
KONTSENTREERITUD VÄETIS, MIS SISALDAB 
LÄMMASTIKKU, MAGNEESIUMI JA VALEMIT SPEED, 
MIS PARANDAB LÄMMASTIKU MOODUSTUMIST  
JA OMASTAMIST, SAMUTI TÕSTAB TAIME 
VASTUPIDAVUST ABIOOTILISELE  
STRESSILE . 

UUED VÕIMALUSED LEHEKAUDSEKS  LÄMMASTIKUGA VÄETAMISEKS

TITAAN (Ti)
 mõjutab oluliselt taime ainevahetust, aktiveerib 

metaboolseid protsesse,  
 suurendab taime stressikindlust ja kiirendab 

taastumist, 
 mõjub soodsalt õietolmu kvaliteedile, suurendab selle 

kogust, soodustab seemnete ja viljade teket. 

NIKKEL (Ni) 
	ennetab ja vähendab taime kahjustusi, mis tekivad taime 

väetamisel karbamiidiga,
	kiirendab juurevälise väetamise tulemusena taime 

jõudnud karbamiidi omastamist, 
	parandab taime külvimaterjali kvaliteeti (tõusmete 

energia). 

MOLÜBDEEN (Mo) 
	vastutab nitraatse lämmastiku NO3 muutumise eest kuni vormini, mis on orgaanilistes ühendites, 
	parandab saagi kvaliteeti (valgusisalduse kasv, kahjulike nitraatide sisalduse vähenemine), 
	vähendab vaba lämmastiku sisaldust rakumahlas, tänu sellele vähendab seenhaigustesse nakatumise  riski, 
	suurendab õietolmu kogust ja parandab selle kvaliteeti, tänu sellele suureneb seemnete ja viljade kogus. 

	Valem SPEED põhineb hoolega valitud kolmest mikroelemendist koosnevast  koostisest, mis on taimede ainevahetuse jaoks olulised: 
 molübdeen (Mo), nikkel (Ni) ja titaan (Ti).
	Valem SPEED  sisaldab toitvaid mikroelemente molübdeeni ja niklit, millel on oluline roll taime lämmastiku ja ainevahetuse 

protsessides, samuti mikroelementi, mis on stimuleeriva ja stressivastase toimega – titaani. 
	Valem SPEED toime seisneb mikroelementide vastastikuses toimes (Mo, Ni, Ti) lämmastiku ja magneesiumiga, mis soodustab taime 

ainevahetuse õiget kulgemist ja biomassi kasvu. 
	Valem SPEED tagab mineraalsete lämmastikväetiste ja vee hea omastamise ja kadude vähenemise.
	Valem SPEED tagab tänu suurele titaani kogusele tugeva stressivastase mõju, samuti stimuleerib taime füsioloogilisi protsesse. 

TÄNU VALEMILE SPEED:

	 taim võtab kiiremini vastu LÄMMASTIKKU, mida kasutatakse juurevälisel väetamisel,  
	 taim omastab vastu võetud LÄMMASTIKKU kiiremini ja tõhusamalt, 
	 taim peab paremini vastu stressile, mis tekib karbamiidi kasutamisest juurevälisel väetamisel, 
	 taim omastab paremini lämmastikku, mida saab väetise pinnasesse viimisel (eriti lämmastik 

nitraatide kujul). 

KASUTAMISEL SUURENEB LÄMMASTIKU OMANDAMISE KIIRUS 



VÄETISE NITROSPEED KOMPONENDID % massist
grammi 

1 l väetises
Lämmastik üldine (N) (N) 26,0 346,8
Lämmastik nitraatne (NO3) (NO3) 4,6 61,4

Lämmastik ammoniaakne (NH4) (NH4) 2,5 33,3

Lämmastik amiidne (NH2) (NH2) 18,9 252,1

Magneesiumoksiid, vees lahustuv (MgO) 3,1 41,13
Molübdeen (Mo) (Mo) 0,0010 0,013
Titaan Ti 0,0256 0,341
Nikkel (Ni) 0,0150 0,200

Taim Väetamise aeg Kulunorm 
[l/ha]

Teravili Kevad – 2-4 pritsimist iga 7-14 päeva tagant 3-10

Raps

Vegetatsiooni algus

4-10
10-14 päeva pärast
Õiepungade faas
Roheliste kõtrade ajal

Mais
3-4 lehe faas

3-107-10 päeva pärast
Enne pööriste teket

Suhkrupeet ja söödapeet
4-10 lehe faas 2-6
10-14 päeva hiljem

2-10
Enne ridade muldamist

Kartul
2-3 pritsimist enne õitsemist

3-10
Pärast õitsemist

Kapsas, juurviljad ja teised 
köögiviljad

2-3 nädalat pärast tõusmete ilmumist
3-10Iga 7-10 päeva tagant – kaks pritsimist 

14 päeva enne saagi koristamist

Maasikad
Enne õitsemist

2-5
Pärast õitsemist iga 7-10 päeva tagant

Viljapuud ja põõsad
Enne õitsemist

7-10Pärast õitsemist
10-14 päeva hiljem

Muud 1-1,5 liitrit väetist 100 liitri vedeliku kohta, iga 10-14 päeva tagant
Valmistatava lahuse kogus (l/ha): 200-300 – põllukultuurid, 400-1000 – aiad.

TÄHELEPANU! Tavalises olukorras kasutada ühekordselt 5-6 l väetist NITROSPEED 39 ühe hektari 
kasvatatava kultuuri kohta. Kui taimik on nõrgestatud molübdeeni, nikli, titaani või lämmastiku 
vähesuse tõttu, siis kasutada maksimaalseid soovitatud annuseid, valides need vastavalt pritsitava 
taime arengufaasile. 

ANNUSED

KOOSTIS

OLEMASOLEVAD PAKENDID: 5, 20, 1000 L

Väetis NITROSPEED 39 on mõeldud 
kõigi taimede väetamiseks, eriti kõrge 
intensiivsusega viljelemismeetodiga istandustes 
suurte saakide saamiseks. 
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