
Neko Merileväuute 
 
Neko Merileväuute sisältää 20 % vesiliukoista merilevää.(Vähittäismyyntipakkauksissa,250 ml ja 

500 ml,8 %). Merileväuute on valmistettu rakkolevästä (ASCOPHYLLUM NODOSUM).Teho 

perustuu yhdistelmään luonnossa esiintyviä betaiineja (proteiinin aminohappo), sytosiineja sekä 

muita orgaanisia elementtäjä yhdessä hivenaineiden kanssa, jotka kiihdyttävät maaperässä olevien 

hyödyllisten mikro-organismien toimintaa ja kasvuston kehitystä. 

 

    Neko Merileväuute aktivoi kasvun eri vaiheita: 

-siementen itämistä; siemenet liotetaan merileväliuoksessa 1:300 itämisen vahvistamiseksi 

-kasvin juuriston ja kasvuston kehittymistä; ennen uudelleen istuttamista kastele juuret ja 

juuripaakut merileväliuoksella 1:300. 

 

    Neko Merileväuutetta käytetään lehdille sumuttamalla tai kasteluveteen sekoitettuna. Voidaan 

antaa myös lannoitteiden ja joidenkin torjunta-aineiden käytön yhteydessä. (ei rikkatorjunta-

aineiden kanssa) 

 

    Lehtisumutus voidaan aloittaa heti kun lehtipinta-alaa on kehittynyt tarpeeksi. 

 

Yleisohje kasteluun on 1:300 - 500 veteen sekoitettuna. 

Kasvihuoneviljely: -ruiskutus lehdille 1:300 l  kahden viikon välein 

                                 -jatkuva kastelu     1:500 l 

Peltoviljelyssä: esim. 2 l merileväuutetta / 200 l vettä / ha      1- 4 ruiskutuskertaa 

 

1.Juurivaihe 

aikainen käsittely maaperään ja taimille  ->  kiihdyttää maaperän hyödyllisten mikro-organismien 

toimintaa  -> tuuheuttaa juuristoa ->lisää rasitustensietokykyä ja vähentää maaperälähtöisten tautien 

esiintymistä ->  tehostaa lisättyjen ja maaperän omien ravinteiden käyttöä  ->  lisääntynyt 

klorofyllin tuotanto -> edesauttaa kasvuston kehittymistä ->  

2.Kasvuvaihe  

lehtiruiskutukset -> parantunut puolustuskyky kasvustossa esiintyviä tauteja vastaan -> jatkuva 

maaperän mikro-organismien toiminnan tehostuminen -> ylläpitää juuriston stressinsietokykyä 

(kuivuus,liika kosteus) -> terveempi kasvu -> lisääntynyt ensiluokkaisen sadon määrä -> 

kestää paremmin varastointia 

 

Pakkauskoot :  

30 l ja 200 l    (20 %)                                                

Neko Merileväjauhe 20 kg   (100 %)       

    

Neko Merileväjauhe  on luonnontuote, joka sisältää useita kasvua edistäviä aineita mm. 

betaiini, sytokiniini sekä hivenaineita . 

 

Neko Merileväuute / Tångeksrakt 

Typpi  (N)   0,25 % ,  Fosfori (P)  0,01 %, Kalium (K)  0.6 % 

Rauta (Fe)  61 mg/kg , Kalsium (Ca)  0,15 % , Rikki (S)  0,75 %  ,  Magnesium (Mg)  0,15 % 

Kupari (Cu)  1 mg/kg , Mangaani (Mn)  1 mg/kg  , Sinkki (Zn)  6,8 mg/kg %  ,Boori (B) 1,1 mg/kg, 

Molybdeeni (Mo) 0,25 mg/kg 

 



Käyttömäärät: 

 

Marjakasvit: 

Parantaa marjakasvien satoa ja laatua,vähentää vihannespunkkien-ja harmaahomeen esiintymistä. 

Sadonkorjuun jälkeiset ruiskutukset vahvistavat mansikan lehtiruusukkeita ja kukkasilmuja 

seuraavaa kasvukautta varten. 

Marjakasvit: 

 

Ajoitus:                                                                Annostus:                                Laimennus: 
4 ruiskutusta: 

Ensimmäinen uusien lehtien ilmestyttyä,         4,5 l / ha / ruiskutus         voidaan ruiskuttaa laimeana          

jatkuen kukinnan ajan raakilevaiheeseen                                                   tai väkevänä seoksena. 

saakka.                                                                                                        ( 1 / 50 – 1 / 500 )   

Yksi ruiskutus sadonkorjuun jälkeen. 

 

Kasteluveteen sekoitettuna 1 / 500 

(myös tippukastelu) kahden viikon välein 

 

 

Vihannekset ja kukat: 

 

Ajoitus:                                                                 Annostus:                              Laimennus: 

4 ruiskutusta 

Ruiskutus aloitetaan heti kun lehti-                    2,5 l / ha / ruiskutus 

pinta-alaa on tarpeeksi aineen 

imeytymiselle.                                                     

 Ruiskutus kahden viikon välein. 

 

Istutus: 

 

Kasvatusastia (kasvualusta) kastetaan liuokseen        1/300 

ennen kasvin irrottamista. 

 

 

Golf-ja jalkapallokentät: 

 

Ajoitus:                                                                Annostus:                              Laimennus: 

 

koko kasvukauden 

Vähintään 3 ruiskutukertaa/ kasvukausi               10 l / ha                              1/50  - 1/ 500 
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