
Produktai Javai Rapsai Žirniai, pupos Kukurūzai
Cukriniai 
runkeliai Bulvės

Fertileader 
Tonic 

Krūmijimasis 
2x1,5 l/ha

4-8 lapai 
3 l/ha

Fertileader 
Gold 

4-8 lapai 
prieš žydėjimą 

3 l/ha

10 cm 
prieš žydėjimą 

3 l/ha

6-10 lapų
kas 15 d. 
2x3 l/ha

Fertileader 
Vital 

Bamblėjimas 
3 l/ha

4-8 lapai
prieš žydėjimą 

3 l/ha

Fertileader 
Axis 

Krūmijimasis 
3 l/ha

2 poros lapų 
3 l/ha

4-8 lapai 
3 l/ha

10 cm 
kas 15 d.
2x3 l/ha

FERTILEADER®

GoldTonic Axis Vital

Tonic Gold

*Naudojamas ekologiniame ūkyje taikant EB 834/2007 
Dozės turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į augalų būklę, dirvožemį ir oro sąlygas. 
Tirpalo paruošimas: pripildyti pusę purkštuvo talpos švariu vandeniu, įjungti maišyklę. Supilti reikiamą FERTILEADER 
produktų kiekį ir pripilti trūkstamą vandens kiekį, gerai išmaišyti. Maišyklė turi būti įjungta viso purškimo metu. Atskiedimo 
norma 150-1000 l/ha. Nepurkškite, jeigu pašalę, karštą dieną purkškite anksti ryte arba vėlai vakare. 
Laikymas: laikyti ne žemesnėje kaip 0 °C temperatūroje, švarioje, sausoje vietoje.

Produktai Pirminiai elementai Mikroelementai
Patentuoti 

priedai
 N P K B Mn Mo Cu Zn Fe

Ferileader 
Axis

3 %
42 g/l

18 %
254 g/l

  2,5 %
35 g/l

  5,7 %
80 g/l

 

Patentuotas 
organinis 

ekstraktas 
Seactiv®

Ferileader 
Gold

   5,7 %
70 g/l

 0,35 %
4 g/l

   

Ferileader 
Tonic

    7,7 %
108 g/l

 4,8 %
67 g/l

  

Ferileader 
Vital

9 %
104 g/l

5 %
58 g/l

4 %
46 g/l

0,05 %,
0,580 g/l

0,1 %
0,116 g/l

0,1 %
0,116 g/l

0,02 %
0,232 g/l

0,05 %
0,580 g/l

0,02 %
0,232 g/l

Fertileader grupės produktai – tai skysti biostimuliantai augalų augimui ir produktyviam 
vystymuisi. Sudėtyje yra patentuotas jūros dumblių ekstaktas SEACTIV ir mitybiniai elementai, 
kurie  aktyvina fotosinztezę, mitybinių elementų judėjimą augale, skatina augalų augimą ir 
vystymąsi bei didina atparumą aplinkos veiksniams. 
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Produktų sudėtis

SEACTIV® kompleksas 
Europos patentas Nr. EP98400150.3

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

Visi Fertileader grupės  produkai suderinami su dauguma augalų apsaugos priemonių, tačiau visais atvejais 
reikia patikrinti suderinamumą.



Tonic Gold VitalAxis

FERTILEADER®

GoldTonic Axis Vital
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>  PoveikisGlicino betainas
• Stiprina atsparumą vandens ir 

temperatūros poveikiams 
• Taupo augalo energiją
• Augalai tampa atsparesni ir lengviau 

išgyvena nepalankiomis sąlygomis (sausra, 
užmirkimas, dirvožemio druskingumas, 
šaltis, šerkšnas, kruša ir pan.)

• Skatina chlorofilo gamybą, aktyvina 
fotosintezę, prailgina chloroplastų 
gyvenimą, lėtina augalo senėjimo procesus

Aminorūgštys 
• Greitina maisto medžiagų patekimą 

į augalą, jų judėjimą augale bei 
panaudojimą 

• Chelatizuoja mikroelementus
• Suaktyvina augalo fiziologines funkcijas
• Pagerina azoto įsisavinimą iš dirvožemio
• Aktyvuoja augalų apsaugos priemones ir 

padeda joms patekti į augalą
• Turi biostimuliuojantį poveikį
• Suaktyvina mikrofloros veiklą 

dirvožemyje

IPA kompleksas           
(Iso pantenil adenin)

• Natūralus fitohormonas citokininas - 
pagrindinė stimuliuojamoji medžiaga

• Greitina šaknų formavimąsi 
• Didina augalų krūmijimosi koeficientą
• Užtikrina labai greitą maisto medžiagų 

pernešimą augale, ypač nejudrių 
mikroelementų (B, Cu, Fe, Mn, Zn)

1   MITYBA

2   FOTOSINTEZĖ

3   UŽSIPILDYMAS

4   DERLIUS

NAUDA

APV n°1060004

® SEACTIV® kompleksas 
Europos patentas Nr. EP98400150.3

Mikroelementai

Užtikrina labai greitą 
mitybinių elementų patekimą 
ir judėjimą augale, cukrų bei 
proteinų apykaitą

Stimuliuoja augalų medžiagų 
apykaitą, aktyvina nejudrių 
elementų pasiskirstymą 
augale

Aktyvina fotosintezę, skatina 
chlorofilo gamybą, prailgina 
chloroplastų gyvenimą, lėtina 
augalo senėjimo procesus

Taupo augalo energiją, didina 
atsparumą nepalankiems 
aplinkos veiksniams


