N-xt FertiVital®
Yleistä
FertiVital on ainutlaatuinen lannoite, joka sisältää
useita ravinteita varmistamaan optimaalisen
kasvuunlähdön ja lisäämään vastustuskykyä
kasvitauteja vastaan. Lannoitelisäaine ‘Bacillus
subtilis’ on tuotteen tärkeä osa. Se on biologinen
kasvivahviste perunoille, porkkanoille, sipulille,
sipulikasveille ja useille siemenlajikkeille (kuten
käytetty FertiVitalia

vihannekset, koristekasvit, mansikat, nurmi ja

ilman FertiVitalia

kuitukasvit). Tuote sisältää Bacillus subtilis –itiöitä
vähintään 25 miljardia/ml. Tuotteen sisältämä Bacillus
subtilis –kanta on valittu luontaisten kantojen joukosta,
joita ei ole geenimanipuloitu.

Vaikutus (maa)patogeeneihin, esim.:

Vaikutus

- Botrytis cinerea

FertiVital tarjoaa kasvustolle sen kehittymiseen

- Alternaria sp.

tarvitsemia ravinteita. Bakteerien määrä

- Phoma chrysanthemi

moninkertaistuu orgaanisessa aineksessa (määrä

- Phomopsis sclerotioides

lisääntyy yhdessä juuriston kanssa). FertiVitalista on

- Fusarium avenaceum

hyötyä kasveille useassa mielessä:
•

- Phytophthora cryptogea

edistää tervettä kasvua

•

sisältää tärkeitä hivenaineita

•

lisää vastustuskykyä

•

vähentää patogeenien määrää

•

lisää sadon määrää

•

stimuloi maaperää

•

lisää kaalien vastustuskykyä möhöjuurta

.

vastaan

•

lisää perunalajikkeiden vastustuskykyä

.

perunaseittiä vastaan

•

voidaan sekoittaa muiden N-xt

- Sclerotinia sclerotiorum
- Erwinia carotovora
- Verticillium albo-atrum
- Rhizoctonia solani
- Pythium ultimum
.

lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden kanssa

- F. oxysporum (useita kantoja)

Kysy myyjältäsi täydellistä listaa.

N-xt FertiVital®
Käyttötavat
1) Lisäaineena sekoitettuna N-xt maalannoitteisiin
a.
b.
c.

FertiVital lisätään juuristoalueelle
Helppo käyttää
Heikko juuristo ei hyödy välittömästi; niiden pitää ensin kasvaa saavuttaakseen tuote

2) Alkulannoitteena kylvön aikana ja/tai esikäsittelynä istutuksen aikana
a.
b.
c.
d.

FertiVital levitetään suoraan juuristoalueelle
Vaatii ylimääräistä tekniikkaa
Heikko juuristo saa välittömän hyödyn FertiVitalin ravinteista ja FZB24:n suojaavasta vaikutuksesta
Huom: laimenna FertiVital veteen ainoastaan silloin, kun käytät sitä alkulannoitteena (suositus 1:1)

3) Mukulakasveille ennen istutusta
a.
b.
c.
d.

FertiVital on suoraan kosketuksissa istutusmateriaaliin.
Ylimääräinen käsittely juuri ennen istutusta
Mukuloiden ruiskutus. Taimien ruiskutus JA HUUHTELU!!
Hekko juuristo saa välittömän hyödyn FertiVitalin ravinteista ja suojaavasta vaikutuksesta.

N-xt FertiVital®
Käyttötavat
Annostus

Käyttötapa

Sato
Peruna

(2-5) – 10 l/ha

Sipuli

5 – 10 l/ha

Maissi
Lehtisalaatti

10 l/ha
10 l/ha
10 – (2-5) l/ha

Porkkana

10 l/ha

Kaali

10 – (2-5) l/ha
5 – 10 l/ha
2 – 5 l/ha
10 l/ha

Mansikka

Sipulikasvit
Siemen
Nurmi

(Mukuloiden käsittely) – esikäsittely
Sijoittaminen yksin tai yhdessä N-xt maalannoitteiden
kanssa
Sijoittaminen yhdessä N-xt maalannoitteiden kanssa
Esikäsittely
Esikäsittely– (tai taimien käsittely)
Sijoittaminen yksin tai yhdessä N-xt maalannoitteiden
kanssa
Esikäsittely – (tai taimien käsittely)
Upotus ja/tai esikäsittely
Käsittely ja/tai sijoittaminen
Yhdessä N-xt maalannoitteiden kanssa

Kuljettaminen:
Ei rajoitteita.

Varastointi:
Säilytä lasten ja käyttöön perehtymättömien ihmisten ulottumattomissa.
Säilytä tiiviisti suljettuna auringonvalolta suojattuna.

Suojavarusteet:
Vältää turhaa kosketusta.
Ihokosketus: huuhtele välittömästi vedellä.
Silmäkosketus: huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.
Katso Nr. LS6167-00 kasvivahvisteiden listalla.

Käyttöohjeet:
Ravistettava hyvin ennen käyttöä.
Voidaan sekoittaa kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden kanssa.
Jos tuotetta lisätään sellaisenaan, laimenna veden kanssa 1:1 tukkeutuminen välttämiseksi.

