
SupraMix A + SupraNitro B ravinnepaketti - käyttöohje 

Ravinnepaketissa on A ja B vesiviljelylannoitetta jauheena annospusseissa yhteensä 400g: 
 

• SupraMix A lannoitetta 2x 100g  
• SupraNitro+ B lannoitetta 2x100g 

 
 
Käyttämällä A ja B ravinteet ohjeen mukaan syntyy sopiva ravinneliuos yrttien, salaattien ja 
yleisimpien viherkasvien vesikasvatukseen. Ravinnetta voidaan käyttää myös mullassa olevien 
kasvien kasvatukseen. Veden ravinnepitoisuuden voi selvittää esim.  ec -mittarilla.   
  
Tee A ja B jauheesta ensin oma 10% A ja B emoliuos lisäämällä yksi 100g annospussi yhteen 
litran pulloon lämmintä vettä. Laita A ja B emoliuosta uuteen veteen annosteluohjeen mukaan. 
Emoliuokset sekoitetaan kaikkeen lisättävään veteen, vuorotellen, etteivät ne reagoi keskenään.  

 
Vesiviljelyravinteiden annosteluohje  
 
Ravinteen määrän annostus riippuu kasvien kasvuvaiheesta: 
 
1. Siementen idätys ja pistokkaat (0-2 viikkoa) 

 
Lisää 25 ml A emoliuosta (2,5 g jauhetta) 25 ml B emoliuosta jokaiseen 10 litraan uutta kasvivettä. 
Tämän ravinneliuoksen vahvuus eli EC arvo on noin 0.8 (kun talousveden EC arvo on 0.2). 
  
Siementen itäminen käynnistyy hyvin myös ilman ravinnetta ja voit lisätä ravinteet veteen vasta 
kun siemenet ovat jo tehneet ensimmäiset sirkkalehdet. 
  
 
2. Taimet ja aikuiset kasvit  

 
 

Ravinne annostuksen yleisohje salaateille, basilikalle ja viherkasveille (EC arvo n. 1,3):  
 
Lisää 50 ml A emoliuosta (5 g jauhetta) ja 50 ml B emoliuosta jokaiseen 10 litraan uutta kasvivettä.  
 

Kokeile myös 
- Chili, kurkku ja Pak Choi: 75 ml A ja 75 ml B emoliuosta 10 litraan vettä, jolloin EC n. 1.8. 
- Tomaatit ja mansikat: vähintään 100 ml A ja 100 ml B emoliuosta 10 litraan vettä. 
- Monet kasvit tarvitsevat enemmän ravinteita ja tiettyjä lisäravinteita kasvun eri vaiheissa.  
- Googlaa esim; ec for hydroponic tomatoes / chili / strawberries / food plants 
- Lisätietoja Supragarden ravinteista: www.supragarden.com/vesiviljely-ravinne-ohje  

 

Ravinnepitoisuudet 
A = SupraMIX A (2 x 100 g) 
  NPK: 7 - 5 - 25 
  lisäksi: 3.3 % Mg, 4.3 % S ja hivenaineet 
B = SupraNitro B (2 x 100g) 
  NPK: 17 - 0 - 0 
  lisäksi: 24% Ca 

Yksi pussi A ja B ravinnetta yhdessä on: 

NPK: 12 - 3 - 13 

lisäksi: Mg 1.7 %, Ca 12 % ja S 2.2 % 

 

Käytä ravinteita vain kasveille, älä syö tai pidä niitä lasten ulottuvilla.   

Lisätietoa ja uuden ravinnepaketin tilaus: www.supragarden.com/lannoite-MIX-vesiviljelyyn  

Tästä tulee noin 400 litraa kasvien 
ravinneliuosta vesiviljelyjärjestelmään. 
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