
lani Kasvukott. Kasvuko-
tis on olemas vajalik kogus 
väetis kogu kasvuajaks, li-
saväetist kasvuajal ei ole 
vaja. 

Ürtide, salatite ja väikeste 
juurviljade kasvatamiseks 
sobib Biolani Istikukott. 
Istikukotti võib taimed is-
tutada kas seemnest või 
istikutena. 

Kasutatud 
Biolani Kasvu-
koti mulda saad 
kasutada mujal 
aias pinnase 
parandamiseks. 

Vihje

Kasvu- ja Istikukotile saab 
lisada Biolani Kastmisvan-
ni, mis toimib veeanumana. 
Kastmisvanni veest piisab 
kasvuealisele taimele um-
bes nädalaks ajaks. Vesi 
imendub kasvualusesse 
mööda vastavaid kapillaar-
torusid. 
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Muretse kasvuhoo-
nesse automaatsed 
õhutusluukide ava-
jad, nii on garan-
teeritud õigeaegne 
ventilatsioon, kui 
temperatuur tõuseb 
kasvuhoones liiga 
kõrgeks.

Vihje

biolan.ee 1312



Kui tomateid kasvatatak-
se peenras, on parim kas-
vualus looduslik Biolani 
Kasvuturvas .  Kasvutur-
vast puistatakse kasvu-
hoone põhjale 15–25 sen-
timeetrine kiht. 

Peenras kasvatatavatele 
tomatitele ja teistele roh-
kelt toitaineid vajavatele 
taimedele, tuleks anda li-
saväetist. Istutamise ajal 
tehakse taimede vahele 
lohk, kuhu puistatakse Bio-
lani  Loodusväetist. Ühele 
tomatitaimele piisav väe-
tisekogus kasvuperioodiks 
on umbes 1,5 liitrit Loo-
dusväetise graanuleid.

Tomatitele kasva-
vad varre ja külg-
oksa liitekohale 
külgvõsud. Need 
tuleb eemalda-
da võimalikult 
varakult. Parim 
viis külgvõsu 
eemaldamiseks 
on selle ära murd-
mine. Põõsas- ja 
amplitomatite 
taimedelt ei ole 
vaja külgvõsusid 
eemaldada. 

Vihje
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1. Lõika kevad-talvel ära püsikute  
  kuivanud õisikud.

2. Väeta  Biolani Loodus-
  väetisega. 

3. Kata loodusväetise graanulid 
  õhukese Biolani Aiamaa Musta  
  Mulla kihiga.

4. Augustis väeta püsikuid Biolani 
  Istutus- ja Sügisväetisega.

Lihtne alustada

Püsikud õitsevad 
aastast aastasse
Püsikud on mitmeaasta-
sed roht- ja dekoratiivtai-
med. Õige kasvukoht ja 
väetamine tagavad püsi-
kute õitsemise.

Biolani Mereadruekstrak-
tiga pritsimine ja kastmine 
suurendavad püsikute vas-
tupanuvõimet haigustele ja 
kaitsevad neid kuivamise 
vastu. Külmakartlikke pü-
sikuid tuleks pritsida regu-
laarselt Mereadruekstrak-
tiga. Sobiv kogus on 1–2 dl 
Mereadruekstrakti 10 liitri 
vee kohta.

biolan.ee

Vihje
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Lihtne alustada

 Paranda maa 
• Parada happelist mulda 

vajavate taimede istu-
tuskoha mullastruktuuri 
Biolani Rodo- ja Okaspuu-
mullaga või istuta taimed 
otse mulda.

 Väeta 
• Väeta iga kevad taimi Bio-

lani Rodo- ja Okaspuu-
väetisega.

 Kata 
• Võid lisada igal aastal tai-

mede juurealale uue kihi 
Biolani Rodo-ja Okaspuu 
mulda.

Biolani Rodo- ja Okaspuu-
väetis on looduslik väetis 
happelist kasvualust vaja-
vatele taimedele. See si-
saldab kõiki taimede kas-
vuks vajalikke toitaineid. 
Toitainetele lisaks sisal-
dab väetis ka mükoriisat 
ehk seenjuurt. Mükoriisa 
on taimede juurte ja seene 
moodustatav kooslus, mil-
le mõjul taimed saavad 
maapinnast tõhusamalt 
kätte toitaineid. 
Mükoriisa kaitseb taime 

tõhusamalt ka haiguste ja 
kuivuse eest ning paran-
dab taime stressitaluvust.  
Väetist on võimalik puista-
ta otse taimede juurealale 
või, tõhustamaks väetise 
mõju, puistata seda juu-
realale tehtud aukudesse. 
Auke saab teha raudkangi 
või istutuslabida abil. Kui 
väetis  puistatakse auku-
desse, on see lähemal tai-
me juurtele ning seetõttu 
mõjub väetis ka kiiremini. 

Happelise mulla 
taimed vajavad 
mulda, mille pH-
tase on 4− 5,5. 
Need taimed ei 
vaja lupjamist. 

Okaspuud ja rododendronid  
vajavad happelist mulda

Põõsas- Rododendronid Okaspuud Hortensia
mustikas ja asalead

Happelist mulda eelistavad taimed: 
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Igihaljad taimed karda-
vad kevadpäikest. Kaitse 
taimi kevadise päikese 
eest kuuseokste või var-
jukanga abil.

Põõsas- Rododendronid Okaspuud Hortensia
mustikas ja asalead

Vihje
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marjapõõsad ja viljapuud
Kevadväetamine Sügisväetamine juba augustis!

  Loodus-
väetis 

Loodusväetis 
Kartulile ja 
Juurviljadele

Istutus-ja Sügisväetis

Maasikas 1 l/10 m² 1,5 l/10 m² 0,7–1 l/10 m²
Mustsõstar 1–1,5 l/ 

põõsas 
  0,3 l/põõsas

Punane- ja 
valgesõstar 

1,5 l/ 
põõsas 

  0,3 l/põõsas

Tikker 1–1,5 l/ 
põõsas 

  0,3 l/põõsas

Vaarikas 0,5 l/
rivimeeter 

  0,3 l/jooksva meetri kohta

Õuna- ja 
pirnipuud 

3–4 l/puu   0,5–1 l/puu

Ploomi- ja 
kirsipuud

2–3 l/puu   0,5–1 l/puu

ilutaimed
Kevadväetamine Sügisväetamine
  Loodusväetis Muruväetis Istutus-ja Sügisväetis
Muru 2–3 l/10m² 1 l/20 m² 0,7 l/10m²
Ilupuud ja 
-põõsad

2,5-3 l/10 m²   0,5–1 l/10 m²

Püsikud 3 l/10 m²   0,2–0,5 l/10 m²
Suvelilled 3 l/10 m²    

okaspuud ja rododendronid
Rodo- ja Okaspuuväetis

Rododendronid 3 korgitäit katvus 12 m² 
Okaspuud 3 korgitäit katvus 12 m² 
Põõsasmustikas 2 korgitäit piisab 20 taimele
Asalead 2 korgitäit piisab 20 taimele
 
 

väetiste doseeriminepane 

tallele

#
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marjapõõsad ja viljapuud
Kevadväetamine Sügisväetamine juba augustis!

  Loodus-
väetis 

Loodusväetis 
Kartulile ja 
Juurviljadele

Istutus-ja Sügisväetis

Maasikas 1 l/10 m² 1,5 l/10 m² 0,7–1 l/10 m²
Mustsõstar 1–1,5 l/ 

põõsas 
  0,3 l/põõsas

Punane- ja 
valgesõstar 

1,5 l/ 
põõsas 

  0,3 l/põõsas

Tikker 1–1,5 l/ 
põõsas 

  0,3 l/põõsas

Vaarikas 0,5 l/
rivimeeter 

  0,3 l/jooksva meetri kohta

Õuna- ja 
pirnipuud 

3–4 l/puu   0,5–1 l/puu

Ploomi- ja 
kirsipuud

2–3 l/puu   0,5–1 l/puu

ilutaimed
Kevadväetamine Sügisväetamine
  Loodusväetis Muruväetis Istutus-ja Sügisväetis
Muru 2–3 l/10m² 1 l/20 m² 0,7 l/10m²
Ilupuud ja 
-põõsad

2,5-3 l/10 m²   0,5–1 l/10 m²

Püsikud 3 l/10 m²   0,2–0,5 l/10 m²
Suvelilled 3 l/10 m²    

köögiviljad
Kevadväetamine Väetamine kasvuajal

Peenramaa-
väetis

Loodus-
väetis

Loodusväe-
tis Kartulile 
ja Juurvilja-
dele

Peenramaa-
väetis 

Loodus-
väetis

Avamaakurk 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²
Kõrvits 2,5 l/10 m² 4 l/10 m² 
Kapsas 3 l/10 m² 3 l/10 m²   1,5 l/10 m² 1,5 l/10m²
Hiinakapsas 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²      
Lillkapsas 3,5 l/10 m² 3,5 l/10 m²      
Kaalikas 2,5 l/10 m² 3 l/10 m² 3 l/10 m² 0,5 l/10 m² 1 l/10 m²
Mais 2 l/10 m² 2 l/10 m²      
Spargel 2 l/10 m² 2 l/10 m²      
Kartul  1,5 l/10 m² 2,5 l/10 m² 2,5 l/10 m²     
Porgand 2,5 l/10 m² 3,5 l/10 m² 3,5 l/10 m²    
Peet 2,5 l/10 m² 3 l/10 m² 3,5 l/10 m²    
Porrulauk 2 l/10 m² 3 l/10 m²   1 l/10 m² 1 l/10 m²
Rabarber 2,5 l/10 m² 3 l/10 m²   
Salat 2 l/10 m² 2 l/10 m²     
Seller 3 l/10 m² 4 l/10 m² 4 l/10 m²    
Sibul 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²      
Aedhernes 1 l/10 m² 1,5 l/10 m²      
Küüslauk 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²      
Ürdid 2 l/10 m² 2,5 l/10 m²       
Kasvuhoone- 
kurk

5 l/10 m² 5 l/10 m²   2 × 0,5 l/
taim

2 × 0,5 l/
taim

Tomat 5 l/10 m² 5 l/10 m²   2 × 0,5 l/
taim 

2 × 0,5 l/
taim

Vihje! Kasvuperioodil võib juurvilju väetada kastmisvette lisatud Biolani 
Loodusväetise graanulite väetiselahusega.

muu kasutus
  Loodusväetis
Kompost Peotäis graanuleid/hangutäis jäätmeid või  25 l graanuleid/1 m³ 

jäätmeid
Virtsaveega 
kastmine

0,25 l graanuleid/10 l vett

Mulla- ja 
turbasegud

1 l graanuleid/50 l mulda või turvast

väetiste doseerimine

biolan.ee 1918



Erinevate sortide istu-
tuskohad on vaja varakult 
planeerida, et saaks ühe-
sugust väetamist vajavad 
taimed istutada samasse 
peenrasse. Vaata väeta-
misannuseid tabelist lehe-
külgedel 18–19.

Taimehaiguste ja -kahju-
rite vastu võitlemiseks ei 
kasvatata sama taimelii-
ki samal kasvukohal kaks 
aastat järjest. Sellist tai-
mekasvatuse võtet nime-
tatakse külvikorraks.  

Kaaslastaimed 
parandavad saaki

Teatud taimed naudivad 
kõrvuti kasvamist. See 
tuleneb paljudest erine-
vatest asjaoludest. Näi-

Peenramaal kasvab 
tõeline mahetoit

kapsas
porrulauk

istutatakse 
taimest maikuus

mais
kõrvits

istutatakse 
taimest juunikuus

porgand
peet 

k ü l v a t a k s e 
seemnest

mai-juuni

till
salat

hernes
redis

k ü l v a t a k s e 
seemnest

võib külvata mitmes 
jaos, et oleks pide-
valt värsket saaki

teks lämmastikku siduvad 
kaunviljad loovutavad läm-
mastikku kasutamiseks 
teistele taimedele. Naa-
bertaim võib pakkuda ka 
tuulevarju õrnematele tai-
medele ja olla ka seetõttu 
hea naaber. Õigesti vali-
tud kaaslastaimed võivad 
üheskoos vähendada ka 
taimekahjurite põhjusta-
tud hävingut. Näiteks tuge-
valõhnalised ürdid, tomat 
ja sibul eksitavad tõhusalt 
kahjurputukaid. 

Kartul omast aiast

Kartul kasvab edukalt soo-
jas ja valgusküllases kasvu-
kohas. Korralik muldamine 
ennetab kartuli   roheliseks 
minekut ja mädaniku teket 
ning hoiab taime umbro-
hust vabana. 

Külvi järel mulda 
kastetakse ja 
kaetakse katte-
looriga. Katte-
looriga katmine 
parandab niis-
kustingimusi ja 
soojendab maad. 
Samuti takistab 
see taimekahju-
rite, nagu por-
gandikirpude- ja 
kärbeste, juurde-
pääsu taimedele.  

Vihje
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Lihtsad taimed algajale

Peet
Külva seemned sooje-
nenud mulda mai lõ-
pus või juuni alguses. 
Salatites saab kasuta-
da ka peedi noori lehti.

Hernes
Külva herned soojene-
nud mulda mais-juu-
nis. Leota enne külva-
mist herneid  öö otsa 
vees. Katteloor kait-
seb herneid lindude ja 
öökülmade eest. 

Suvekõrvits
Suvekõrvits on külma-
kartlik ja see istuta-
takse avamaale alles 
juunis. Katteloor kait-
seb taime külma ning 
mulda kuivatava tuule 
eest. 

Sibul
Istuta sibulad ava-
maale maikuu algu-
ses. Mugulate leota-
mine enne istutamist 
40 kraadises vees, 
parandab idanemist.  
Istutades tuleb sibula 
idu jätta mullast välja. 

biolan.ee

Kui juurviljad ei ole juuli al-
guses piisavalt lopsakad, 
võib neid lisaväetada virtsa 
ja vee lahusega. Lahusta 2,5 
dl Loodusväetise graanuleid 
10 liitris vees. Anna seda 
lahust taimedele 2–5 dl/ri-
vimeetrile.

Juurviljade 
väetamiseks 
sobib hästi 
looduslik Bio-
lani Loodus-
väetis Peenra-
maale. 

Vihje

Vihje
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Juba tuhandeid aas-
taid tagasi parandasid 
Lõuna-Ameerika in-
diaanlased haritavat 
põllumaad puusöe ja 
kompostiga. See Amazo-
nase Terra Preta-maa on 
tänapäevalgi viljakas. 

2322



Kompostimisprotsessis 
mikroorganismide orgaa-
nilise aine lagundamisel, 
vajub kompost tugevasti 
kokku. Orgaanilise aine ti-
henemise tulemusel moo-
dustub vastupidav, mulla 
viljakusele oluline huumus.
Huumus liimib mullaosake-
si üksteise külge ning loob 
seeläbi mullastruktuuri. 
Mullastruktuuri tulemu-
sel püsib muld õhulisena. 
Huumus jääb mulda pikaks 
ajaks, seepärast on kom-
postmuld väga hea maa-

Looduses sünnib muld 
mikroorganismide orgaa-
nilise aine lagundamise 
tulemusel. Samal moel 
tekib muld ka komposti-
misel. 

Muld – nii nagu 
seda loodus teeb

parandusaine. Kompos-
timisprotsessi ajal tekib 
mulda palju pikatoimelisi 
toitaineid. Kompostmulla 
toitainete varudest saavad 
taimed aineid kätte pikka-
mööda. 
Kompostimise teel valmis-
tatud muldade puhul on 
kindlaks tehtud ka erine-
vate taime juuri kahjusta-
vatesse haigustesse naka-
tumist ennetav mõju. Kom-
posti haiguskindlust suu-
rendav mõju tekib kompos-
timisprotsessi lõppfaasis. 
Biolan valmistab mullad 
kompostimise teel ja mul-
la valmimine kompostimi-
se alustamisest kuni pa-
kendamiseks valmis mulla 
saamiseni nõuab vähemalt 
aasta.

Puusüsi parandab mulda

Puusöe mullale lisamine 
parandab mulla struktuuri 
ja aktiveerib mikroorga-
nismide elutegevust.

Lisaks aitab mullale lisa-
tud puusüsi siduda mul-

Vihje
las toitaineid ja vähendab 
atmosfääri lenduva süsi-
nikdioksiidi eraldumist.  
Mulda segatud süsi seob 
vett ja eraldab seda pikka-
mööda pinnasesse taime-
de tarbeks, see vähendab 
pinnase mudaseks muutu-
mist ja paakumist.
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Kompostimine on loodus-
lik moodus taaskasutada 
orgaanilised jäätmed  ning 
suunata need looduslikku 
ringlusesse. Biojäätmete 
kompostimisel vabaneb 
peamiselt süsinikdiok-
siidi, soojust ja veeauru. 
Kompostimisprotsessi 
lõpptoode on toitainete-
rikas kompostimuld, mida 
saab kasutada koduaias. 

Kompostimine säästab 
loodust ja raha

Köögijäätmed kom-
postitakse soojus-
tatud kompostris

Majapidamisjäätmetest 
umbes kolmandik on bio-
jäätmed. Köögijäätmetest 
sobivad kompostimiseks 
söögijäätmed, halvaks läi-
nud toiduained, juur- ja 
puuviljade koored, kohvi-
paks ja vähesel määral ma-
japidamispaber. 
Köögijäätmete komposti-
mine on suhteliselt kiire 
protsess. Ööpäevas tekki-
vate majapidamisjäätmete 

kompostimiseks on sobilik 
selleks otstarbeks loodud 
soojustatud Biolani Kiir-
komposter, milles köögi-
jäätmed muutuvad kom-
postiks 6–8 nädalaga. 

Köögijäätmete komposti-
misel peab komposter ole-
ma tihedalt suletud ja kah-
jurite kindel, vältimaks nä-
riliste pääsu kompostrisse. 
Ööpäeva- ja aastaringses 
kasutuses olev komposter 
peab olema soojustatud, et 
kompostimisprotsess jät-
kuks ka talvel.

• Laota kompostri põhjale 
5 cm kiht Biolani Komposti  
ja Käimlaturvast. 

• Lisa biojäätmeid mitu kor-
da nädalas. 

• Kata uus jäätmekiht Kom-
posti- ja Käimlaturba kihi-

Vali soojustatud 
komposter

Lihtne alustada

ga. Katmiseks sobiv turba 
kogus on ½ või ⅓ lisatud 
biojäätmete kogusest.

• Kasuta talvel Biolani Tal-
vist Kompostiturvast- 
see sisaldab energiat ja 
toitaineid.

Lisa turvast 
regulaarselt

• Kompost hakkab soojene-
ma, kui umbes ⅓ mahust 
on täidetud. 

• Tühjenda kompostrit re-
gulaarselt, aga kindlasti 
siis, kui ruumi enam ei ole.
Korraga tühjenda ⅓ kom-
postri mahust.

Tühjenda vähehaaval
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Osta komposter: biolanshop.ee

Kopmostimass on õige 
niiskusega, kui 10–20 
cm sügavuselt võetud 
peotäit komposti pi-
gistada rusikas. Kom-
postimassist  peab 
eralduma mõni piisk 
vett.

Vihje

2524



Erinevatest aiajäätme-
test, nagu niidetud muru, 
umbrohi ja puulehed, saab 
kompstimise teel head ja 
kvaliteetset maaparan-
dusmulda. 

Kompstimuld on 
suurepärane mulla-
omaduste parandaja

Soojustatud kompostrist 
saadav kompost on pool-
valminud nn kattekom-
post. Kattekompost on 
värvilt tume ja jämeda-
koeline. Kattekomposti 
võib laotada maapinnale 
kasvuajal: puude, põõsas-
te ja püsikute juurealale. 
Sobiv kihi paksus on um-
bes 2–5 cm. Kate hoiab 
maapinna niiskena ja ak-
tiveerib maa mikroorga-
nismide elutegevust, aga 
eelkõige vihmausside ak-
tiivsust. Poolvalmis kom-
post võib sisaldada taime-
de kasvu pärssivaid aineid 

Aiajäätmetest saab 
kompostimisega uut mulda

ja seetõttu ei segata seda 
pinnasesse. Sügistööde 
käigus aga võib kattekom-
posti kaevata kergelt mulla 
pindmisesse kihti. 
Kui kattekomposti kom-
postimist jätkatakse, küp-
seb see tumedaks, terali-
seks kompostimullaks. 
Järelkompostimise prot-
sessi ajal kompostimass 
enam ei soojene, seetõt-
tu saab kasutada ka ilma 
soojustuseta kompostreid, 
nagu näteks Biolani Aia-
komposter. Aiakompostris 
küpseb kompost kompos-
timullaks umbes 1–3 aasta 
jooksul. 

Kasvualuseks kasutatav 
kompost peab olema väga 
hästi valminud. Valmis 
kompost on tume, ühtlase 
kvaliteediga ja hea lõhna-
ga. Kui kompostmulda ka-
sutatakse kasvualusena, 
lisatakse sellele turvast ja 
liiva suhtes 1 osa kompos-
ti, 1 osa turvast ja 1 osa 
liiva.

Kompostimassis 
olevad toitained 
ergutavad mulla 
mikroorganismi-
de elutegevust ja 
huumus suurendab 
pinnase veesidu-
misvõimet. 
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Lihtne alustada

Aiajäätmetest saab 
kompostimisega uut mulda

 Põhjakiht
• Alusta kompostimismassi 

kogumist õhulisest põhjaki-
hist, umbes 20 cm oksaraa-
gude kihist. 

 
 Aiajäätmed
•  Lisa aiajäätmeid sedamöö-

da, kuidas neid tekib.

 
 Turvas 
•  Iga 10–15 cm jäätmete kihi 

peale lisa 5 cm kiht turvast 
või peenestatuid oksi.

• Lisa kihtide vahele ka vana 
kompostimulda ja katte-
komposti soojustatud kom-
postrist. 

 
 Kasta
•  Kui kompostimass on kuiv, 

kasta seda.

 Ärata
•  Kuivad lehed, õled ja muu 

mitteroheline taimne ma-
terjal, vajavad kompostee-
rumiseks lisatoitaineid.

•  Kompostimassi lagunemis-
protsessi saab kiirendada, 
andes mikroorganismide-
le  lisatoiduks Biolani Kom-
postiäratajat (5 dl/100 
liitrit jäätmeid) või Biolani 
Loodusväetise graanuleid 
(2,5 liitrit/100 liitrit jäät-
meid). 

 Sega
•  Aiakompostri sisu sega läbi 

1–2 korda aastas.
•  Aiajäätmed küpsevad kasu-

tusvalmis kompostimullaks 
1–3 aastaga.

biolan.ee 2726



Biolani tooted

Loodusväetis (kanakaka + mereadru) NPK 4-1-2 
• loodusväetis kõikide taimede väetamiseks
• pea- ja mikrotoitained looduslikul kujul
• sisaldab mereadru, mis parandab taimede    
  stressitaluvust ja taimede tervist
• suurendab maapinna huumuse sisaldust
• turvaline kasutada ka toorelt söödavate köögi- ja   
  juurviljade väetamisel
• teraline, kiirelt lahustuv 

Muruväetis NPK 4-1-2
• loodusväetis murule 
• lupja sisaldav väetis takistab muru sammaldumist
• toitained on orgaanilisel, peamiselt pikaaegse mõjuga  
  kujul
• piisab vaid kevadisest väetamisest
• kotist jagub üle 100 m2 väetamiseks

Ampliväetis NPK 4-1-4
• looduslik väetis suvelilledele ja vilju andvatele taimedele
• eriti sobiv amplitaimedele
• sisaldab kõiki taimele vajalikke toitaineid
• kõrge kaaliumisisaldus parandab taimede kuiva- ja hai- 
  guskindlust ning suurendab saagikust

  

Loodusväetis Kartulile ja Juurviljadele NPK 3-1-7
• loodusväetis kartulile ja juurviljadele
• väetisele lisatud kaalium takistab kartulite tumenemist
• võib panna otse istutusvakku
• kasutusmäär on 2,5 l/10 m2

N = naatrium
P = fosfor
K = kaalium

Loodusväetised

UUDIS!

K = kaalium
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Biolani tooted
Okaspuu- ja Rodoväetis NPK 8-1-8

• maheväetis happelist kasvualust vajavate taimede   
  väetamiseks
• sisaldab vajalikud toitained ja mükoriisat
• mükoriisa kaitseb peremeestaime haigustekitajate ja   
  kuivuse eest ning tõstab taime stressitaluvust
• pakendist piisab 12 m² (okaspuud ja rodod) või 20   
  taimele (kultuurmustikad ja asalead)

Orhideeväetis Rain Mix by Biolan NPK 13-1-13
• kõikidele orhideeliikidele
• aastaringseks väetamiseks
• vaid 0,5 g/l vett

Loodusväetis Peenramaale NPK4-1-6
• orgaaniline väetis kõikidele aiamaa taimedele
• sisaldab kõiki taimele vajalikke toitaineid
• kõrge kaaliumisisaldus tõstab saagi kvaliteeti
• väetis on kuivatatud ja granuleeritud
• lihtne ja puhas kasutamine

UUDIS!

UUDIS!

Aiamaaväetis NPK 6-1-3
• organomineraalne vedelväetis,  sisaldab mikroelemente
• avamaa, kasvuhoone ja pottides kasvatavatele   
  taimedele
• väetisekontsentraat 400 l väetiselahuse valmistamiseks

Istutus- ja Sügisväetis PK 2-12
• mitmeaastaste vilja- ja ilutaimede sügisväetamiseks
• parandab taimede talvekindlust ja hoogustab järgmise  
  aasta õiepungade tekkimist ning viljumist
• ei sisalda talvisele puhkeajale üleminekut häirivat   
  lämmastikku
• sobib ka istutusväetamiseks ning fosfori ja kaaliumiga  
  lisaväetamiseks

Hobusesõnnikuväetis NPK 3-1-4
• loodusväetis püsikute, rooside ja elulõngade   
  väetamiseks
• hügieeniline, valmistatud kompostitud    
  hobusesõnnikust
• granuleeritud
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Maaparanduse- ja mullatooted

Istutuspadrun NPK 2-3-14
• loodusväetis põõsaste ja puude kevadiseks istutamiseks
• lihtne ja puhas väetamine
• peamised- ja mikrotoitained looduslikul kujul
• sisaldab mereadru, mis parandab taimede toitainete 
  omastavust ja taimede tervist

Kasvupadrun NPK 8-4-9
• loodusväetis vilja- ja ilupuude ning põõsaste   
  kasvuaegseks väetamiseks
• lihtne ja puhas väetamine
• pea- ja mikrotoitained looduslikul kujul
• hoogustab õitsemist ja viljumist 

Sügispadrun PK 4-20
• loodusväetis puude ning põõsaste sügisväetamiseks
• lihtne ja puhas väetamine
• ei sisalda talvisele puhkeajale üleminekut häirivat   
  lämmastikku
• parandab taimede talvekindlust ja hoogustab järgmise  
  aasta õiepungade tekkimist

Must Muld
• universaalne muld kõikidele toataimedele
• sisaldab palju pikaaegselt mõjuvaid toitaineid
• kastetakse enne kasutamist
• kasutuse ajal moodustub õhurikas mullakiht ja mullapind
  ei muutu mudaseks ega paaku

Külvi- ja pikeerimismuld
• mullasegu külviks ja pikeerimiseks
• peeneteraline ja sisaldab liiva 
• sobib väikseaugulistes istutuskastides ja pottides 
  kasutamiseks

3130



Suvelillemuld
• rõdukastidesse, amplitesse, aiapottidesse
• peenestatud kergkruusaga muld on õhuline ja kerge
• ka pärast kuivamist imab muld hästi vett ja niiskub ühtlaselt
• kastmiskristallid pikendavad kastmiste vahesid

Aiamaa Must Muld
• lillepeenratele, aiamaale, kasvuhoonesse
• sisaldab palju pikatoimelisi väetisi
• kasutuse ajal moodustub vastupidav õhurikas mullakiht 
• saab kasutada algkujul või segada mullaga

Murumuld
• muru paikamiseks ja taastamiseks ning uue muruplatsi  
   loomiseks
• peeneteraline ja muru taastamisel levib see ühtlaselt   
     murujuurte piirkonda
• sisaldab palju rohukõrte kasvuks vajalikke pika-                     
  toimeajaga toitained

Võõrasemamuld
• universaalne kasvualus võõrasemadele
• muld sisaldab heledat ja tumedat turvast ning liiva

Roosimuld
• kasutusvalmis kasvualus
• valmistatud puhtast turbast 
• sobib kõikide rooside kasvatamiseks avamaal
• väetis ja looduslikud koostisosad on valitud nii, et taimed  
  saaksid neid kergesti omastada
• sobib ka daaliate, nelkide, krüsanteemide, mimooside,  
  freesiate, pelargooniate ja kallade kasvatamiseks

Kalmumuld
• kasutusvalmis kasvualus
• kasutatakse dekoratiivse materjalina kalmudel ja   
  kalmuaias
• pinnase parandamiseks
• üheaastaste dekoratiivtaimede ja püsikute    
  kasvatamiseks
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Rodo- ja Okaspuumuld
• väetatud erimuld happelist kasvualust nõudvatele   
  taimedele
• kompostväetisega, ei sisalda lupja
• saab kasutada algkujul või segada pinnasega

Rodo- ja Okaspuuturvas
• looduslikult väetatud lupjamata eriturvas happelist 
  pinnast vajavatele taimedele, nagu rododendronid,
   okaspuud, hortensiad ja mustikapõõsad

Naturaalne turvas
• puhas hele rabaturvas, mida ei ole väetatud ega lubjatud
• looduslikult happeline 
• ei ole umbrohuseemneid ega haigusetekitajaid
• sobib ka juurviljade ladustamiseks ja maaparanduseks

Kasvuturvas
• väetiselisandiga turbasegu
• sobib külvamiseks, istikute kasvatamiseks, lillede ja   
  köögiviljade aluspinnamullaks ning pinnaseparanduseks  
  kõikjal aias 
• ei sisalda taimehaigusi ega umbrohtu
• lisatud on lupja ja väetist

Maaparandusturvas
• lubjatud spetsiaalne turbasegu mullaviljakuse 
  parandamiseks
• sobib mullaviljakuse tõstmiseks aias, lillepeenardes ja 
  juurviljaaias
• põõsaste ja puude juurte multšimiseks
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Aialubi
• kiirelt lahustuv
• sisaldab magneesiumit, mis on vajalik klorofülli tekkeks
• vähendab tõhusalt happelisust

Kasvukott
• tomati, kurgi, paprika või meloni kasvatamiseks
• sisaldab kergelt põhiväetisega väetatud mullaosa ja   
  eraldi lisaväetise osa
• kerge hooldada, kastetakse veega
• kasvuhoonesse, terrassile, maja seina äärde

Altkastmisvann
• lisavarustus Biolani Kasvukoti kasutamiseks
• veereservuaar, millest vesi imendub kasvualusesse   
  vastavalt taime vajadustele
• vee kogus on piisav vähemalt üheks nädalaks
• rõdule, kasvuhoonesse, terrassille
• mõõdud: 80x40x20 cm

Istikukott
• väetatud ja lubjatud valmis kasvualus salatile, 
  maitsetaimedele, väikestele köögiviljadele ja lilledele
• taimed võib istutada istikutena või külvata otse
  Istikukoti mulda

Koorekate
• puhtast okaspuukoorest valmistatud looduslik   
  maaparandusaine
• puude ja põõsaste juurealale
• takistab umbrohu kasvu, mulla pealispinna kuivamist   
  või mudaseks muutumist ning hoiab saagi puhtana

Talvekate
• külmakartlike taimede talvepakase eest katmiseks
• kevadel ei ole vaja taimedelt eemaldada
• jäetakse pinnale mullaviljakuse parandamiseks
• ei sisalda lupja ega väetist
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Kompostrid ja kompostimistarvikud

Kiirkomposter 220eco 
• köögijäätmete aastaringseks kompostimiseks
• tõhus soojustus
• patenteeritud õhuvahetussüsteem tõhustab   
  kompostimisprotsessi
• 1-6 inimesega majapidamisele
• komplekt sisaldab: Kaks 40 l kotti Komposti- ja   
  Käimlaturvast

Maastikukomposter Kivi
• hall graniit
• aia-, köögi- ja kuivkäimlate jäätmete kompostimiseks
• maht: 450 l
• ehtsa kivi välimusega

Aiakomposter
• roheline, hall
• aia- ja kuivkäimlate jäätmete kompostimiseks
• suur hingedega kaas kergendab kasutamist
• reguleeritav õhuvahetus

Kompostiärataja
• kiirendab majapidamis- ja aiandusjäätmete kõdunemist  
  toitainerikkaks kompostmullaks
• parandab valmiva kompostmulla viljakust

Komposti- ja Käimlaturvas
• kuivatatud sidusaine kompostimiseks ja kuivkäimlatesse
• tagab efektiivse ning lõhnatu komposti valmimise
• piisavalt teraline
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Talvine Kompostiturvas
• kanepikiust, okaspuukoorest ja turbast tehtud segu tal 
  viseks kompostimiseks
• sisaldab lämmastikku ja palju energiat, mis tõhustab   
  kompostri tegevust
• okaspuukoor hoiab kompostimassi õhulisena, mis on pa- 
  rema toimivuse seisukohast oluline
• kanepikiud ja turvas imavad niiskust ning tasakaalusta- 
  vad kompostimassi niiskustaset 

Grillisti grillsöed
• valmistatud keskkonda säästva, energiatõhusa kuivatus-
  tehnoloogiaga, metsaharimisel tekkivast jääkpuidust
• ökoloogiline tooraine

UUDIS!

Biolani kesk-
konnatoodetega 
saab tutvuda 
lähemalt meie 
kodulehel 
biolan.ee 
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Uudistooted

Biolan Baltic OÜ
Mäe 17, 87001 Lavassaare, Eesti
Tel: +372 446 3381, faks: +372 446 3932
biolan.ee

Maaparandus-
turvas

Rodo- ja Okas-
puu väetis

• maheväetis 
happelist kas-
vualust vajava-
te taimede väe-
tamiseks

• sisaldab vajali-
kud toitained ja 
mükoriisat

• mükoriisa kait-
seb peremees-
taime haigus-
tekitajate ja 
kuivuse eest 
ning tõstab tai-
me stressitalu-
vust

• pakendist pii-
sab 12 m² 
(okaspuud ja 
rodod) või 20 
taimele (kul-
tuurmustikad ja 
asalead)

Talvine 
kompostitur-
vas

Aiamaaväetis TalvekateMaaparandus-

• kanepikiust, 
okaspuukoo-
rest ja turbast 
tehtud talvi-
seks komposti-
miseks

• sisaldab läm-
mastikku ja pal-
ju energiat, mis 
tõhustab kom-
postri tegevust

• okaspuukoor 
hoiab kompos-
timassi õhulise-
na, mis on pa-
rema toimivuse 
seisukohast 
oluline

• kanepikiud ja 
turvas imavad 
niiskust ning 
tasakaalusta-
vad komposti-
massi niiskus-
taset 

• lubjatud spet-
siaalne tur-
basegu mul-
laviljakuse 
parandamiseks

• sobib mullavil-
jakuse tõstmi-
seks aias, lille-
peenardes ja 
juurviljaaias

• põõsaste ja 
puude juurte 
multšimiseks

• organomi-
neraalne ve-
delväetis,  
sisaldab mik-
roelemente

• avamaa, kas-
vuhoone ja 
pottides kas-
vatavatele tai-
medele

• väetisekont-
sentraat 400l 
väetiselahu-
se valmistami-
seks

• külmakartlike 
taimede tal-
vepakase eest 
katmiseks

• kevadel ei ole 
vaja taimedelt 
eemaldada

• jäetakse pin-
nale mullavil-
jakuse paran-
damiseks

• ei sisalda lupja 
ega väetist




