
 

KASVUSTIMULAATOR „RASKILA" (BIOORG VH)                           

 

• Vedel orgaaniline kasvustimulaator RASKILA on kontsentreeritud bioloogiliselt aktiivne toode, mille 
peamine alusmaterjal on naturaalne ökoloogiliselt puhas vermihuumus. 

• Vermihuumus on toodetud hobusesõnnikust, kasutades kompostiusse.  

• Vedel orgaaniline kasvustimulaator sisaldab endas kõiki ökoloogiliselt puhta vermihuumuse koostisaineid. 

• Toode sisaldab erinevaid mikro- ja makroelemente, huumusaineid, kasvu ja arengu hormoone, fulvo- ja 
humiinhappeid, phyto vitamiine, mis on omavahel õiges vahekorras ja looduslikult balansseeritud 
(bioloogiliselt aktiivsed). 

 

Koostis: 

• Kuivaine - orgaaniline osa 81,33% 

 

Looduslikud materjalid: 

• N-P-K vähemalt 6-1-14 g/l 

• Humiinhapped vähemalt 3 g/l 

• Fulvohapped vähemalt 3 g/l 

• Orgaaniline süsinik 3,68 g/kg 

• Mikroelemendid: Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Ca, Cu 

• pH 7,5 

Lisaks muud bioloogiliselt aktiivsed koostisained  

 

Kasutamine: 

• Enne kasutamist loksutada või sega toodet. 

• Kuuma päikese või tuulise ilmaga pritsimine ei ole soovitatav! 

• Kontsentraadi lahjendamisel veega kasuta lahus  48 tunni jooksul. 

• Kui RASKILA’t kasutatakse koos pestitsiidide või mineraalväetistega, siis esimesena valmistatakse ette 
RASKILA lahus ja alles peale seda lisatakse ülejäänud ained. RASKILA kasutamisel tavapõllumajanduses 
koos väetiste, pestitsiidide, fungitsiidide ja teiste preparaatidega võib vähendada nende kogust hektari 
kohta kuni 30%. 

• RASIKILA soovitatav kasutamiskogus leheväetisena on 3,5-4 l/ha kohta, vahekord 1:100. 

• Tavapõllumajanduse korral väetamiste arv 4 korda hooaja jooksul. 

• Mahepõllumajanduse korral väetamiste arv 4-8 korda hooaja jooksul. 

• Aed- ja köögiviljade väetamine: 1 kord 10 päeva järel. 

• Kasvuhoone taimede väetamine: 1 kord 7 päeva järel. 

• Toataimede väetamine: 1 kord 15 päeva järel. 

• Muru väetamine: 1 kord kuus. 

• Seemnete töötlemine enne külvamist: mugulad ja sibulad – 1 tund; kaunviljad – 6 tundi; salat, redis – 12 
tundi; porgand, kurk, kõrvits – 24 tundi. 

• Marjapõõsaste ja puuistikute istutamisel: kastmine 1-2 korda nädalas. 

• Püsikute väetamine: 2 korda kuus. 

 

Teaduslike uurimistööde alusel koostatud soovitused teraviljakasvatuses: 

• Seemnete töötlemine, 4-5 l/t, kui toimub töötlemine pritsimis/doseerimisseadmega, 8-10l/t juhul kui toimub 
mehaaniline segamine.  

• 1 pritsimine, enne talvitumist, taime kõrgus ca. 7 cm (lehe arengu faasis), 4l/ha, segu 1:100 



 

KASVUSTIMULAATOR „RASKILA" (BIOORG VH)                           

• 2 pritsimine, kevadel, võrsumise/kõrsumise faaside vahel, 4l/ha, segu 1:100.  

• 3 pritsimine, kevadel, kõrsumise/viljatupe avanemise faaside vahel, 4l/ha, segu 1:100. 

• 4 pritsimine, viljatupe avanemise/loomise faaside vahel, 4l/ha, segu 1:100. 

• Orgaanika lagunemise parandamiseks ja kiirendamiseks pritsida 4-6l/ha.  

 

Mahepõllumajanduses tuleks  parima tulemuse saavutamiseks kahekordistada pritsimiste arvu. Pritsimist tuleks 
teostada  iga kasvufaasi alguses ja lõpus enne õitsemise faasi, pritsimiste vahe min. 15 päeva.  

   

Põhinedes asjaolule, et mullastiku kvaliteet on väga erinev, soovitame  RASKILA lahuse valmistamisel 
võtta aluseks põllumulla huumusesisalduse. 

 

Raskila kasutus vastavalt huumusesisaldusele mullas: 

Huumus % Lahjendus 

…. -2,0 1:50 

2,0 - 2,2 1:60 

2,2 - 2,4 1:70 

2,4 -  2,6 1:80 

2,6 -2,8 1:90 

2,8- … 1:1000 

 

Praktilised kasutamise soovitused kartulikasvatuses: 

• 1 kasutus, seemnekartuli leotamine ca. 30 min. enne külvi, vahekord 1:50 või 1:100.  

• 2 kasutus, kasutamine koos kartulimardika kaitsega, vahekord 1:200 

• 3 kasutus, peale muldamist, vahekord 1:100 

• Soovituslik peale saagi koristust, koristatud pinnasele mullastiku taastamiseks pritsida 4-6l/ha 

 

Kahjurite tõrje: 

• Lehetäi tõrje, lahus 1:50 

 

TULEMUSED: 

✓ Annab taimedele toidet algarengus, stimuleerib taimekasvu. 

✓ Aitab taimedel omastada toiteained, mikro- ja makroelemente, vitamiine, süsivesinikke. 

✓ Parandab taimede saagi biokeemiliste elementide struktuuri, suurendab saaki. 

✓ Tugevdab taimede immuunsussüsteemi. 

✓ Aitab kaitsta haiguste ja kahjurite vastu. 

✓ Keemilises põllumajanduses võib kasutada koondosana saagi pritsimisel ja seemne 
ettevalmistamisel hoides kokku pestitsiidide osakaalu vähemalt 50% ja rohkem. 

✓ Kaitseb taimi stressi, külma, põua ning lisaks ka veekülluse vastu.  

✓ Kiirendab taimede ettevalmistumist talveks, parandab talvitumist. 

✓ Ei reosta keskkonda, tagab parimad tingimused tervisliku toidu ja sööda tootmiseks.  

✓ Rikastab mulda toiteainetega, kiirendab taimejäänuste mineraliseerumist, aitab taastuda 
ammendunud mullal. 


