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GreenCare on suomalaisen puutarhan asiantuntija. Tuotevalikoimaan kuuluvat lannoitteet, kasvualustat, nurmi-
konsiemenet, kompostointituotteet ja puutarhakatteet. Lue lisää: www.greencare.fi ja www.kotipuutarhuri.com  
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyhtiö, jonka laadukkaat kotimaiset ja kan-
sainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Toimintaamme ohjaa halu tarjota asiakkaillemme vain 
parhaita tuotteita ja parasta palvelua. Konsernimme liikevaihto vuonna 2014 oli 275,9 miljoonaa euroa ja henkilös-
tömäärä 517. Lisätietoja www.berner.fi   
 

                                                                                                                                                          
 

 

 

GreenCare GroBioottiTM -tuotteet antavat kasveille lisää 
elinvoimaa 
Ensi kesän herkullisimman vihannes-, juures- tai yrttisadon kasvattaminen on nyt 
helppoa! Kotimaiset GreenCare GroBiootti™ -hyötymikrobeja sisältävät kasvualus-
tatuotteet nopeuttavat juuriston kasvua ja auttavat kasveja selviytymään haasta-
vissakin olosuhteissa. Kevään uutuus on GreenCare GroBiootti™ Kasvupussi, joka 
sopii pieneenkin tilaan.  

GroBiootti™-hyötymikrobit ovat luonnollisia, maasta eristettyjä valikoituja hyötymikrobeja. 
Ne muokkaavat kasvualustan ravinteita sellaisiksi, että kasvi pystyy hyödyntämään ne pa-
remmin. GreenCare GroBiootti™ -tuotteisiin on valittu mikrobeista parhaimmat. Ne otta-
vat huomioon kaikkien kasvuvaiheiden tarpeet.  

Luonnonmukaiset kasvatusalustat kotipuutarhurille 

Sekä siementen kylvämiseen että taimikasvatukseen sopii  
luonnonmukainen GroBiootti™ Taimimulta. Mullan hyötymik-
robit lisäävät kylvöksen kasvua, hyvinvointia ja elinvoimaa pa-
rantamalla ravinteiden hyödyntämistä ja juuriston vastustusky-
kyä. 

Luonnonmukainen GroBiootti™ Kasvumaa viljelysäkki (50 l) 
mahdollistaa vihannesten kasvattamisen parvekkeilla ja teras-
seilla. Kasvatus onnistuu kylvämällä siemenet suoraan säkkiin 
tai istuttamalla sinne taimet. Kasvumaa -säkkiin voi istuttaa 
esimerkiksi kaksi tomaattia tai kaksi kurkkua. Salaatti- tai yrt-
timaasta riittää satoa pienen perheen tarpeisiin koko kesäksi.  

Kauden uutuus on pystyasentoon asetettava luonnonmukainen 
GroBiootti™ Kasvupussi (10 l), jossa myös syvempää kasvu- 
alustaa tarvitsevien kasvien, kuten perunan tai punajuuren kas- 
vattaminen on mahdollista.  

- Laaja, vahva juuristo on elinvoimaisen kasvun perusta. Hyvin kehittynyt juuristo hyödyn-
tää kasvualustan ravinteet ja kasteluveden parhaiten. GroBiootti™ -hyötymikrobeja sisältä-
vät tuotteet edistävät juuriston hyvinvointia, kertoo tuotepäällikkö, puutarha-agronomi  
Arja Laivonen. 

 

Kuva: GroBiootti™ Kasvupussissa 
voi kasvattaa vaikka kesäkurpitsaa.  

http://www.greencare.fi/
http://www.kotipuutarhuri.com/
http://www.berner.fi/
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Luomu GroBiootti™ Kasvupussi   
GroBiootti™-hyötymikrobeja sisältävä käyttövalmis kasvatuspussi pieni-
muotoiseen hyöty- ja koristekasvien kasvatukseen. Helppokäyttöinen, tyy-
likäs istutuspussi, johon voit suoraan kylvää tai istuttaa haluamasi hyöty- 
ja koristekasvit. Soveltuu erityisesti kasvatukseen pienissä tiloissa kuten 
parvekkeilla. Saatavilla kahdessa eri värisävyssä, valkoisena ja harmaana. 

 

Luomu GroBiootti™ Kasvumaa 
GroBiootti™-hyötymikrobeja sisältävä käyttövalmis kasvatussäkki 
hyöty- ja koristekasvien kasvatukseen. Kätevä ja käyttövalmis 
istutussäkki soveltuu erityisesti terasseille ja parvekkeille pieneen 
kasvatustarpeeseen. Yhteensopiva Hozeloki-kastelualtaan kanssa. 

 

Luomu GroBiootti™ Taimimulta 
GroBiootti™-hyötymikrobeja sisältävä erikoismulta kylvöksiin ja 
taimikasvatukseen, kaikille kasveille. Tuote on hyväksytty käy-
tettäväksi luonnonmukaisessa viljelyssä. Puolueettomassa kasva-
tuskokeessa GroBiootti™ Taimimulta kasvatti huomattavasti re-
hevämmät ja terveemmät taimet normaaliin taimimultaan ver-
rattuna. 

 

Hintatiedot 
Luomu GroBiootti™ Kasvupussi, 10l: 5,90€  
Luomu GroBiootti™ Kasvumaa, 50l: 9,90€  
Luomu GroBiootti™ Taimimulta, 5l: 3,50€, 8l: 4,50€, 20l: 6,90€, 40l: 10,90€ 

Tuotetiedustelut 
Berner Oy | Puutarhanhoito 
Tuotepäällikkö Arja Laivonen | p. 040 772 9065, arja.laivonen@berner.fi  
Markkinointipäällikkö Aija Saha | p. 050 320 93 03, aija.saha@berner.fi 

 
Tuotekuvat 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=15637-meefdmkbfk&l=FI  
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