
Kaaliumi liiaga täisväetis Terraflex T on ideaalne kastmisväetis 
viljuvate köögiviljade, marja- ja lillekultuuride pealtväetamiseks 
kogu kasvuperioodil. Sobiv väetis nii kasvhoonetes, kiletunnelites, 
peenardel kui ka marjaaias kastmisväetisena.

» Keemiliselt puhas, ohutu taimele ja keskkonnale
» All – In – One tüüpi täisväetis
» Karbamiidivaba lämmastik – ohutu taimedele
» Kõik mikroelemendid EDTA või EDDHA kelaatidena
» Suurem ja varajasem saak
» Suurepärane veeslahustuv tolmuvaba pulber
» Universaalne – sobib nii kastmis- kui leheväetiseks
» Suurendab vastupidavust taimehaigustele
» Lihtne ja käepärane

Väetamisel lisada juhises etteantud kogused igal kastmiskorral või 
vähemalt 1 kord nädalas kastmisveehulka.
Kulunorm kastmisväetamisel kohta o  vastavalt 0,08- 0,1 kg/100 L 
kohta või 0,8- 1 kg/1000 l vee kohta.

TERRAFLEX T NPK 15-8-25+3,5Mg+ME

Mikroelementidega rikastatud veeslahustuv NPK
täisväetis kastmis- ja leheväetamiseks EÜ-väetis



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

Kasutamine leheväetisena:

Tänu väga heale veeslahustuvusele ja kvaliteetsetele taimetoiteelementidele on 
Terraflex T suurepärane leheväetis paljudele koduaia kultuuridele. 
Leheväetamisel kasutada survestatud käsi- või selgpritsi. Pritsida taimelehestik 
juhises etteantud töölahusega piisavalt märjaks kulunormiga 1 kuni 2 l 20m2 
kohta.
Lehe kaudu väetatavad kultuurid:

Kartul – enne õitsemist või õitsemise ajal 1%-lise väetiselahusega
      (100 g / 10 ltöölahus)
Kapsas – peamoodustamise ajal pritsida 1%-lise väetiselahusega
      (100 g / 10 l töölahuse)
Maasikad ja teised marjakultuurid - enne õitsemist ja õitsemise
                                                    järgselt 1%-lise väetiselahusega
                                                    (100 g / 10 l töölahus)
Viljapuud – enne õitsemist ja õitsemise järgselt 1%-lise
  väetiselahusega (100 g / 10 l töölahus)

Taimetoiteelementide sisaldus:
15% Üldlämmastik N:
10,1% Nitraatlämmastik NO3
4,9% Ammooniumlämmastik NH4
8% Veeslahustuv fosfor P2O5 (3,52% P)
25,2% Kaalium K2O (20,9% K)
3,5% Väävel S
2,1% Magneesium Mg
0,07% Raud Fe EDDHA
0,045% Mangaan Mn-EDTA
0,025% Tsink Zn-EDTA
0,0035%Vask Cu-EDTA
0,025% Boor B
0,004% Molübdeen Mo
EC= 1,34 mS/cm / 1g/liiter
Veeslahustuvus g/l (25°C) : min. 200 g

Pakend 25 kg

Säilitada kuivas ruumis, poolik pakend sulgeda säilitamisel. Nimetatud
tingimustes säilib väetis vähemalt 1 aasta.


