
Atlantica Agricola

» Hispaania ettevõte , mis toodab väetisi juba 30 

aastat

» “Atlantica“ väetisi kasutatakse 60 riigis üle 

maailma
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Graanul Ø 2- 4 mm
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„Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008 
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MIS KASU BLACK PEARLIST 

 aitab palju paremini omastada mullast 

toitaineid

 Parandab mulla mikrofloorat

 säilitab mullas paremini niiskust

 Kiirendab idanemist,tärkamist

 Areneb võimsam juurestik

 Tugevdab vastupanu kuumusele, külmale, 

soolsusele ja muudele stressidele

 Suurendab põuataluvust ja väldib närbumist

 Suurendab õitsemist

 Suureneb viljasaak

 Taaselustab orgaanilisi aineid mullas
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• Teraviljadele, rapsile, suhkrupeedile (võib anda põhiväetamise ajal lisandina): 20 – 100 kg/ha 

• Kartul: kergete muldadele 200–500 kg/ha; keskmise raskusega muldadele 300–600 kg/ha või 

300-600 g/10 m2. Võib kasutada lisandina põhiväetise andmise  ajal 50-100 kg/ha.

• Aedmaasikas: Sügisel istutades 200 kg/ha, g/10 m2, kevadisel väetamisel 250 kg/ha, g/10 m2. 

Pärast saagikoristust -200 kg/ha, g/10 m2. Võib kasutada lisandina põhiväetise andmise ajal  50-

100 kg/ha.

• Viljapuud, marjapõõsad: Teisel aastal pärast istutamist 500–700 kg/ha, g/10 m2. Järgmistel 

aastatel 900–1000 kg/ha, g/10 m2. Või igal kevadel 30 – 50 g/1 taime kohta.

• Lilled ja dekoratiivtaimed: 200–300 kg/ha, g/10 m2 . 30 -50 g/1 taime kohta. 1,5-2 kg/m3

substraadile.
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Standard         Black Pearl 20 kg/ha Black Pearl 50 kg/ha 

50 kg Black
Pearli andis 

Saagilisa 500 kg
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Graanuli lahustuvus: 
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Black Pearl –

segatud 

kasvumullaga
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CUPRIK  W.G.
• VASK ( Cu 50% ). 

• Vaskoksiidkloriid – vees lahustuvad mikro-
graanulid 

• Pritsimised:  puuviljad, 400-800 g / 100 l, 
kartul ja peet , 300-400 g / 100 l; tomat , 
250 g / 100 l; 

• annust tuleb korrigeerida vastavalt 
toitumisseisundile ja vastavalt normi 
kärpida.

• viimane pritsimine vähemalt 15 päeva enne 
saagi koristust .

• osa põllukultuure või sorte on tundlikud 
vase suhtes ja seda eriti külma ning märja 
ilmaga. . 

„Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008 



CUPRIK – L  VERDE

• Cu – 40 %
• Pritsimised:  puuviljad, 400-800 g 

/ 100 l, kartul ja peet , 300-400 g 
/ 100 l; tomat , 250 g / 100 l; 

• annust tuleb korrigeerida 
vastavalt toitumisseisundile ja 
vastavalt normi kärpida.

• viimane pritsimine vähemalt 15 
päeva enne saagi koristust .

• osa põllukultuure või sorte on 
tundlikud vase suhtes ja seda eriti 
külma ning märja ilmaga.

„Toode on lubatud kasutamiseks mahepõllumajanduses kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008 



MIDA    SOOVIDA ?
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TÄNAN KUULAMAST !
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aive@agripartner.ee

mailto:aive@agripartner.ee

