
HYDROFLEX 
Veeslahustuv kastmisväetis 25 kg
EÜ-väetis
Hydroflex on veeslahustuv kaaliumi ülekaaluga NPK täisväetis, mis on 
spetsiaalselt välja töötatud piiratud kasvusubstraadil kasvavate kultuuride 
väetamiseks. Kõrgekvaliteediliste koostisosade ja hästi tasakaalustatud elemen-
tide vahelise suhte tõttu on Hydroflex võtmekomponent igas kõrgtehnoloo-
gilises hüdropoonikasüsteemis. Hydroflex tõestab oma väärtust substraadis 
kasvavate kultuuride puhul (nt. kivivill, perliit, turvas, jne.) ja tilkkastmis-
süsteemis liivastel muldadel. 

Universaalsus
Katsetulemusi analüüsides ning teadlastega koostöös väljatöötatud retsept 
võimaldab kombinatsioonis lihtväetistega edukalt väetada köögivilju.

Lihtne ja läbipaistev kontseptsioon
Saame kombineerida sõltuvalt kasvufaasist, päikesekiirgusest ning 
temperatuurist kahe täiendväetistega –kaltsiumnitraat ja lämmastikhape.

Kvaliteet ja innovatiivsus

Väetise koostises olev puhas ning kvaliteetne tooraine on täielikult veeslahustuv 
ja taimede poolt alati kadudeta omastatav.

Turvalisus

Maailma juhtiv kastmisväetiste tootja tagab kvaliteetset toorainet.
Hydroflexi eelised:

Komplekssus ja tasakaalustatus
Kasutades väetistkoos kaltsiumnitraadiga, varustad taimi toitelahusega,
mis sisaldab kõiki vajalikke toitaineid optimaalses koguses.

Raud on lisatud DTPA-vormis, mis garanteerib parema raua omastamise isegi

karedast veest (kõrge pH). Hydroflex varustab taimi kõikide makro- (N, P, K, S, 
Mg) ja mikroelementidega (Fe, B, Cu, Zn, Mn, Mo). Kaltsium ja osa 

lämmastikust antakse kaltsiumnitraadiga.



Tooteinfo, pakkumised ja tellimuste vormistamine: 
tel: +372 601 1727, info@horticom.ee 
Tootja: Everris International B.V Holland
Maaletooja: Horticom OÜ Loomäe tee 11, Rae vald 75306. Harjumaa

Kastmisväetamine:

Kasvuhoones   0,05-0,2% (0,5-2 kg/1000 l vett)

Avamaal    0,1-0,2% (1-2 kg/1000 l vett) 

     või 100-200 kg/ha

Soovitame väetada vastavalt taime nõudlusele ja täpsematele 
väetisjuhistele.

Hüdropoonikalahus: 1 g väetist 1 l kastmissüsteemi veele.

HYDROFLEX-T NPK 8-9-39+1,8Mg+me

NPK täisväetis köögiviljakultuuride kastmisväetamiseks kogu kasvuperioodil.

» Põhitoitainete sisaldus elemendina N+P+K+MG+S= 500 g/kg väetises

» NB! Kõrge kaaliumisisaldus!

» Fe- DTPA helaadina- omastatav ph kuni 7-ni!      
» Optimaalne väävlisisaldusDekoratiivsed püsililled – 6 kuni 8 g / l

Taimetoiteelementide sisaldus:

8% Lämmastik     0,15% Raud Fe-DTPA
8% Nitraatlämmastik NO3   0,06% Mangaan Mn-EDTA
9% Fosfor P2O5 (3,9% P)   0,027% Tsink Zn-EDTA
39% Kaalium K2O (32,3% K)   0,004%Vask Cu-EDTA
4% Väävel S     0,028% Boor B
1,81% Magneesium Mg    0,004% Molübdeen 
1,19 mS/cm/1 g/l EC

TOODE TÜÜPILISED 
VÄÄRTUSED (%) KULTUURID

LAHUS-
TUVUS 
(20°C)

EC (1G/L 
20°C juures)

Hydrofl ex T 8-9-39+3 MgO+TE tomat, paprika min. 200 g/l 1,19 mS/cm

Hydrofl ex F 10-11-32+3 Mg+TE õitsvad lilled min. 200 g/l 1,17 mS/cm

Hydrofl ex S 10-9-33+3,5 MgO+TE maasikad min. 200 g/l 1,22 mS/cm

Kaltsiumnitraati ja Hydrofl exi ei tohi kokku ühte paaki segada. 
Kaltsiumnitraat ja Hydrofl ex tuleb juhtida erinevatest paakidest emalahusesse 
kokku, kus väetised lahustatakse kastmisveega.


