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AminoMicro

Kelaat

Väetise glütsiini sisaldus suurendab klorofülli kontsentratsiooni taimedes, tänu 
sellele kasvab fotosünteesi intensiivsus. Teadusuuringud näitavad, et kelaatide 
ja glütsiini koostoimel suureneb lehtede, varte ja juurte üldmass.

Aminohapete kasutamine väetistes parandab taimede 
seisundit, tugevdab vastupidavust abiootilisele 
stressile, stimuleerib taimede kasvu ja arengut.
Väetise MAXIMUS AminoMicro eeliseks on tõhusam 
toime ja väetises sisalduvate mikroelementide 
kiirem omandamine võrreldes väetistega, mille 
koostises mikroelemendid on sooladena, nende 
hulgas eriti sünteetilised kelaadid. See on lehtede 
ja viljade poolt mikroelementide aminohappeliste 
ühendite kiirema omastamise ja taimedes nende 
ühendite suurema mobiilsuse tulemus. Tasub meeles 
pidada, et kelaaditud aminohapetega väetiseioonid  
ei moodusta elektrilise laenguga kompleksi.

Aminohapete kasutamine väetistes parandab taimede 
seisundit, tõstab vastupidavust abiootilisele stressile, 
stimuleerib taime kasvu ja arengut.

MIKROELEMENTE TULEB KASUTADA TAIMEDE SUURENENUD VAJADUSTE 
KRIITILISTES FAASIDES VÕI  PERIOODIDEL, KUI TAIMED EI SAA TOITEELEMENTE 
OMASTADA MULLAST. 

Aminohappeliste ühendite puhul 
omandatakse aminohappe kogu 
kasutatav osake koos iooniga. 
Sünteetiliste kelaatide puhul peab 
kelaativ element andma iooni 
ära taimele (nagu on kujutatud 
ülaltoodud joonisel).

Kultuur Kriitiline faas

Teraviljad Võrsumine

Mais 5/7 lehe faasis

Kartul Õitsemise algus

Punapeet Täielikult avanenud lehed, hooaja haripunkt

Raps 6-10 lehe faasis

Kaunviljalised Võrsete ilmumise algus, rosetifaas

Maximus AminoMicro
Mikroelementide ja 

aminohapete kompleks

Fotosüntees
Fe, Cu, Mn, Zn

Hormonaalne tasakaal
Zn, Mn, Cu, B

Vastupanuvõime haigustele
Fe, Mn, Cu, B

	Taimede varustamine vajalike mikroelementidega. 

	Kasutatavate mikroelementide  kiire toimekiirus.

	Mikroelementide hea liikumiskiirus taimedes.

	Kõrvaldab toiteelementide puudujäägi isegi siis, kui see ei väljendu väliste tundemärkidena.

	Väetiste koostis on kohandatud konkreetsete kultuuride vajadustega.

	Toiteelementide – mikroelementide  optimaalne kooslus.

	Glütsiini sisaldavate mikroelementide kasutamine mõjutab positiivselt taimede metabolismi.

	Kompleksi KMPC2 biostimuleerivate omaduste kasutamine.

	Kultuuride kasvu ja arengu stimuleerimine, eriti stressiperioodil. 

	Koristatud saagi koguses ja kvaliteedis väljenduv tuntav kasu.

Väetistesari AminoMicro:

	AminoMicrost omastavad taimed mikroelemente kiiremini ja efektiivsemalt kui sooladena, eriti 
kelaatidena manustamisel. See tuleneb sellest, et aminohappeühenditena imenduvad mikroelemendid 
lehtedes ja viljades tunduvalt kiiremini, samuti liiguvad need ühendid taimedes kergemini.

	Väetistesari AminoMicro sobib eriti hästi mikroelementide puudujäägi kiireks kõrvaldamiseks ka 
väliste tundemärkide puudumisel.

	Tänu MPC2-kompleksile on AminoMicro väetised tugeva stressivastase toimega. 

MAXIMUS AminoMicro väetiste koostis sisaldab glütsiini – taimekudede loomise ja klorofülli sünteesi 
protsessis osalevat aminohapet. 

Lämmastiku tasakaal
Mn, Cu, Zn, Mo



Väetiste Maximus sisaldab erilist täiustatud kompleksi MPC2.
Uuenduslik kompleks MPC2 reguleerib biokeemiliste protsesside kulgemist taimes, lihtsustab toitainete 
omastamist ja transportimist taimes, stimuleerib biomassi kujunemist, tõstab vastupidavust stressile ja soodustab 
taime taastumise protsessi.

Teise põlvkonna kompleks MPC2  : 7 ainet ja 14 kasulikku omadust

MPC2 – see on spetsiaalne kompleks aminohapete derivaatidest, 
orgaanilistest heterotsüklilistest ühenditest, kompleksainetest
ja looduslikest aminohapetest, mis:

	stimuleerib taimede intensiivset kasvu ja arengut; 
	parandab taimede külmakindlust;
	parandab taimede põuakindlust ja vastupanu oksüdatiivsele stressile;
	stimuleerib taimede stressijärgset loomulikku taastumist; 
	parandab väetistest toiteelementide omastamist;
	intensiivistab mullast toitainete kättesaamist;
	suurendab mikroelementväetiste ja teiste põllumajanduskemikaalide 
 kombineerimise võimalusi.

Teise põlvkonna MPC2 - kompleks moodustab mitmeid aineid, s.h: 

1. aine

	Seda ainet hakkab taim tootma stressitegurite (põud, liigkuumus, pakane) mõjul, toimides neist mõjuritest tuleneda 
võivate negatiivsete tagajärgede vastaselt. 

	Selle ainega väetamine enne stressi algust ennetab taimede stressist tingitud arengupeetust ja stimuleerib kestvate 
põllukultuurile ebasoodsate tingimuste korral selle kiiremat taastumist.

2. aine

	Vastutab taimede arengu eest ja ergutab neid ketohapete aminohapeteks muundamise protsessi käigus aminohappeid 
tootma. 

	2. aine on vajalik ülalnimetatud reaktsiooni õigeks kulgemiseks. 
	Antakse taimedele kergesti omastataval kujul, ergutab nende intensiivset kasvu ja arengut.

3. aine

	Osaleb hingamisprotsessis. 
	Rakuhingamise tulemusena lagunevad molekulides sidemed ja vabaneb energia, mis talletub adenosiintrifosfaadina.
	3. aine on üks vahetoode Krebsi tsüklis. 
	Hoogustab energia tootmist, mis lõpptulemusena ergutab taimede kasvu ja arengut. 

4. aine

	Vajalik oksüdatiivse stressi puhul, s.t stressi korral, mis on seotud soolade ülekülluse, mõnede mineraalsete koostisosade 
vaeguse, teatud herbitsiidide kasutamise ja hapniku üleküllusega pärast vaeguse perioodi.

	Oksüdatiivse stressi korral tekivad hapniku reaktsioonivõimelised vormid ehk vabad radikaalid, mis häirivad 
rakumetabolismi protsessi (fotosünteesi pidurdamine, valkude kahjustamine, tsütoplasma membraani talitlushäired).

	Ülalmainitud aine vastutab hapniku reaktiivsete vormide kõrvaldamise eest.

5. aine

	Aktiveerib umbkaudu 200 fermenti, olles nende koostisosaks. 
	Vastutab energia õige saamise ja kasutamise eest.
	On vajalik valkude, rasvade ja süsivesikute sünteesi protsessis.
	Taimede intensiivse arengu perioodil  kasutamise korral tagab elutegevuse protsesside  õige kulgemise.

6. aine – uus koostisosa MPC2 

	On kõige väiksem aminohape, mittepolaarne, ei ole optiliselt aktiivne – koostises puuduvad asümmeetrilised süsinikuaatomid.
	On substraadiks klorofülli moodustamisel. 
	On ühilduv aine – tsütoplasmasse akumuleerununa kaitseb rakustruktuure veetustumise tagajärgede eest.
	Vakuoolidesse akumuleerununa aitab reguleerida raku osmootset potentsiaali, ennetades seeläbi taime kudede veetustumist.
	On valkude üheks koostisosaks (Phytochelatin), mis osaleb raskemetallide väljaviimises taimedest.
	Selle aminohappe lahused on tugevate puhvriomadustega – aminohape käitub nii happe kui leelisena.
	Osaleb paljudes metaboolsetes reaktsioonides: puriinaluste, porfüriinvärvainete, betaiini süntees.
	Teaduslikud uuringud tõestasid, et selle aminohappe kasutamine juurevälistes väetistes suurendab lehtede, varte ja juurte 

kogumassi.

7. aine – uus koostisosa MPC2  

	See on aminohape, mis täidab taimedes paljusid olulisi funktsioone.
	See on vees hästi lahustuv aminohape, mida omastab taimede maapealne osa.
	Selle aminohappe vesilahustel on hüdrofiilsete kolloidide omadused.
	See on valguline aminohape, mida taimedes sisaldub väga väikeses koguses
 (0,2–0,69 milligrammi ühe grammi kuivaine kohta).
	See aminohape akumuleerub taimedes stressi tekkimise korral: soolade liigsisaldus, külm, pakane,
 põud, kõrge temperatuur, toitainete puudus, haiguste arenemine või kahjurite rünnak.
	Veepuuduse tingimustes aitab selle aminohappe akumuleerumine taimedel funktsioneerida tänu
  rakkude osmootse tasakaalu tagamisele.
	Aminohape aitab põua tingimustes vett tõhusamalt kasutada.
	On tõestatud, et selle aminohappega pealtväetatud taimed paistavad veestressi tingimustes
 silma lehtede kõrge turgoriga. 
	Rakkudesse kogunenult stabiliseerib valkude struktuuri. Tagab fermentide kõrge
  efektiivsuse soojus- ja veestressi tingimustes. 
	See vaba aminohape moodustub lehtedes – juureväline väetis.
	Selle aminohappe akumuleerumine aitab neutraliseerida
  veestressi tagajärjel tekkivat toksilist ammoniaaki.
	Pärast stressi kõrvaldamist allub see aminohape väga kiiresti 
 metabolismiprotsessile, olles valkude struktuurielemendiks, 
 jõu taastamise allikaks, klorofülli moodustumise koostisosaks.
	Puude puhkeperioodil aitab proliin luua juurtes lämmastikuvaru, 
 mida kevadel kasutavad intensiivselt arenevad organid.



Mitmekomponentne väetis mikroelementidega.

Taimede jaoks optimaalne koostis ja glütsiiniga kompleksi moodustavate 
mikroelementide suhe, mida soovitatakse eeskätt kasutamiseks köögiviljakasvatuses, 
aedades ja marjaaedades.

Valmistatav lahusekogus: - põllukultuurid 200-500 l/ha; aiad 400-1000 l/ha

UNIVERSAL

Koostis [g/kg]

P2O5 K2O MgO S Mn B Zn Cu Fe Mo
110 71 20 16 30 3,4 20 20 60 0,4

Kultuur Väetamise ajad Kulunorm
[kg/ha]

Viljapuu - ja marjaaiad

Õunapuud
Pärast õitsemist viljaalgete kasvu ajal 0,3-0,5

Kasvu ajal 0,5-0,8

Pirnipuud Pärast õitsemist 0,3-0,5

Köögiviljada

Harilik aeduba Pärast tärkamist 2-3 pärislehe faasis 0,3-0,5

Porgand, juurpetersell 2-5 pärislehe faasis 0,3-0,5

Kurgid katmikalal Viljade kasvuperioodil 0,3-0,5

Paprika avamaal Pärast 2 nädala möödumist istikute avamaale istutamisest 0,3-0,5

Põllumajanduskultuurid

Raps
Sügis – roseti moodustumine

0,3-0,5
Kevad – vegetatsiooni perioodi algusest õitsemiseni

Teraviljad
Sügis – võrsumise algus

0,3-0,5
Kevad –  alates võrsumisest kuni pähiku loomiseni

Mais
3-6 lehe faas

0,3-0,5
8-10 lehe faas

Kartul

Tõusmete tärkamisel

0,3-0,5Enne õitsemist

Pärast õitsemist

Suhkrupeet ja söödapeet
6 – 10 lehe faas

0,3-0,5
10-14 päeva pärast

Pärast puudujäägi ilmnemist, tingimustes, kus toiteelementide omastamine on raskendatud 
või taimede taastamiseks 0,5-0,8

Valmistatav lahusekogus: - põllukultuurid 200-500 l/ha; aiad 400-1000 l/ha

TERAVILJAD

Koostis [g/kg]

N K2O Mn B Zn Cu Fe Mo

110 70 40 3,4 20 50 20 0,4

Kultuur Väetamise ajad Kulunorm
[kg/ha]

Teraviljad
Sügis – võrsumise algus

0,5-1,0Kevad – 2-3 väetamist alates võrsumisest kuni 
pähiku moodustumiseni

Söödavili
(seemnepõllud)

Võrsumise algus
0,5-1,0

Kõrsumine

Söödavili
rohumaad, karjamaad

Kevad – võrsumise algus kuni pähiku 
moodustumiseni

0,5-1,0Pärast iga niitmiskorda või noorte oraste kasvuajal 
karjatamist teha 1-2 väetamist, mille intervall on 
vähemalt 7 päeva 

Muud Muude kultuuride viljelemisel võib väetist 
kasutada kriitilistes faasides. 0,5-1,0

Kõigi kultuuride viljelemisel võib pärast puudujäägi ilmnemist, nõrkade taimedega istandikes, 
tingimustes, kus toiteelementide omastamine on raskendatud võib taimede taastamiseks teha 
lisaväetamisi. Väetamiste intervall peab olema vähemalt 7 päeva.

1,0-1,5

Kristalne, täielikult lahustuv väetis juureväliseks väetamiseks.

Väetis sisaldab suures koguses kõiki toitvaid mikroelemente proportsioonides, mis sobivad optimaalselt 
teravilja- ja söödakultuuridele. 
Mikroelementide kogumass väetises MAXIMUS AminoMicro TERAVILJAD  moodustab 133,8 g/ 1 kg.

KRISTALLILINE  VÄETIS
KRISTALLILINE  VÄETIS

Koostise ja soovituste tabel

Koostise ja soovituste tabel



RAPS
Kristalne, täielikult lahustuv väetis juureväliseks väetamiseks.

Koostis [g/kg]

N K2O Mn B Zn Cu Fe Mo
110 70 40 20 15 15 30 0,4

Kultuur Väetamise ajad Kulunorm
[kg/ha]

Raps
Sügis – rosetifaas

0,5-1,0Kevad – vegetatsiooni algus kuni  kõtrade 
moodustumine 

Sinep

Rosetifaas

0,5-1,0Varre moodustumine / õiepungade faas

Õitsemise algus

Suhkrupeet ja söödapeet 

6 – 10 lehe faas

0,5-1,0
10-14 päeva pärast
Enne õitsemist
Pärast õitsemist

Juurviljad ja muud suures 
koguses boori vajavad
kultuurid (lillkapsas, brokoli, 
kapsas, aeduba)

Tõusmete tärkamisel või pärast istikute
juurdumist 0,5-1,0

Teha 2-4 väetamist taimede intensiivse kasvu 
perioodil ja sibulate  moodustumise ajal 
intervalliga vähemalt 7 päeva

0,5-1,0

Muud Muude kultuuride viljelemisel võib väetist 
kasutada kriitilistes faasides. 0,5-1,0

Kõigi kultuuride viljelemisel võib pärast puudujäägi ilmnemist, nõrkade taimedega 
istandikes, tingimustes, kus toiteelementide omastamine on raskendatud, või 
taimede taastamiseks teha lisaväetamisi. Protseduuride intervall peab olema 
vähemalt 7 päeva.

1,0-1,5

Valmistatav lahusekogus: - põllukultuurid 200-500 l/ha; aiad 400-1000 l/ha

Väetis sisaldab suures koguses kõiki toitvaid mikroelemente proportsioonides, mis sobivad optimaalselt rapsile
ja teistele boori sisalduse suhtes eriti nõudlikele kultuuridele, näiteks punapeedile, kartulile, juurviljadele. 
Mikroelementide kogumass väetises MAXIMUS AminoMicro RAPS moodustab 120,4 g/ 1 kg.

MAIS
Kristalne, täielikult lahustuv väetis juureväliseks väetamiseks.

Koostis [g/kg]

P2O5 K2O Mn B Zn Cu Fe Mo

110 70 30 20 50 20 20 0,4

Kultuur Väetamise ajad Kulunorm
[kg/ha]

Mais
3-6 lehe faasis

0,5-1,08-10 lehe faasis 
10-14 päeva hiljem

Kartul
Tõusmete tärkamine

0,5-1,0Enne õitsemist
Pärast õitsemist

Sibulköögiviljad ja muud sarnaste 
toitumisvajadustega kultuurid

Pärast tõusmete tärkamist või pärast istikute juurdumist 0,5-1,0

Teha 2-4 väetamist taimede intensiivse kasvu perioodil ja 
sibulate moodustumise ajal intervalliga vähemalt 7 päeva 0,5-1,0

Muud kultuurid Muude kultuuride viljelemisel võib väetist kasutada 
ennetavalt või taimede taastumiseks. 0,5-1,0

Kõigi kultuuride viljelemisel võib pärast puudujäägi ilmnemist, nõrkade taimedega 
istandikes, tingimustes, kus toiteelementide omastamine on raskendatud, või taimede 
taastamiseks teha lisaväetamisi. Väetamiste intervall peab olema vähemalt 7 päeva.

1,0-1,5

Valmistatav lahusekogus: - põllukultuurid 200-500 l/ha; aiad 400-1000 l/ha

Väetis sisaldab suures koguses kõiki toitvaid mikroelemente 
proportsioonides, mis sobivad optimaalselt maisile ja teistele 
tsingi sisalduse suhtes eriti nõudlikele kultuuridele, näiteks 
kartulile, sibulköögiviljadele. 
Mikroelementide kogumass väetises MAXIMUS AminoMicro 
MAIS moodustab 140,4 g/ 1 kg

Koostise ja soovituste tabel

Koostise ja soovituste tabel



Kelaaditud	mikroelementide	(EDTA	ja	DTPA)	ja	MPC2	-	kompleksiga	
(micro	 protection	 complex)	 rikastatud	 vees	 täielikult	 lahustuvad	
NPK	leheväetised.

MAXIMUS	 väetised	 stimuleerivad	 taimede	 korrapärast	 arengut	
ja	 pinnase	 kaudu	 antava	 väetise	 paremat	 ärakasutamist	 ning	
väldivad	olulisemate	toitainete	puudujääki.

VÄETISTE TÖÖLAHUSTE SEGAMISE TABEL

KOOSTIS:
[%]

N NO3 NH4 NH2 P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn
20+20+20 20 4,2 2,3 13,5 20 20 0,4 0,75 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	N 30 1,7 - 28,3 8 11 1,7 3,25 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	P 12 - 7,9 4,1 50 6 0,8 1,5 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	K 14 9,1 1,5 3,4 8 32 1,4 2,75 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	Mg 15 1 0,61 13,4 5 5 12 23 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	PK 5 5 - - 20 35 - 4 2,00 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	S 7 - 7 - - 15 - 50 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

extra	Zn+B+Mg - - - - - - 3,3 6,5 11 0,06 0,11 0,01 0,001 3,5

AminoMicro - - - - 11 7 2 4 0,34 2 6 3 0,04 2

PKMg - - - - 25 20 10 22 0,05 0,06 0,11 0,01 0,001 0,04

®

MAXIMUS PKMg on suure fosfori-, kaaliumi-, magneesiumi- 
ja väävlisisalduse ning mikroelementide lisandiga 
paljudest komponentidest koosnev lämmastikuvaba 
makroelementväetis. Väetise koostis on kombineeritud 
selliselt, et varustada taimi vajalike toitainetega 
vegetatsiooni ning stressiperioodidel, nt põua ajal või 
juurestiku veega üleujutamise korral.

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Raps
kevadel vegetatsiooni alguses, toitainete oma-
stamiseks ebasoodsatel perioodidel, biootilise 
ja abiootilise stressi perioodidel

3÷5Teravili

Viljapuud: õuna- ja pirnipuu

Köögivili (eriti soovitatav läm-
mastiku puudumise tõttu väetise 
koostises )

pärast istikute juurdumist või kui taimedel on 
välja arenenud vähemalt kuus lehte

3÷5toitainete omastamiseks ebasoodsatel 
perioodidel

biootilise ja abiootilise stressi perioodidel

 Töölahuse kogus: põllutkultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

PKMg

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Suure väävlisisaldusega mitmekomponentne väetis. Suure-
pärane kergelt ja kiirelt omastatava väävli allikas rapsi, tera-
vilja, kartuli, peedi ja paljude muude taimede kasvatamisel. 
Kõrvaldab kiiresti ja tõhusalt väävli puudujäägi ning tänu suu-
repärasele koostisele sobib pinnase väetamiseks perioodi-
del, mil taimede vajadus väävli järele on suurenenud.

extra S (7+0+15) + 50 S

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Raps
sügisel: 6–8 lehte 5

vegetatsiooni algus 4

Kartul
rohelise punga faas 5

pärast tärkamist 4÷5

Teravili
vagude kinniajamise algus 3÷5

võrsumine 5

kõrsumine 3÷5

Suhkrupeet
4–6 lehte 4

10–14 päeva hiljem 5

Mais
4–6 lehe faas 5

2–3 nädalat hiljem 4÷5

Kaunviljad
6–8 lehte 3÷5

enne õitsemist 4÷5

Viljapuud 2–4 korda pärast õitsemist 3÷4

Kapsas 2–3 korda kasvuhooaja jooksul 2–3 nädala 
tagant 2÷3

Muud köögiviljad 2–3 korda kasvuhooaja jooksul 2–3 nädala 
tagant 1÷2

Heina- ja karjamaad vegetatsiooni algus 2÷3

Muud 2–3 korda 10–14 päeva tagant toitainete 
puuduse ilmnemisel 2÷4

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Annus	5	kg	+	5	kg/200	l	vett:
Maximus 20+20+20 Extra N Extra P Extra K Mg AminoMicro - 0,5kg Extra S Extra PK PKMg ZnBMg - 2kg Maxibor - 2kg

20+20+20 + + + + +/- + + + + +
Extra N + + + + + + + + + -
Extra P + + + + + + + + + +
Extra K + + + + + + + + + -
Extra Mg + + + + + + + + + -
AminoMicro - 0,5 kg + + +/- + + + +/- - - +/-
Extra S + + + + + + + + + +
Extra PK + + + + + +/- + + + +
PKMg + + + + + +/- + + + -
ZnBMg - 2kg + + + + + + + + + +
Maxibor - 2kg +/- - +/- - - - + +/- - -

Annus	3	kg	+	3	kg/200	l	vett:
Maximus 20+20+20 Extra N Extra P Extra K Mg AminoMicro - 0,5kg Extra S Extra PK PKMg ZnBMg - 2kg Maxibor - 2kg

20+20+20 + + + + +/- + + + + +/-
Extra N + + + + +/- + + + + -
Extra P + + + + +/- + + + + +/-
Extra K + + + + +/- + + + + -
Extra Mg + + + + + + + + +/- -
AminoMicro - 0,5 kg + + + + + + + + + +/-
Extra S + + + + + + + + + +
Extra PK + + + + + +/- + - - +
PKMg + + + + + +/- + + +/- -
ZnBMg - 2kg + + +/- +/- + + + + + +
Maxibor - 2kg +/- - +/- - - - + +/- - -

Annus	5	kg	+	3	kg/200	l	vett:
Maximus 20+20+20 Extra N Extra P Extra K Mg AminoMicro - 0,5kg Extra S Extra PK PKMg ZnBMg - 2kg Maxibor - 2kg

20+20+20 + + + + +/- + + + + +/-
Extra N + + + + +/- + + + + -
Extra P + + + + +/- + + + + +/-
Extra K + + + + + + + + + -
Extra Mg + + + + + + + + +/- -
AminoMicro - 0,5 kg + + + + + + + + + +/-
Extra S + + + + + + + + + +
Extra PK + + + + + +/- + - - +
PKMg + + + + +/- + + + +/- -
ZnBMg - 2kg + + + + +/- + + + + +
Maxibor - 2kg +/- - +/- - - - + +/- - -

Annus	3	kg	+	3	kg/200	l	vett:
Maximus 20+20+20 Extra N Extra P Extra K Mg AminoMicro - 0,5kg Extra S Extra PK PKMg ZnBMg - 2kg Maxibor - 2kg

20+20+20 + + + + +/- + + + + +/-
Extra N + + + + +/- + + + + -
Extra P + + + + +/- + + + + +/-
Extra K + + + + +/- + + + + -
Extra Mg + + + + + + + + +/- -
AminoMicro - 0,5 kg + + + + + + + + + +/-
Extra S + + + + + + + + + +
Extra PK + + + + + +/- + - - +
PKMg + + + + + +/- + + +/- -
ZnBMg - 2kg + + +/- +/- + + + + + +
Maxibor - 2kg +/- - +/- - - - + +/- - -



Suure boori-, tsingi- ja magneesiumisisaldusega hästilahus-
tuv väetis. Mõeldud kasutamiseks suure magneesiumi-, 
boori- ja tsingivajadusega taimedel (viljapuud). Kasutatuna 
optimaalsetes annustes ja perioodidel võimaldab järgmisel 
hooajal saada suurt saaki ning kaitsta taimi magneesiumi, 
boori ja tsingi puudujäägi eest. Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	

[kg/ha]

Aiakultuuride

Viljapuud ja marjapõõsad
Sügis – 7–10 päeva pärast saagi koristust
Järgmised 1–2 töötlust iga 10–14 päeva järel

4

Kevad – vegetatsiooni algus  
(„lehed hiirekõrvul”) 2

Aedmaasikas

Sügis – 10–14 päeva pärast saagikogumist (või 
lehtede mahaniitmist).
10 – 14 päeva hiljem

4

Vegetatsiooni algus 2

Põllukultuurid

Mais
3 – 4 lehe staadium

2
8 – 10 lehe staadium

Kartul
Maapealse osa väljaarenemine

2
Taimede õitsemise algus

Töölahuse kogus: põllukultuurid - 300-500 l/ha;  aiakultuurid - 500-1000 l/ha

extra Zn+B+Mg

*Müügilolevad pakendid: pang 4 kg

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Teravili

võrsumine 2÷4

kõrsumine

3÷4,5pähiku moodustumine

pärast õitsemist

Raps, lina
kasvuhooaja algus

3÷4,510÷14 päeva hiljem

rohelise punga faas

Suhkru- ja söödapeet
4÷10 lehe faas 3÷4,5

10÷14 päeva hiljem 3÷4,5

enne vagude kinniajamist 3,5÷5,5

Kartul
pärast tärkamist

3÷4,5enne õitsemist

pärast õitsemist

Mais
6÷8 lehe faas

3÷4,5
10÷14 päeva tagant – kaks korda

Kaunviljad
enne õitsemist

3÷4,5pärast õitsemist

7÷10 päeva hiljem

Maasikas
õitsemise lõpp

3÷4viljumise algus

7÷10 päeva pärast

Viljapuud ja marjapõõsad
õitsemise lõpp

5÷10pärast õitsemist

10÷14 päeva hiljem

Avamaa köögiviljad
2÷3 nädalat pärast tärkamist

3÷4
10÷14 päeva tagant – kaks korda

Katmikala köögiviljad, tomat, 
paprika, kurk, salat, redis, seller, 
murulauk jt

3 lehte – istikute moodustumine 0,5÷1 l 100 l vee 
kohta

2÷3 pritsimist 10÷14 päeva tagant 1÷1,5 l 100 l vee 
kohta

Ilutaimed jm 0,5÷1,5 liitrit väetist 100 liitri vee kohta

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

Suure toitainetesisaldusega tasakaalustatud väetis. Mõeldud 
kasutamiseks tavaolukorras taimekasvu tugevaks stimuleeri-
miseks ning stressis taimede tugevdamiseks, kui taime toitai-
nete hankimise võimalused pinnasest on piiratud.

(20+20+20)

20+20+20

20+20+20

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Teravili kevadel: 2–3 korda 7–14 päeva tagant 5

Raps, lina
Vegetatsiooni algus

5
10÷14 päeva hiljem

Suhkru- ja söödapeet
4÷10 lehe faas 3÷4

10÷14 päeva hiljem 4÷5

enne vagude kinniajamist 5

Kartul
2–3 korda enne õitsemist

3÷4,5
pärast õitsemist

Kaunviljad pärast õitsemist 3÷5

Maasikas
enne õitsemist

3÷4
7÷10 päeva pärast

Viljapuud ja marjapõõsad
enne õitsemist

4÷5pärast õitsemist

10÷14 päeva hiljem

Avamaa köögiviljad
2÷3 nädalat pärast tärkamist

3÷4
10÷14 päeva tagant – kaks korda

Katmikala köögiviljad, tomat, 
paprika, kurk, salat, redis, seller, 
murulauk jt

0,3÷0,4 kg 100 l vee kohta

Muud 1÷2 kg väetist 100 liitri vee kohta 10÷14 päeva tagant

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

Suure lämmastikusisaldusega mitmekomponentne väe-
tis. Mõeldud teravilja, rapsi, peedi, kartuli, köögivilja ning 
viljapuu de ja marjapõõsaste väetamiseks. Kõrvaldab tõhusalt 
lämmastiku puudujäägi ja intensiivistab taimede kasvu.

extra N (30+8+11)

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Teravili
võrsumine 3÷5

kõrsumine 4÷5

pähiku moodustumine 3÷5

Raps, lina
8–10 lehte

3÷5
10÷14 päeva hiljem

Suhkru- ja söödapeet
4÷10 lehe faas 3÷5

10÷14 päeva hiljem 4÷5

Kartul
tärkamine

3÷5
enne õitsemist

Mais
6÷8 lehe faas

3÷5
10÷14 päeva hiljem – kaks korda

Kaunviljad 2 korda kasvuhooaja jooksul 7–10 päeva 
tagant enne õitsemist 4÷5

Maasikas
õitsemise lõpp

3÷5
2 korda 7÷10 päeva tagant

Viljapuud ja marjapõõsad
pärast õitsemist 2÷4

viljade värvumine: 3 korda 7–10 päeva tagant 3÷5

Avamaa köögiviljad
3 nädalat pärast tärkamist

3÷4
10÷14 päeva tagant – kaks korda

Krüsantee-mid Kasta alates septembri algusest 7–10 päeva tagant lahusega  
vahekorras 30 g /10 l – 3–4  korda

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

Suure fosforisisaldusega mitmekomponentne väetis. Stimu-
leerib juurestiku arenemist ja taimede võrsumist. Eriti soovi-
tatakse kasutada madala temperatuuriga perioodidel, mil fos-
fori hankimine pinnasest on piiratud.

extra P (12+50+6)

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

extra P

extra P

extra N

extra N



Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Teravili
sügisel: võrsumise algus

3÷5
kõrsumine

Raps, lina
sügis: 6–10 lehte 3÷5

enne õitsemist 4÷5

Suhkru- ja söödapeet enne vagude kinniajamist 2 korda 7–10 
päeva tagant 5

Kartul
enne õitsemist 5

pärast õitsemist 2 korda 7 päeva tagant 4÷5

Mais 6÷8 lehe faas 3÷5

Maasikas
viljumise algus

3÷5
viljade valmimine – 2 korda 7 päeva tagant

Viljapuud ja marjapõõsad
pärast õitsemist

4÷5
viljade valmimine – 2 korda 7–10 päeva tagant

Petersell, seller, porgand juuremugula arenemine 4÷5

Tomat, paprika viljade valmimine – 2 korda 7 päeva tagant 3÷5

Katmikala köögiviljad, tomat, 
paprika, kurk, salat, redis, seller, 
murulauk jt

0,3÷0,4 kg 100 l vee kohta

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

Suure kaaliumisisaldusega mitmekomponentne väetis. Sobib 
eriti punapeedile, kartulile, tomatile, maasikatele ja viljapuu-
dele. Tugevdab taimede vastupanuvõimet põuale ja külma-
le. Suurendab suhkrusisaldust, parandab viljade säilimis-
omadusi ning mõjutab nende värvuse intensiivust ja ühtlust. 

extra K (14+8+32)

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Suure fosfori- ja kaaliumisisaldusega mitmekomponentne 
väetis. Sobib eriti maisile, punapeedile, kartulile, teraviljale, 
köögiviljale ning viljapuudele ja marjapõõsastele. Tugevdab 
taimede vastupanuvõimet madalatele temperatuuridele ja 
ajutisele põuale. Stimuleerib juurestiku arengut, soodustab 
taimede intensiivset viljumist. Tänu suurendatud boorisisal-
dusele tagab korrapärase õitsemise ning viljade ja seemnete 
väljaarenemise. Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	

[kg/ha]

Teravili
sügisel: võrsumise algus 3÷5

kõrsumine 4÷5

Raps, lina
sügisel: 8–10 lehte

3÷5
kevadel: vegetatsiooni algus

Suhkrupeet
6–10 lehe faas 3÷5

enne vagude kinniajamist 4÷5

Kartul
pärast tärkamist 5

enne õitsemist 3÷5

Mais
6–8 lehe faas 5

10–14 päeva hiljem 4÷5

Kaunviljad 2 korda vegetatsiooni jooksul 10–14 päeva 
tagant 3÷5

Maasikas
õitsemise lõpp 3÷5

2 korda 7–10 päeva tagant 3

Viljapuud ja marjapõõsad
pärast õitsemist

3÷5
viljade värvumine: 3 korda 7–10 päeva tagant

Juurviljad
3 nädalat pärast tärkamist

3÷4
2 korda 10–14 päeva tagant

Sibulköögi-viljad
3 nädalat pärast tärkamist 3÷4

2–3 korda 10–14 päeva tagant 3

Kapsas
pärast juurdumist 3÷5

vegetatsiooniperiood 3

peade moodustumine 4

Heina- ja karjamaad vegetatsiooni algus 3÷5

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

extra PK (5+20+35)

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Teravili
võrsumine 5

kõrsumine 3÷5

Kartul
pärast tärkamist 4÷5

vagude kinniajamise algus 3÷5

Raps
sügisel: 4–7 lehte

5
vegetatsiooni algus

rohelise punga faas 3÷5

Suhkrupeet
4–6 lehte

5
7–10 päeva hiljem

Mais
4–6 lehe faas 5

2–3 nädalat hiljem 4÷5

Kaunviljad
6–8 lehte 3÷5

enne õitsemist 4÷5

Viljapuud 2–4 korda pärast õitsemist 4÷8

Marjapõõsad 2–4 korda pärast õitsemist 3÷7

Avamaa köögiviljad 2–3 korda vegetatsiooni jooksul 2–3 nädala 
tagant 2÷3

Katmikala köögiviljad- tomat, 
paprika, kurk, salat, redis, seller, 
murulauk jt

0,02– 0,05 kg 100 l vee kohta olenevalt taime toitainete vajadusest, 
kasvufaasist ja pinnase tingimusest

Heina- ja karjamaad
vegetatsiooni algus

4÷5
pärast iga niitmist või karjatamist

Okaspuud ja -põõsad 2–3 korda 10 päeva tagant või kollaka või 
pruunika värvitooni ilmumisel 2÷3

Muud 2–3 korda 10–14 päeva tagant toitainete 
puuduse ilmnemisel 2÷5

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

Suure magneesiumi- ja väävlisisaldusega mitmekompo-
nentne NPK väetis. Suurepärane kergelt ja kiirelt omasta-
tava magneesiumi ja väävli allikas rapsi, teravilja, maisi, 
kartuli, peedi ja paljude muude taimede kasvatamisel. 
Soodustab fotosünteesi, lämmastiku muundamist (nitraa-
disisalduse vähendamine), suurendab 1000 tera massi ja 
tärklisesisaldust ning kõrvaldab kiiresti ja tõhusalt toitaine-
te puudujäägi. Tänu suurepärasele koostisele sobib väeta-
miseks perioodidel, mil taimede vajadus magneesiumi ja 
väävli järele on suurenenud.

extra Mg (15+5+5)
+ 12 Mg + 23 S

*Müügilolevad pakendid: 5 kg, 15 kg

Kultuur Kasvufaas/Pritsimisaeg Väetise	kogus	
[kg/ha]

Põllukultuurid

Raps
sügis – 4 – 8 lehe staadium 1÷2

vegetatsiooni algus 2

rohelise punga staadium 2

Kartul
pärast tärkamist 2÷3

vagude muldamise algus 2÷3

Teravili
sügis 1

kevad – vegetatsiooni algus 1÷2

Suhkrupeet
4 – 6 lehe staadium 2÷3

10 – 14 päeva hiljem 2÷3

Mais
4 – 6 lehe staadium 1÷2

2 – 3 nädalat hiljem 2

Kaunviljad
6 – 8 lehe staadium 2

enne õitsemist 2

Aiakultuurid	ja	viljapuud

Viljapuud
enne õitsemist 1

pärast õitsemist 1 – 2 töötlust iga 7 – 14 päeva järel 1÷2

pärast saagikoristust (enne lehtede mahavarisemist) 1÷2

Kapsad 2- 3 töötlust vegetatsiooniperioodil iga 2 – 3 nädala järel 2÷3

Muu köögivili 2- 3 töötlust vegetatsiooniperioodil iga 2 – 3 nädala järel 1÷2

Muu

Heina- ja karjamaad vegetatsiooni algus
1÷2

Muu 2 – 3 töötlust iga 7 – 14 päeva järel puudujäägi tuvastamise 
hetkest

Töölahuse kogus: põllukultuurid – 300–500 l/ha; aiakultuurid – 400–1000 l/ha

Suure boorisisaldusega (20,8%), molübdeeniga rikastatud 
(0,02%) hästilahustuv väetis. Väetise kasutamine optimaalse-
tes annustes ja perioodidel võimaldab saada suurt saaki ning 
kaitsta taimi boori puudujäägi eest (peedi südamikulehtede kär-
bumine ja juuremädanik, väike suhkrusisaldus, õite ja viljade 
nõrk väljaarenemine, kõtrade mahavarisemine, nekroosid jm). 
Molübdeenilisand parandab lämmastikukasutust ning avaldab 
soodsat mõju õietolmu tekkele seemnete moodustumisel.

MAXIBOR 21

Müügilolevad pakendid: 5 kg, 20 kg

KRISTALLILINE VÄETIS 

extra K

extra K
extra Mg

extra Mg



Edasimüüja:
AS OILSEEDS TRADE    
Humala 2, 10617 Tallinn 
Reg Nr 11141531
Tel +372 65 77 850
Faks +372 65 77 851
E-post:  oilseeds@oilseeds.ee
Koduleht: www.oilseeds.ee

EKOPLON	SA,	28-255 Szydłów, Grabki Duże 82, tel. +48 41/ 354 51 69, fax +48 41/ 312 10 89, www.ekoplon.pl

KRISTALLILINE  VÄETIS


