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AGRI PARTNER OÜ

Põllumajanduskultuuride efektiivne kasvatamine 
mahepõllumajanduse tingimustes on keerukam kui esmapilgul 

arvata oskame. Tänapäeval ei ole mahetootmine printsiibil 
„külvan ja lõikan“ enam jätkusuutlik. Maksimaalse 

saagipotentsiaali saavutamiseks on tähtsamateks 
komponentideks viljavaheldus ning mullaviljakus.

Agri Partner OÜ eesmärgiks on kaasa aidata efektiivsele 
taimekasvatusele soodustades looduslike protsesside 

käivitamist mullas. Meie tootevalikus olevad looduslikud 
aktivaatorid ja mineraalid parandavad mullaviljakust, 

suurendavad saagikust ning parandavad saagi kvaliteeti.

Käesolevast kataloogist leiate meie tootevaliku kasutamiseks 
taimekasvatuses nii mahe- kui ka intensiivtootjatele.

Kui leiate kataloogist midagi huvitavat,
võtke kindlasti ühendust!

Aive Jänes
Maheväetiste ja söödalisandite müügiesindaja

GSM +372 50 77 145
aive@agripartner.ee
www.agripartner.ee

Ettevõtte kontor ja ladu asub Tartus, Ringtee 27.
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EFEKTIIVSED MIKROORGANISMID

Efektiivsete Mikroorganismide kasutamisvõimalused

EM Efektiivsed Mikroorganismid on bioaktivaator, mis koosneb eri tüüpi 
kasulikest mikroorganismidest.

Efektiivsete Mikroorganismide tehnoloogiale pani aluse Dr. Teruo Higa 
1980-ndatel Jaapanis, sooviga vähendada põllumajanduse sõltuvust 
erinevate kunstlike kemikaalide, väetiste ja pestitsiidide kasutamisest.

EM-i tehnoloogiasse on valitud erinevad mikroorganismid vastavalt nende 
ülesannetele. Peamised EM-i koostisosad on piimhappebakterid, fotosünteesivad 
bakterid, pärmid ning lisaks teised kasulikud mikroorganismid, kes toetavad üksteist ning 
soodustavad üksteise arengut ja kooseksisteerimist.

Fotosünteesivaid baktereid peetakse EM-i aktiivsuse võtmeteguriks. Need on 
sõltumatud mikroobid, mis toodavad kasulikke aineid mullas. Nende elutegevuse 
tulemusena tekivad mulda aminohapped, nukleiinhapped, bioaktiivsed ained ja suhkrud, 
mis imenduvad otse taime, edendades nende kasvu ja arengut.

Teaduslikud katsed on näidanud, et EM-i kasutamisel on suurenenud taimede 
saagikus, idanevus ja viljade kvaliteet. Seetõttu kasvavad taimed eriti hästi muldades, 
millesse on lisatud EM-i.

• - vähendab sõltuvust kunstlikest väetistest ja pestitsiididest. 
Pritsitakse mulla pinnale mulla mikrobioloogiliste protsesside aktiveerimiseks ja 
kasulike bakteri kommuunide kasvatamiseks. Bakterite poolt lagundatakse orgaanilist 
ainet mullas, parandades mulla struktuuri ning elimineeritakse erinevaid 
haigustekitajaid mullas.

• - kasutatakse söödalisandina ning väljaheidete töötlemiseks. 
Parandab seedimist ja seeläbi ka looma tervist ning haigustele vastupanuvõimet. 
Mikroorganismid soodustavad fermentatsiooni looma soolestikus, mille tõttu 
omastatakse rohkem toitaineid. Väljaheited ei kääri ning eraldavad oluliselt vähem 
ebameeldivat lõhna. Saadaval ka silokonservant.

•  - taastab reostunud maa-ala, õhu ja vee 
mikrofloora. Basseinide ja veehoidlate puhastamiseks.

• - aitab parandada mulla kvaliteeti ja struktuuri, surudes samas alla haigused.
• - kiirendab komposteerumist.
•  – EM-i sisaldavad kreemid, seebid, kodupuhastusvahendid.

Põllumajanduses 

Loomakasvatuses 

Keskkonnaprobleemidega võitlemisel

Koduaias 
Biojäätmete komposteerimisel
Igapäevases hügieenis
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EM EFEKTIIVSED MIKROORGANISMID

KASUTAMISE  MÕJUD

Bioaktivaator EM Efektiivsed Mikroorganismid on mõeldud kasutamiseks 
põllumajandustootmises taimede saagikuse tõstmiseks ja mullaviljakuse 
parandamiseks.

Taimekasvatuslikust seisukohast on EM-i kõige suurem mõju muld-taim 
ökosüsteemile. EM aitab maha suruda taimede patogeene ja haiguseid, aitab taimedel 
paremini kasutada mulla mineraale, muudab efektiivsemaks fotosünteesi ja parandab 
bioloogilise lämmastiku omastamist. Mullas aitab EM lagundada orgaanilist ainet, 
tõstes mullaviljakust ning parandades mulla struktuuri.

• Rikastab mulda kasulike mikroorganismidega
• Aktiviseerib mulla mikrobioloogilisi protsesse
• Soodustab kasulike bakteri kommuunide arengut mullas
• Parandab mulla struktuuri
• Tõstab mullaviljakust
• Kiirendab orgaanilise aine lagunemist mullas
• Aitab taimedel paremini omastada mullas leiduvaid mineraale
• Kiirendab taimede kasvu
• Tugevdab taimede juurestikku
• Suurendab taimede saagikust ja parandab saagi kvaliteeti
• Muudab efektiivsemaks fotosünteesi ja parandab bioloogilise 

lämmastiku omastamist
• Aitab maha suruda taimede juurpatogeene ja seenhaiguseid
• Tugevdab taimede loomulikku vastupanuvõimet ebasoodsate 

keskkonnatingimuste vastu
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KASUTAMINE

• 1 l/ 100 kg seemne kohta.

•  10-30 l/ha vahetult enne 
mullaharimist või külvi, temp. 5…8 C (lisada 200 l vett).

•  5-20 l/ha (lisada 200 l vett) 2-3 korda 
kasvuperioodil.

•  10-30 l/ha (lisada 200 l vett) enne 
kündi või kõrrekoorimist.

•  100 ml EM/ 10l vett, soovitatav kasta 
iga 7 päeva järel.

3•  1l EM/1m.

• EM-i lahust võib kasutada lauda mikrofloora 
parandamiseks, pihustades lahust lauda erinevatele pindadele. EM 
moodustab kasulike bakterite kommuune, mis vähendavad halva lõhna 
teket ning parandavad lauda mikrokliimat.

Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!

Seemnete töötlemine: 

Mullaseisundi üldiseks parandamiseks:

Taimede pritsimine:

Sügisel orgaanika lagundamiseks:

Aia – ja köögiviljade kastmine:

Läga ja sõnniku töötlemine:

Loomakasvatuses: 
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EM-AED

KASUTAMISE  MÕJUD

Efektiivseid Mikroorganisme sisaldav toode EM-AED on mõeldud kasutamiseks 
koduaias taimede kastmiseks ja pritsimiseks.

Aitab tõsta mulla mikrofloora bioloogilist mitmekesisust, mis aitab omakorda tõsta 
saagikust ning luua taimede tervisele ja kasvule soodne keskkond. Aitab vähendada 
sõltuvust kunstlikest väetistest, kemikaalidest ja pestitsiididest ning seeläbi kasvatada 
tervislikumaid ja kõrgema kvaliteediga aiasaaduseid.

Katsed on tõestanud, et EM-i aktiivsus aitab soodustada lagunemisprotsesse, muutes 
mullas sisalduvad toiteelemendid taimedele paremini kättesaadavaks. EM-iga 
kasvatatud aiasaadused on näiteks kõrgema Ca sisaldusega, mis tagab parema 
kvaliteedi ja säilivuse.

· Regulaarsel kasutamisel aktiviseerib mulla mikrobioloogilisi protsesse, 
parandab mulla  struktuuri ja 

· Stimuleerib taimede kasvu
· Suurendab saagikust
· Suurendab taimede loomulikku vastupanuvõimet haigustele ja 

ebasoodsatele keskkonnatingimustele
· Parandab aiasaaduste kvaliteeti

viljakust, kvaliteeti
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KASUTAMINE

EM-5

KASUTAMISE  MÕJUD

KASUTAMINE

EM-AED kasutamist alustatakse kevadel koos ilmade soojenemisega. Maksimaalse 
tulemuse saavutamiseks ja Efektiivsete Mikroorgamismide mulda sattumise 
soodustamiseks võib kastmise järel mulda segada/kobestada.

lahjendada 1:100, kasutada regulaarselt 7 – 14 päeva järel.
lahjendada 1:10, kasutada regulaarselt 7 – 14 päeva järel.

lahjendada 1:5, kasta juured enne istutamist lahusesse.
lahjendada 1:5, kasta seemned hetkeks lahusesse.

Toode sobib kasutamiseks nii juurviljakasvatajatele kui ka hobiaednikele.
Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!

EM-5 on bioloogiline taimekaitsevahend seenhaiguste ja kahjurite tõrjeks. Piirab 
kahjulike mikroobide arengut. Sisaldab lisaks Efektiivsetele Mikroorganismidele 
äädikat, alkoholi ja pipart.

Aitab vältida seenhaigusi
Piirab kahjulike mikroobide arengut
Muudab taime kahjuritele vähem atraktiivseks

 Lahjendada 1:100.
1 – 3 l/ha sõltuvalt seenhaiguste ohule, vähemalt 

200 l veega.

Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!

Kastmine: 
Pritsimine: 
Taimede istutamine: 
Seemnete töötlemine: 

•
•
•

Taimedele pritsimine:
Põllumajandustootmises: 
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MEREVETIKA EKSTRAKT

KASUTAMISE  MÕJUD

100% looduslikku vetikat (pruunvetikas - Ascophyllum nodosum) sisaldava merevetika 
ekstrakti mõjul muutuvad taimed elujõulisemaks. Merevetika ekstrakt sisaldab 
tasakaalustatud koguses taime kasvufaktoreid, mis stimuleerivad taime üldist kasvu ja 
paljunemist. Paraneb saagi kvaliteet ja saagikus. Taimede füsioloogilised protsessid 
muutuvad efektiivsemaks. 

Merevetika ekstrakti kasutamine annab häid tulemusi seemnete töötlemisel enne külvi, 
soodustades idanevust ja juurte arengut. Merevetika ekstrakti kasutamine lehtede 
kaudu parandab taimede immuunsüsteemi ja paljunemisvõimet.

• Aktiviseerib kasulike mikroorganismide arengut mullas
• Soodustab juurestiku arengut
• Suurendab toiteelementide omastamist
• Aitab parandada mulla struktuuri ja niiskusesisaldust
• Tõstab saagikust
• Parandab seemnete idanevust
• Pärsib mullas haigustekitajate tekkimist
• Muudab taimede füsioloogilised protsessid efektiivsemaks
• Aitab muuta taimed vastupidavamaks külmastressi ja muude 

keskkonnast tulenevate ebasoodsate tingimuste vastu
• Suurendab klorofülli tootmist
• Aitab taastada taimede elujõudu kevadel ning loob soodsad 

kasvutingimused
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KASUTAMINE

Idanevuse suurendamine: 

Pinnase mikroorganismide aktiviseerimine: 

Lehtede piserdamine: 

Istutamine: 

Puu-ja köögiviljad, marjad: 

seemneid töödelda merevetika ekstrakti ja EM-i 
lahuses (20% merevetika ekstrakti).

lisada mulda kas merevetika 
ekstrakti lahust või pulbrit.

parem vastupanuvõime lehestiku haiguste vastu, 
pritsida lahusega 4l/ha.

enne istutamist istikud kasta merevetika ekstrakti lahusesse 1:500.

kuni 4 pritsimist kasvuperioodi jooksul 1:500.

Tootevalikus on erinevaid merevetika ekstrakte, nii vedelal kui tahkel kujul seemnete 
töötlemiseks, mulda lisamiseks või taimede pritsimiseks.

Tooted on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!
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MÜKORIISA

KASUTAMISE  MÕJUD

Mükoriisa on taimede ja seente vahel esinev vastastikune kasulik toitumissuhe. 
Taimejuured põimuvad läbi seeneniidistikuga moodustades mükoriisa ehk seenjuure. 
Taim saab seenelt vett, mineraalaineid (peamiselt fosforit) ja vitamiine ning seened 
taimelt süsivesikuid.

Mükoriisa esineb enamikel taimedel. Mükoriisa olemasolul toimub fotosüntees 
efektiivsemalt, taim saab paremini kätte vett ja toitaineid. Mükoriisa suurendab ka 
taimede vastupanuvõimet juurehaigustele. Mükoriisa seentele mõjub kahjulikult 
fosfori andmine mulda kergestilahustuval kujul (nt. värske sõnnik, kunstväetis) ja 
ülemäärane harimine.

Looduslik mükoriisa sümbioos vajab aega arenemiseks ja paljunemiseks loomulikul 
teel, kuid kunstlike väetiste ja pestitsiidide tõttu ei ole see sageli võimalik.

Mükoriisaseente arvukuse tõstmiseks mullas on võimalik kasvatatav kultuur nakatada 
mükoriisaseentega. Selleks on võimalik mükoriisat lisada mulda või seemnete 
töötlemisele Efektiivsete Mikroorganismidega.

• Aitab taimedel omastada mullas olevaid toiteelemente
• Parandab taimede võimet omastada mullast fosforit, mis mõjutab 

seemnete idanemist ja juurestiku arengut
• Mõjutab taimede mineraaltoitumise efektiivsust
• Muudab fotosünteesi efektiivsemaks
• Suurendab taimede saagikust
• Suurendab taime vastupanuvõimet juure- ja lehehaigustele
• Parandab mulla struktuuri ja õhustatust
• Aeglustab muldade läbikuivamist
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juured ILMA mükoriisata          juured KOOS mükoriisaga

KASUTAMINE

�

�

�

�

�

Tooted on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!

Mükoriisa tooted sobivad nii teravilja, köögivilja kui ka puu- ja 
marjakultuuride kasvatamiseks.

Tooted sisaldavad hoolikalt valitud seeneniidistikke ja bakteriliike 
andmiseks teie kasvatatavale kultuurile.

Teraviljakasvatuses on soovitatav teravilja mükoriisat kasutada seemnete 
töötlemisel koos Efektiivsete Mikroorganismide ja merevetika 
ekstraktiga.

Marjakultuuride ja puuviljakasvatuses lisada mükoriisa pulber/graanulid 
mulda või istikute juurtele istutamisel.

Juurviljakasvatuses on soovitatav lisada mükoriisa pulber/graanulid 
mulda või kastmisvette.

mükoriisaeelise 
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RASKILA

KASUTAMISE  MÕJUD

Raskila on vedel orgaaniline kasvustimulaator, mille peamiseks koostisosaks on 
ökoloogiliselt puhas vermihuumus. Vermihuumus on toodetud hobusesõnniku 
kompostimisel kompostiussidega. Toote pikemaajaliseks säilitamiseks on kasutatud 
mitmeastmelist pastöriseerimise ja kääritamise tehnoloogiat.

Toode sisaldab erinevaid mikro- ja makroelemente, niiskusaineid, kasvu- ja arengu 
hormoone, fulviaal- ja aminohappeid, fütovitamiine.

Toode on mõeldud kasutamiseks kõikidele taimedele. Sobib kasutamiseks nii 
mahetootmises, kui ka intensiivpõllumajanduses kombineerimiseks 
mineraalväetistega.

• Suurendab saagikust
• Kõrgem saagi kvaliteet ja kasumlikkus
• Stimuleerib taimekasvu
• Parandab taimede saagi biokeemiliste elementide struktuuri
• Tugevdab taimede immuunsüsteemi
• Aitab kaitsta haiguste ja kahjurite vastu
• Muudab taimed ebasoodsate keskkonnatingimuste vastu vähem 

vastuvõtlikuks
• Parandab taimede talvitumist
• Rikastab mulda toitainetega
• Kiirendab taimejäänuste mineraliseerumist ja taaselustab mullaelustikku
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Element Sisaldus
N 4 g/l
P 4g/l
K 4g/l
Niisked happed vähemalt 3 g/l
Fluviaalsed happed vähemalt 3 g/l
Corg 0,34
Mikroelemendid Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Ca, Cu
pH 7,5

KASUTAMINE

Taimekasvatuses: 3,5-4 l/ha (8-10 x mahepõllumajanduses; 4x 
hooaja jooksul intensiivpõllumajanduses)

Sobib kasutamiseks ka aed- ja köögiviljade, kasvuhoone, toataimede, 
muru, marjapõõsaste ja istikute väetamiseks ning seemnete 
töötlemiseks enne külvi.

Toode sobib hästi kasutamiseks koos Efektiivsete Mikroorganismide, 
merevetika ekstrakti ja mükoriisa toodetega. Aitab aktiviseerida 
mullaelustikku, olles nö. toiduks Efektiivsetele Mikroorganismidele.

Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!



MEREMINERAAL SEA 90

KASUTAMISE  MÕJUD

Meremineraalid on mõeldud kasutamiseks nii 
taime- kui ka loomakasvatuses.

Meremineraal on meresool, mis on saadud 
merevett päikese käes kuivatades.
Meremineraalid sisaldavad 90 mineraali ja 
mikroelementi, mis on sisalduselt optimaalses 
proportsioonis ja tasakaalus hoidmaks 
elusloodust.

Tõhustab taimede 
toiteelementide omastamist
Suurendab saagikust
Tugevdab taimede 
vastupanuvõimet ebasoodsate 
keskkonnatingimuste vastu
Kiirendab taimede kasvu
Loomadel tugevdab 
immuunsüsteemi ning parandab 
viljakus- ja toodangunäitajaid

•

•
•

•
•
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Element Sisaldus % või ppm
N 0,05%
P 138
K 10,3

Mg 14,4
Ca 7,68
S 11
Fe 140
Cu -
Se 0,84
Zn 1,89
I 0,095
B 34
Au 56,45
Mo 0,027
Na 28%
Cl 50%
Li 0,7
Be 0,007
Si 165
Sc 0,105
Ti 16,5
V 1,15
Cd -
Co -
Ni -
Pb -
As -
Br 709
Rb 0,5
Y <0,01
Zr 0,105



KASUTAMINE

Teraviljakasvatuses: 

Rohumaadele: 

Muru ja aed:

Kompost: 

Loomakasvatus: 

Lüpsilehmad: 

Kanad: 

10-50 kg/ha. Lehtede kaudu kasvu ajal lahusena 4 kg/ha, 
mitte tihedamini kui 14 päeva järel ja mitte üle 25 kg/hooajal.

Kevadel peale lume sulamist ja peale niidet 6-7 kg/ha, mitte üle 
25 kg/hooajal.

2 2 korda kasvuperioodi jooksul 1kg/100 m . Aiataimedele ja 
2istikutele 0,6 kg/m .

1,5-2 kg/t.

veised, lambad, kitsed, sead. Pakkuda eraldi lisamineraalidena 
või kasutada eraldi lisamineraalidena 7kg/50kg mineraalsööda kohta.

100g/2x päevas.

2kg/50 kg sööda kohta.

Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!
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Kasutamisel tuleks arvestada:

KAALIUMI MINERAALID

Kasutamisel tuleks arvestada:

Looduslikud mineraalid, mis sobivad suurepäraselt täppisväetamiseks 
taimekasvatuses, teravilja, õlikultuuride, köögiviljade, viljapuude, maasikate ja 
kartuli väetamiseks.

Looduslikest maamineraalidest vabanevad toitained järk-järgult kogu taime 
kasvuhooaja vältel, mis aitab vähendada lämmastiku leostumist juurestiku piirkonnas. 
Kaaliumväetiste pH-tase on neutraalne ja kloori sisaldus väga madal.
 
Kaaliumi olulisus seisneb selles, et ta juhib taimes suhkruid sinna, kus neid kõige 
rohkem on vaja. Lisaks aitab kaalium tugevdada taimede kudesid, parandab seemnete 
idanevust, viljade ja mugulate arengut ning tõstab taimede vastupanuvõimet 
ebasoodsate keskkonnatingimuste vastu.

Väävel on peamine biokeemiliste protsesside katalüsaator. Kõik, mis toimub 
mullabioloogias, toimub mullaosakeste pinnal, kus mineraalid reageerivad vee, õhu ja 
soojusega. Väävel aktiveerib mullaosakeste pindu, käivitades mulla biokeemilised 
protsessid.

Kaaliumväetisi võib kasutada ka täiendväetisena, mis võimaldab optimeerida mulla 
toitainete bilanssi vastavalt kultuuri vajadustele ja mulla väetustarbele. Kasutusnorm 
oleneb mullast ja kasvatatavast kultuurist.

• Kultuuri kaaliumi ja magneesiumi vajadusega
• Kaaliumi ja magneesiumi varuga ning liikumisega mullas (põllutingimused)
• Kultuuride erinevate nõudmistega antavate toitainete suhtes (nt. 

magneesiumi vajadus kartulil, väävli vajadus ristõielistel)
• Orgaaniliste väetistega antava toitainete kogusega

Lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!
EÜ VÄETIS 834/2007 ja 889/2008
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KALISOP Patentkali Magnesia-
50% K O; 45% SO 30% K O; 42% SO ; 10% MgO 11% K O; 5% MgO; 10% SO ; 2 3 2 3

27% Na O2

Spetsiaalne kõrge magneesiumi ja Spetsiaalne kõrge magneesiumi ja 
väävli sisaldusega väetis. Lahustub väävli sisaldusega väetis. Lahustub vees. Spetsiaalne väetis, mis sobib 
vees ning seetõttu on K ja S Sobib kasutamiseks ka pealtväetisena. eriti hästi rohumaade väeta-
taimedele eriti hästi omastatavad. Väävli sisalduse tõttu eriti sobilik miseks. Sobib kasutamiseks 
Piisava väävliga varustamine r is tõ ie l is te le .  Pi isava  vääv l iga  kõ ik ide le  mu ldade le  j a  
parandab lämmastiku kasutamise varustamine parandab lämmastiku kõikides pH vahemikes.  
efektiivsust. Puu- ja juurviljade kasutamise efektiivsust. Magneesiumi Väetises sisalduv väävel aitab 
kasvatuses suurendab hapete ja puuduse tõttu on taimedel sageli p a ra n d a d a  l ä m m a s t i k u  
suhkrute sisaldust, mis parandab häiritud K ja Ca omastamine. kasutamise efektiivsust.
saagi kvaliteeti. Avaldub viljade 
paremas lõhnas ja välimuses, mis 
m u u d a b  v i l j a d  t a r b i j a t e l e  • Parandab saagi kvaliteeti ja • Parandab saagi kvaliteeti 
atraktiivsemaks. saagikust ja saagikust
Samuti omab positiivset mõju • Soodustab mügarbakterite arengut • Soodustab 
säilimisaja  pikenemisele. • Tõstab proteiinide sisaldust mügarbakterite arengut

• Suurendab seemnete idanevust • Soodustab taimekasvu
• Soodustab taimekasvu • Aitab parandada sööda 

• Parandab saagi kvaliteeti ja • Tõstab taimede vastupanuvõimet kvaliteeti
saagikust ebasoodsate keskkonnatingimuste 

• Soodustab taimekasvu vastu
• Tõstab taimede • Varajasem saagi valmimine ja Rohumaad 200-800 kg/ha

vastupanuvõimet ebasoodsatele koristamine
keskkonnatingimustele Magnesia Kainitit soovitatakse 

• Parandab säilivust kasutada kevadel rohumaade 
• Parem viljade lõhn ja välimus Teravili 100-400 kg/ha väetamiseks.

Kartul 600-1200 kg/ha
Köögivili 800-1200 kg/ha

• Teraviljakasvatus 100-400 Puuviljaistandused 400-600 kg/ha
kg/ha Marjad 600-800 kg/ha

• Õlikultuurid 200 – 400 kg/ha
• Kartul 200 – 600 kg/ha Kasutamiseks kõikide kultuuride puhul 
• Köögiviljad 200 – 600 kg/ha vahetult enne külvamist või istutamist. 
• Puuviljad 300- 600 kg/ha Kergete muldade korral on soovitatav 

kasutada peale tärkamist.

2 3

Kainit

Mõjud: Mõjud:

Mõjud:

Kasutamine:

Kasutamine:

Kasutamine:

Looduslikel mineraalidel põhinevad väetised:Looduslikel mineraalidel põhinevad väetised:
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EPSO  LEHEVÄETISED

Lehtede kaudu antavad looduslikel mineraalidel põhinevad leheväetised on kiireks 
ja tõhusaks täiendavaks abinõuks toitainete puudusnähtude ennetamiseks ning 
kõrvaldamiseks. Lehtede kaudu antud mikro-ja makroelemendid stimuleerivad taimi 
paremini omastama mullas olevaid toiteelemente ning muudavad taimed ebasoodsate 
keskkonnatingimuste suhtes vähem vastuvõtlikuks.

Paljudel juhtudel taimed ei suuda mullast omastada kõiki toitaineid, näiteks peale 
lupjamist, külmal kevadel (häiritud väävli omastamine), happelistes muldades, 
tihenenud muldades jne. Väetades taimi lehtede kaudu paraneb saagikus ja saagi 
kvaliteet.

Makroelementidega rikastatud väetised stimuleerivad taimi paremini omastama 
mullas olevaid toiteelemente. Seevastu aga mikroelementidega rikastatud väetised 
mõjutavad taimede füsioloogilisi protsesse ja kasvu.

Leheväetiste kasutamise soovitav kogus on 5-15 kg/ha (2-3 korda kasvuperioodi 
jooksul), olenevalt mullast ja taimiku seisukorrast.

EPSO leheväetised on lubatud kasutamiseks mahetootmises!
EÜ VÄETIS 834/2007 ja 889/2008

EPSO Top EPSO EPSO 
16% MgO; 32% So 13% MgO; 34% SO ;4% Mn; 1% Zn 15% MgO; 31% SO ; 0,9% B; 1% Mn3 3

- Mg ja S kombinatsioon - Mg ja S parim kombinatsioon 13+34 - Mg ja S kombinatsioon 15+31
16+32 - Aitab leevendada kiiresti  Mg, S, Mn - Aitab leevendada kiiresti Mg, S, Mn 

- Leheväetises sisalduv Mg ja ja Zn puudust taime kasvuperioodil ja B puudust taime kasvuperioodil
S soodustavad klorofülli - Aitab kaasa teiste toiteelementide - Aitab kaasa teiste toiteelementide 
tootmist taimes ning omastamisele omastamisele, mis on tingitud 
aitavad taimel rakendada - Ennetab mikroelementide teatud elementide puudusest 
oma täielikku potentsiaali puudusest tingitud haiguste teket - Ei ole mulla pH suhtes tundlik

- Vees lahustuv ja taimede - Vees lahustuv, imendub kiiresti ja - Vees lahustuv, imendub kiiresti ja 
poolt hästi omastatav täielikult lehtede kaudu täielikult lehtede kaudu

- Ei ole mulla pH suhtes - Ei ole mulla pH suhtes tundlik
tundlik - Spetsiaalne leheväetis kartulile, 

- Spetsiaalne leheväetis teraviljale, puu-ja juurviljadele, rapsile
- Sobib kasutamiseks maisile, puu- ja juurviljadele

kõikidel põllukultuuridel 
ja kõikidel muldadel

3

Combitop Microtop



AMINOHAPPED ILSADRIP FORTE

KASUTAMISE  MÕJUD

KASUTAMINE

Ilsadrip Forte on mõeldud taimede kasvu ja ainevahetuse stimuleerimiseks. 
Aminohpped osalevad paljudes taime füsioloogilistes protsessides ning mõjutavad 
kasvu juba taimede idanemisaegse toitumise juures.

Tootes sisalduvad bioloogiliselt aktiivsed vabad L-aminohapped, mille imendumine nii 
juurte kui ka lehtede kaudu parandab taimede fotosünteesi ning aitab muuta taimed 
ebasoodsate keskkonnatingimuste (külma- ja kuumastressi ning toitainete vähesuse) 
vastu vähem vastuvõtlikuks.

• Soodustab juurestiku arengut ja taimede üldist kasvu
• Muudab taimed ebasoodsate keskkonnatingimustes suhtes vähem 

vastuvõtlikuks
• Muudab taimede füsioloogilised protsessid efektiivsemaks
• Parandab toodangu kvaliteeti

0,5-1 l/100 kg seemne kohta + 0,5l EM-i

5-10 l/ha

Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses!

Seemnete töötlemine: 

Teravilja pritsimine: 
Puu- ja juurviljade ning marjaistikute pritsimine: 10-15 l/ha

Element Sisaldus,%
N 9
Norg 9

Corg 24,5
Aminohapped L-vorm >50
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