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Finnamyl konsernin ja Soilfoodin yhteistyöllä Finnamylin sopimusviljelijöille ratkaisuja maan kasvukunnon 

ylläpitämiseen 

 

Finnamyl konsernin ja Soilfoodin yhteistyön myötä Finnamylin perunansolunesteestä haihduttamat orgaaniset 
luomuunkin sopivat lannoitteet Kokemäen ja Lapuan tehtailta ovat siirtyneet loppuvuodesta 2018 
yksinoikeudella Soilfoodin jalostukseen, markkinointiin ja myyntiin. Finnamylin ja Soilfoodin yhteistyösopimus 
kestää viisi vuotta ja kattaa koko lannoitetuotannon. Kokemäellä lannoitetta syntyy noin 7000 tonnia ja Lapualla 
2 500 tonnia.  
 
Finnamyl konsernin ja Soilfoodin yhteistyö on tuonut Finnamylin sopimusviljelijöille mahdollisuuden hyödyntää 
Soilfoodin neuvontapalveluita sekä lannoitetuotteista erikoistarjouksia, joista ennakkotilaajan tarjouksessa on 
nyt -10 %:n alennuksella Soilfood Boost NPKS. Tämä väkevöity soluneste on osa Soilfoodin nestemäisten 
väkevien lannoitteiden Boost-tuoteperhettä ja se on aiemmin tunnettu tuotenimellä Bio-Kali. Soilfood Boost 
NPKS on osoittautunut toimivaksi, varmaksi ja kustannustehokkaaksi lannoitteeksi, jota on helppo hyödyntää 
ammattitaitoisen levityspalvelun avulla. Tuotteen hyödyntäminen ei siis vaadi omaa varastoa. Ennakkotilaajan 
tarjous on voimassa helmikuun loppuun asti.  
 
Finnamylin ja Soilfoodin yhteistyöllä halutaan parantaa Finnamylin sopimusviljelijöiden sadontuottopotentiaalia 
ja peltojen kasvukuntoa tarjoamalla viljelijöille myös Soilfoodin neuvontapalveluita. Soilfood järjestää viljelijöille 
neuvontaa ja koulutusta maan kasvukunnon parantamiseen sekä opastaa myös tilakohtaisesti mm. 
maanparannus- ja viljelykiertosuunnitelmiin liittyvissä asioissa. Helmikuun loppuun asti on mahdollista 
ilmoittautua mukaan pienryhmätoimintaan. 
 
Soilfoodin aluemyyntipäälliköt Aki Laaksonen, 040 861 9668 ja Mika Malin, 040 836 3583 ottavat vastaan 
ilmoittautumiset pienryhmätoimintaan sekä palvelevat tuotteisiin liittyvissä asioissa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soilfood Oy on Suomen suurin kierrätyslannoitteiden ja maanparannustuotteiden toimittaja, joka tuo ratkaisuja peltomaan 
sadontuottokyvyn ja viljelyn kannattavuuden parantamiseen sekä auttaa vähentämään viljelyn ravinne- ja hiilihävikkejä. Soilfood 
jalostaa sivuvirroista korkealaatuisia lannoite- ja maanparannustuotteita yhteensä noin 30 kumppanin kanssa. 



Tuotekoodi: 710100-091018

SOILFOOD BOOST NPKS

TUOTESELOSTE LUOMU

Kauppanimi Soilfood Boost NPKS

Tyyppinimi Perunan soluneste (1B4-3)

Raaka-aine Haihdutusväkevöity perunan soluneste 

Tilavuuspaino 1200 kg/m³ Kuiva-ainepitoisuus 24 %

Orgaaninen aines 63,55 % ka pH 6,1

Hiili-typpi -suhde 8

Ravinteet % ka  kg/t kg/m³ 2 t   = 1,7 m³

Liukoinen typpi (N) 3,41 8,2 9,9

Kokonaistyppi (N) 4,67 11,3 13,5

Kokonaisfosfori (P) 1,03 2,5 3,0

Kalium (K) 15,0 36,3 43,5

Kalsium (Ca) 0,1 0,3 0,3

Magnesium (Mg) 0,8 2,0 2,4

Rikki (S) 1,3 3,1 3,8

Natrium (Na) 0,53 1,3 1,5

Org. aines (OM) 63,6 154 184

Org. hiili (OC) 37 89 107

Haitallisten metallien pitoisuudet alittavat maa- ja metsätalousministeriön asettamat enimmäisrajat.

Tuotteen ominaisuuksissa voi esiintyä eloperäiselle tuotteelle tyypillistä vaihtelua verrattuna selosteessa ilmoitettuihin ominaisuuksiin.

Käyttötarkoitus

Käyttöohje

Soilfood Oy

www.soilfood.fi

soilfood@soilfood.fi

P. 040 148 3545

Luomutuotantoon soveltuva lannoite pelto- ja puutarhakasveille, GMO-

vapaa.

Valmistaja ja 

markkinoija
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Soilfood Boost NPKS on elintarviketeollisuuden sivutuote. Soveltuu 

käytettäväksi nurmelle, vilja- ja energiakasveille. Soilfood Boost 

NPKS:ää voi käyttää sellaisenaan tai esimerkiksi lietteen väkevöijänä. 

Tilaus toimitetaan säiliöautolla. Sekoitettava pitkäaikaisen varastoinnin 

jälkeen. Lietettä väkevöitäessä sekoitusta kannattaa ylläpitää tai toistaa 

kerrostumisen estämiseksi. Levitysmäärä vaihtelee viljelykasvin 

tarpeiden mukaan, mutta yleinen käyttömäärä sellaisenaan käytettynä 

on 5-10 t/ha. Käyttöikä enintään 12 kk.
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