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Orgaaniset moniravinteiset pelletöidyt lihaluujauholannoitteet

• Ecolan Agra® 8-4-2

• Ecolan Agra® ORGANIC  8-4-4

• Ecolan Agra® ORGANIC  8-4-8

Orgaaninen typen täydennyslannos, verijauho-höyhenjauho-pohjainen, pelletöity

• Ecolan Agra® 13-0-0

Nopeavaikutteista typpeä ja rikkiä sisältävä liuoslannoite, puuvinassi

• Ecolan Agra® 3-0-0 NS

Kivennäislannoitteet

• Ecolan Agra® kaliumsulfaatti

• Ecolan Agra® patenttikali

Sekä rakeistettu tuhka-boorilannoite Ecolan Silva® Borea

Ecolan Agra® lannoitteet



Käyttö (luomu-)viljelyssä: viljat, öljykasvit, nurmet, peruna, 
avomaan vihannesviljely ja marjanviljely

Pää – ja sivuravinteiden lisäksi monipuolisesti hivenravinteita.

sopivat täydennyslannoitteiksi luomuviljelykiertoon.

Lisäävät viljelykasvien satoa ja tehostavat ravinteiden käyttöä.

Pakkauskoko: 700 kg 

Ecolan Agra® lannoitteet



Ecolan Agra lannoitteiden jälleenmyyjä 



Ecolan Agra® 8-4-2 (lihaluujauhopohjainen)

Peltoviljelykasvit käyttömäärä 500 -1000 kg / ha (N 40 -80 kg/ha ja P 20-40 kg/ha)

Ravinnepitoisuudet (%kuiva-aineesta): Sivuravinteet (%kuiva-aineesta):

Typpi (N)   8 %   (vesiliukoinen 2,5%) Kalsium (Ca)         11 %

Fosfori (P) 4 %   (vesiliukoinen 0,15%) Magnesium (Mg) 0,8 %

Kalium (K) 2 % Rikki (S)                 1,5 %

Sis. hivenravinteita: B, Cu, Fe, Zn Raekoko: 2-6 mm 

Ecolan Agra® 8-4-2



Ecolan Agra® 8-4-4 (lihaluujauhopohjainen)

Peltoviljelyssä käyttömäärä  500 – 1000 kg / ha (öljykasvit ja peruna 700 -1400 kg / ha)

Ravinnepitoisuudet (%kuiva-aineesta): Sivuravinteet (%kuiva-aineesta):

Typpi (N)   8 %   (vesiliukoinen 2,5%) Kalsium (Ca)         11 %

Fosfori (P) 4 %   (vesiliukoinen 0,15%) Magnesium (Mg) 0,8%

Kalium (K) 4 % Rikki (S)                  2 %

Sis. hivenravinteita: B, Cu, Fe, Zn Raekoko: 2-6 mm

Ecolan Agra® 8-4-4



Ecolan Agra® 8-4-8 (lihaluujauhopohjainen)

vaativien erikoiskasvien viljelyyn sopiva hivenravinnelannoite, jonka käyttömäärä on 500-1000 kg /ha

Ravinnepitoisuudet (% kuiva-aineesta): Sivuravinteet (% kuiva-aineesta):

typpi (N)   8%  (vesiliukoinen 2,5%) Kalsium (Ca)         11%

fosfori (P) 4%  (vesiliukoinen 0,15%) Magnesium (Mg) 0,8%

kalium (K) 8% Rikki (S)                  3,5%

Sis. hivenravnteita: B, Cu, Fe, Zn Raekoko: 2-6 mm

Ecolan Agra® 8-4-8



MMM:n fosforin käyttökelpoisuutta määrittelevän ohjeen mukaan kasveille käyttökelpoiseksi 
lasketaan 60 % lihaluujauholannoitteen kokonaisfosforista.

Tyydyttävässä fosforiluokassa (savi- ja multamailla noin 10, karkeilla mailla noin 15 mg/l) voi 
käyttää fosforia 10 kg/ha vuosittain. 

Ecolan Agra® 8-4-2 lannoitteesta tulee 500 kg/ha annoksessa (0,04 x 500 x 0,6) kg fosforia eli 
12 kg, josta pitää tasata 2 kg seuraavalle vuodelle tai käyttää vain 400 kg/ha vuodessa, jolloin 
fosforimäärä on 9,6 kg/ha.

Ensimmäisenä vuonna kasvien käyttöön tulee 15-20 % fosforista (riippuu maan pH:sta).

Lannoitteen fosforilannoitusvaikutuksen on todettu jatkuvan useita vuosia.

Fosforin laskenta Ecolan Agra® lihaluujauholannoitteilla



Ecolan Agra® 13-0-0 (verijauho + höyhenjauhopelletti) on orgaaninen typen 
täydennyslannos, soveltuu käytettäväksi keväällä starttityppenä tai kasvukauden alussa 
täydennyslannoksena.

Käyttömäärä: kaalit + muut runsaasti typpeä kasvit keväällä yhdessä 
kompostilannoituksen kanssa (tai kasvukauden aikana) 400 – 600 kg /ha. 
Soveltuu myös starttitypeksi keväällä vilja, öljy – tai palkokasveille, käyttömäärä on 
silloin 200-250 kg /ha.

Ravinnepitoisuudet (% kuiva-aineesta):
typpi (N) 13,0 % 

Ecolan Agra® 13-0-0



Ecolan Silva® Borea (boorilannoite). 

Käyttömäärä 150 – 250 kg / ha (käyttömäärällä tulee  booria 1,5-2,5 kg / ha)

Ravinnepitoisuudet (% kuiva-aineessa)

Boori (B) 0,95 %
Kalsium (Ca) 15,0 %
Kosteus 11 %
Rakeisuus 2–8 mm

Ravinteiden liukoisuus on hallittu, boorin puutos korjautuu jo ensimmäisen vuoden 
kuluessa, mutta vaikutus kestää useita vuosia.

Säkkikoko: 700 kg 

Etukäteen tilaamalla voi saada esimerkiksi seleeni (epäorgaaninen) tai 
mangaanilisäyksen.

Ecolan Silva® Borea



• Bioetanolin tuotannon sivutuote Cellunolix puuvinassi -
liuoslannoite

• Sisältää liukoista typpeä, rikkiä ja natriumia
• Käytetään suoraan maahan levitettynä tai lietelantaan 

sekoitettuna
• Hapan reaktio lietelannassa vähentää varastoinnin ja 

levityksen aikaisia typpitappioita
• Käytetään myös Agra-lannoitteiden sideaineena

Ecolan Agra® 3-0-0 NS



• Jos laatumerkin käyttäjiä on riittävän paljon, 
voimme vaikuttaa kierrätysmateriaalien 
käytön hyväksyttävyyteen

• Laatujärjestelmä helpottaa uusien säädösten 
tulkintaa ja käyttöönottoa

• Voidaan vaikuttaa yhteistyössä lainsäädäntöön

Laatujärjestelmästä tukea ravinteiden kierrätykseen



• LARA-hankkeen valitseman yrityksen tekemä 
määrämuotoinen ja riippumaton arviointi

• Auditoinnissa käydään läpi käytössä oleva 
laatujärjestelmä, joka täydennetään ja päivitetään

• Tarkastuksessa käydään läpi koko tuotantoprosessi, 
raaka-aineiden vastaanotto ja varastointi, 
valmistusvaiheittain, tuotteen pakkaus ja varastointi 
sekä myynti ja siihen liittyvät asiakirjat

LARA auditointi Ecolan Agra® -lannoitteille



• Työkalu, joka tehostaa sisäistä laadunvalvontaa 
• Tuottaa uutta tietoa ja menetelmiä 

laadunhallintaan, parantaa työntekijöiden 
motivaatiota

• Ulkopuolisen tahon auditointi vakuuttaa 
asiakkaat valmistuksen ja tuotteen laadusta

• Voidaan käyttää markkinoinnissa

Laatujärjestelmän vaikutukset



• Lannoitevalmistuksen ravinteiden kierrätyksen lähtökohta ovat 
kierrätettävät jäännösmateriaalit – tuhka, lanta, biokaasutus, 
elintarviketuotannon sivutuotteet, ruokajäte, yhdyskuntien lietteet

• Teollisuuden prosesseihin tarvitaan kierrätyksen näkökulmaa, jotta 
niiden käsittelyssä ja tuotannossa syntyvät sivutuotteet olisivat 
mahdollisimman käyttökelpoisia lannoitevalmistukseen 

• Laatulannoite –merkki on kierrätyslannoitteiden käyttäjille takuu 
turvallisesta kierrätysravinnevalmisteesta

• Laatulannoite –merkki edistää kierrätysravinteiden yleistä 
hyväksyttävyyttä 

Laatujärjestelmä ja ravinteiden kierrätys



KI ITOS!

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme ravinteiden kierrätykseen. 

Ecolan Agra -lannoitteet:

satu.lehmus@ecolan.fi, jukka.kivela@ecolan.fi

Ecolan Silva –lannoitteet:

mikko.raisanen@ecolan.fi

mailto:satu.lehmus@ecolan.fi
mailto:jukka.kivela@ecolan.fi
mailto:mikko.raisanen@ecolan.fi

