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Veeslahustuvad väetised

Tomativäetis kastmiseks NPK 15-8-25+3,5 MgO+mikroelemendid

100% veeslahustuv kompleksväetis 

Toetab taimede kiiret kasvu ning tagab rikkaliku õitsemise, viljumise ja 
kõrge saagikuse. Väetise piisav kaaliumisisaldus tagab suured ja maitsvad 
viljad. 

Kasutamine: Lahustage pulber kastmisvees ja kastke 1x nädalas 1-1,5g/L. 
Väetada hommiku- või õhtutundidel või siis pilves ilmaga. Sobib nii tomatile, 
paprikale, aedsalatile kui ka teistele köögiviljadele ning marjakultuuridele.
Netokaal: 200g

Suvelilleväetis kastmiseks Terrafl ex T NPK 15-8-25+3,5 MgO
+mikroelemendid

100% veeslahustuv kompleksväetis 

Sobib kõikide suvelillede ja püsikute väetamiseks, parandades taimede kasvu, 
kiirendades õitsemise algust ning tagades rikkaliku õitsemise kuni 
kasvuperioodi lõpuni. Suur  kaaliumisisaldus tagab elujõulised taimed ja 
erksavärvilised õied. 

Kasutamine: Lahustage pulber vees ja lisage kastmisveele 1x nädalas 1-1,5g/L. 
Väetada hommiku- või õhtutundidel või siis pilves ilmaga.
Netokaal: 200g

Kurgiväetis kastmiseks Terrafl ex C NPK 17-7-21+3MgO
+mikroelemendid

100% veeslahustuv kompleksväetis

Väetis soodustab tervete taimede kasvu ning tagab rikkaliku viljumise ja 
kõrge saagikuse. 
Heamaitselised krõmpsuvad viljad sobivad nii salatisse kui hapendamiseks.

Kasutamine: Lahustage pulber kastmisvees ja kastke 1x nädalas 1-1,5g/L. 
Väetada hommiku- või õhtutundidel või siis pilves ilmaga. 
Netokaal: 200g

Maasikaväetis kastmiseks NPK 10-9-33+3,5 MgO+mikroelemendid 

100% veeslahustuv kompleksväetis 

Originaalse koostisega väetis tagab taimede ühtlase kasvu ning rikkaliku 
õitsemise, viljumise ja kõrge saagikuse. Marjad kasvavad suuremad, 
mahlasemad ja magusamad. Väike kulunorm - vaid 1tl 10L vee kohta. 

Kasutamine: Lahustage pulber kastmisvees ja kastke 1x nädalas 1g/L. 
Väetada hommiku- või õhtutundidel või siis pilves ilmaga. 
Netokaal: 200g
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Pikaajaliselt toimiv suvelilleväetis NPK 19-9-10+2MgO+mikroelemendid
3-4 kuud mõjuv kompleksväetis.  
„1x väeta ja unusta!“ Universaalne pikaajaliselt mõjuv membraanväetis toa- ja 
suvelillede ning aiataimede väetamiseks. Toiteelemendid vabanevad graanulist 
vastavalt taime vajadustele, soojuse ja niiskuse koosmõjul järk-järgult ja taim on 
toitainetega piisavalt ja ühtlaselt varustatud kogu kasvuperioodil. 

Kasutamine: Kevadel taimede istutamisel segage väetis ühtlaselt mullaga. Vajadusel 
võib suvel veelkord väetada segades väetis ülemise mullakihiga. 
Kastke korralikult. 
Doseerimine: Lillepotid, amplid, rõdukastid: 5g/1L mullale. Roosid, suvelilled, 
lillepõõsad: 50g/m2.  (5g= 1 tl /40g = ca peotäis).
Netokaal: 250g

Pikaajaliselt toimiv marjaväetis NPK 12-8-16-3MgO+mikroelemendid
Keskkonnasõbralik kompleksväetis
Pikaajaliselt toimiv kõrgekvaliteediline graanulväetis maasika, vaarika ja teiste 
marjapõõsaste tasakaalustatud väetamiseks.  Soodustab taimede õitsemist ja viljumist, 
suurendab saaki, kiirendab viljade küpsemist, muudab aroomi intensiivsemaks ja 
pikendab viljakandmisperioodi.  Väetis on looduskeskkonda säästev ja nitraadid ei satu 
põhjavette. 
Kasutamine: Sobib kasutamiseks aprillist augustini 1-2x kasvuperioodi jooksul. 
Väetis segada mulla sisse ja kasta hoolikalt. 25g = 1 spl; 40g = ca peotäis. 

Doseerimine: Maasika uus istandus: 30g/m2 pärast istutamist. Olemasolevad 
maasikad: 40g/m2 kasvuperioodi alguses. 

Marjapõõsad ja viljapuud: 50g/m2 kohta aprillis/mais.
Netokaal: 1kg

Pikaajaliselt toimiv köögiviljaväetis NPK 12-8-16-3MgO+mikroelemendid
Keskkonnasõbralik kompleksväetis
Pikaajaliselt toimiv kõrgekvaliteediline graanulväetis kõikidele aiakultuuridele. 
Sisaldab kõiki põhitoitaineid ja olulisi mikrotoitaineid. Taimi varustatakse 
optimaalselt toitainetega, sellega saame tervemad taimed ja parema saagi kvaliteedi.
Väetis on looduskeskkonda säästev ja nitraadid ei satu põhjavette. 

Kasutamine: Sobib kasutamiseks aprillist augustini 1-2x  kasvuperioodi jooksul. 
Väetis segada mulla sisse enne külvi 30-40g/m2  ja kasta hoolikalt. 
(25g = 1 spl; 40g = ca peotäis) 
Netokaal: 1kg

Pikaajaliselt toimivad väetised


