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Sudėtis
3 % azoto (N)
3 % kalio oksido (K2O), tirpaus 
vandenyje
39 % organinių medžiagų 
(atitinkančių 80 % SM)

Pakuotė
Kanistras 15 l; 45 x 15 l / padėklas 
Padėklas konteineris 1000 l

Specifinis svoris: 1 l = 1,23 kg

pH vertė: 6

Naudojimas
Skystos organinės trąšos, skirtos 
tręšti per lapus ir dirvą. Standarti-
nis naudojimas 3 l/ha, skiedžiant 
ne mažiau 250 l vandens pagal 
pasėlių naudojimo rekomendacijas 
(žr. produkto etiketę ir mūsų 
svetainę). Papildomas purškimas 
rekomenduojamas esant didesniam 
aplinkos stresui, kaip pvz.: prieš ar 
po šalnos ar sausros.

Kodėl biostimuliatoriai vaidina svarbų vaidmenį sėkmingoje 
žemdirbystėje?
Derlingumas žemės ūkyje pastaraisiais 
dešimtmečiais labai išaugo dėl progreso 
genetikos, augalų apsaugos ir tręšimo 
srityse. Tačiau yra daug neigiamų 
poveikio ir streso faktorių, kurių šios 
priemonės negali įtakoti.

Tai gali būti nepalankūs oro reiškiniai, 
tokie kaip: sausra, karštis, vėlyvos 
šalnos, stiprūs lietūs arba cheminės 
augalų apsaugos priemonės.

Dirvožemio tankėjimas, erozija, 
humuso trūkumas ir rūgštėjimas yra 
dar viena didelė grėsmė, nes tik 
sveikas ir derlingas dirvožemis 
sudaro sąlygas augalams gerai augti.

Todėl natūralūs biostimuliatoriai gali 
labai prisidėti prie sėkmingos ir 
tvarios žemdirbystės, apsaugoti 
augalus nuo streso ir skatinti 
dirvožemio gyvybingumą.

AMALGEROL ESSENCE atitinka 
reglamento (EB) Nr.834/2007 
reikalavimus ir leidžiamas naudoti 
ekologiniam ūkininkavimui.

►Apsaugo nuo blogo oro, dirvožemio sąlygų ir cheminio streso 
►Stiprina šaknis ir imuninę sistemą 

►Užtikrina derlių bet kokioje situacijoje

Užtikrinkite savo sėkmę su AMALGEROL ESSENCE!

AMALGEROL ESSENCE veikia tiek dirvožemyje, tiek apdorojus augalus per lapus

AMALGEROL ESSENCIJA 
dirvožemyje

 ► aktyvina dirvožemio 
gyvybinius procesus ir gerina 
dirvožemio struktūrą

 ► skatina šaknų augimą

 ►padidina vandens imlumą

AMALGEROL ESSENCIJA per 
lapus

 ► apsaugo augalą nuo streso

 ►neutralizuoja streso molekules su 
antioksidantais

 ► regeneruoja augalus po streso

AMALGEROL ESSENCE  - biostimuliatorius

AMALGEROL ESSENCE yra biostimuliatorius, sudarytas iš daugelio komponentų ir 
padedančių augalui sudėtingose situacijose.  
AMALGEROL ESSENCE veikia dirvožemyje ir patį augalą, apdorojus per lapus.
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