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EFEKTYVIAM MITYBINIŲ 
ELEMENTŲ ĮSISAVINIMUI

Starter

FERTIACTYL®

Starter
Skystas augalų stimuliantas su NPK skirtas 
optimizuoti kokybinį ir kiekybinį derliaus 
potencialą. Pagamintas iš jūros dumblių 
ekstrakto, organinių, huminių ir fulvo 
rugščių. Europos patento Nr. 1160070

13 % azoto (N)
5 %  fosforo (P2O5)
8 % kalio (K2O)
Aktyvuotos huminės ir fulvo rūgštys
Glicino betainas
Zeatinas

ATSKIEDIMAS* 
Purškimas: į švarų iki pusės pripildytą purkštuvą įpilkite Fertiactyl Starter, 
pildami maišykite. Maišykite viso purškimo metu.
Praskiedžiama 150–500 l vandens/ha. Prieš vartojimą suplakite. Nepurkškite, 
jeigu pašalę. Karštu oru purkškite anksti rytą arba vėlai vakare.
* Laistymo sistemoms: Fertiactyl starter  naudojamas praskiedus vandeniu 
iki koncentracijos nuo 0,5 iki 1 %. Rekomenduojama skiesti vandeniu, kurio 
pH didesnis kaip 6,5. Prieš vartodami suplakite.

* Dozės turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į augalų būklę, dirvožemį ir oro sąlygas. 
Galima naudoti kartu su skystomis azoto trąšomis, atsinaujinus augalų vegetacijai. 
Fertiactyl GZ galima naudoti laistymo sistemose.

Augalai Naudojimo laikas Rekomenduojama norma 
(l/ha)

Rapsai 4-6 lapai 3
Javai 3 lapai 3

Cukriniai runkeliai 4 lapai 5
Kukurūzai 2-4 lapai 5

Bulvės 100 % sudygus
90 % sudygus ir po 

15 dienų

8
4
4

Žirniai, pupos 5 cm 5
Daržininkystė Persodinant daigus 0,5-1% koncentracija

5 + 5 (po 14 dienų)

Smolensko g. 6, Vilnius 03201
www.timacagro.lt

> Poveikis šaknų 
   sistemai

>  Kontrolė

> Fertiactyl

>  Mitybinių elementų įsisavinimas, 
panaudojus Fertiactyl 

SUDERINAMUMAS:
FERTIACTYL  STARTER suderinamas su dauguma 
tirpių trąšų ir beicavimo produktų, išskyrus rūgštinius 
tirpalus, mineralines alyvas ir kalcio nitratą. Visais 
atvejais prieš maišant reikia patikrinti suderinamumą. 
Mūsų atsakomybė apribota tik garantija už produktą, 
esantį originalioje pakuotėje.
LAIKYMAS: Minimali laikymo temperatūra: 0 °C.
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FERTIACTYL
Sprendimas geram augalų įsitvirtinimui (įsišaknijimui)

FERTIACTYL stipriai padidina pagrindinių mitybinių ir mikroelementų įsisavinimą, ypač 
mažai judrių (P)

Source: GM, Pamplona Universitetas; 1997

1

+20% +41% +25% +8% +41% +45%

Mitybinių elementų įsisavinimasMitybinių elementų įsisavinimas

Kontrolė Fertiactyl kompleksas

Fertiactyl Starter Fertiactyl GZ

13 % azoto (N)
0 % fosforo
5 % kalio (K20)



• Skatina papildomų šaknų ir 
šakniaplaukių augimą,

• Prailgina chlorofilo gyvavimą ir 
padidina fotosintezės efektyvumą

• Padeda augalui pernešti fotosintezės 
metu pagamintas maisto medžiagas 
(gliukozę, sacharozę, krakmolą)

• Suaktyvina mikroorganizmų veiklą
• Padidina maisto medžiagų prieinamumą 

augalams
• Pagerina dirvožemio savybę kaupti drėgmę
• Paskatina šaknų sistemos vystymąsi
• Pagerinta oro ir vandens santykį (režimą) 

dirvožemyje
• Sumažina aliuminio poveikį rūgščiose 

dirvose

• Natūralus augalų antistresantas, jis 
padeda augalui efektyviau naudoti 
vandens ir energijos atsargas

• Padeda augalui vystytis net ir esant 
nepalankioms klimato salygoms

• NPK ir jame esantis fosforas 
suteikia papildomos energijos 
jauniems augalams

• Fosforas stimuliuoja šaknų 
sistemos vystymąsi 

• Trąšose esantis kalis padidina 
augalo atsparumą šalčiams, 
sausrai

Zeatinas

Stipri šaknų sistema
Greitesnė augalų 
regeneracija po žiemos

Starter

FERTIACTYL®

Starter

>  Poveikis

Gerina dirvožemio fizikines ir chemines savybes, skatina 
augalų fiziologinį aktyvumą ir jų atsparumą stresui
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Geresnis augimas ir 
vystymasis

Efektyvesnis mitybinių 
elementų įsisavinimas 
Produktyvus krūmijimasis

Atsparumas nelalankiems 
aplinkos veiksniams
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Aktyvuotos huminės ir fulvo rūgštys:

NPK 13-5-8Glicino betainas

NAUDA

4   DERLIUS

1   MITYBA

2   FOTOSINTEZĖ

3   UŽSIPILDYMAS


