S 90 Plus 2
vasariniuose
mieţiuose
(salykliniuose
mieţiuose),
vasariniuose
kviečiuose,
vasarinėse
aviţose

Naudodami
bio-algeen S 90 Plus 2
vasarinėms kultūroms, Jūs
savo ūkį metai iš metų
aprūpinsite papildomomis
grynosiomis pajamomis,
kurių tokio dydţio jokiu kitu
būdu paprasčiausiai
nepasiektumėte
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Produkto bio-algeen S 90 Plus 2 aprašymas
- tai skysta natūrali purškiama priemonė, skirta tradicinei bei ekologinei augalininkystei, kuri
išnaudoja augalynių ląstelių komponentų savybes, kad pagerintų gruntą ir skatintų optimalų
augalų augimą.
Mokslinės studijos parodė,
kad panaudojus, bio-algeen S 90 Plus 2, mūsų instrukcijoje nurodyta tvarka, apdoroti
augalai išsiaugina didesne 30 % smulkiųjų šaknų sistemą, todėl mažiausia optimalios
kokybės derlius padidėja 10 % .
kad ilgainiui žymiai padidėja biologinis aktyvumas dirvoje ir grunte bei neutralizuojamas
dirvos nualinimas, natūraliu būdu normalizuojama kenksmingos dirvos biologijos erozija ir
koncentracija.
Sudėtis/Savybės
Būsena:
Spalva:
Depolimerizacijos pradžia:
Užšalimo taškas:
C Jonų apykaitos pajėgumas:

skystas
ruda/juoda
nuo +40° C
žemiau minus 5°
10.000 meq/100 g

Analizė (100-ui % sausos medžiagos),mg/kg
(bio-algeen S 90 Plus 2 savybės )
Anglis
Azotas
Fosforas
Kalis
Kalcis
Magnis
Siera

(C)
(N)
(P2O5)
( K2O)
(Ca)
(Mg)
(S)

19,3 %
3.400 mg/kg
800 mg/kg
18.700 mg/kg
3.473 mg/kg
1.310 mg/kg
6.175 mg/kg

Cinkas
(Zn)
Varis
(Cu)
Nikelis
(Ni)
Boras
(B )
Selenas
(Se)
Geležis
(Fe)
Gyvsidabris (Hg)

5,00 mg/kg
2,60 mg/kg
9,40 mg/kg
29,00 mg/kg
0,07 mg/kg
403,00 mg/kg
< 0,10 mg/kg

Nurodymai naudojimui:
Preparato, "Bio-algeen S 90 plus 2" ir vandens santykis visada turi būti
išlaikomas - 1:100.
Siekiant užtikrinti kokybišką preparato, Bio-algeen S 90 plus 2, panaudojimą savo ūkiuose,
prašau tiksliai laikytis, „Rekomendacijos naudojimui, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGOJIMUI“,
instrukcijų nurodytų šios brošiūros pabaigoje.

Pakuotė ir sandėliavimas:
Tiekimas 10 - ties litrų kanistruose ( 2 x 10 litrų kartoninėje dėžėje) arba 1.000 litrų daugkartinio
panaudojimo konteineryje. Preparato negalima laikyti temperatūroje virš 40° Celsijaus. Apsauga
nuo šalčių sandėliavimo metu nebūtina. Sandėliavimo trukmė nepažeidus sandėliavimo
instrukcijos ir originalios gamintojo pakuotės 2 metai nuo pagaminimo datos.
Toksiškumas
Bio-algeen S 90 plus 2 naudojant rekomenduojamų sąnaudų kiekiais yra absoliučiai nekenksmingas
žmonėms, gyvūnams, augalams arba aplinkai. Preparato patekimo ant odos atvėju - nuplauti muilu ir
vandeniu. Patekus į akis - praplauti dideliu kiekiu vandens. Jei būtina - kreiptis į gydytoją.
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Prieš pradedant: Jūs taip pat kovojate su vėjo bei vandens erozija, kuri nuneša ar apneša dumblu
smulkiasias purios ariamos derlingojo dirvos sluoksnio daleles arba sunaikina sėklų daigus?
Suaktyvinus dirvos biologija bio-algeen S 90 Plus 2 žymiai sumžina dirvos eroziją.
Kaip rodo praktika naudojant bio-algeen S 90 Plus 2 keleta metų iš eilės (3 – 4), preparatu apdirbti
dirvožemiai tampa atsparesni vėjo ir vandens erozijai.
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Klaus Hörold ţemės ūkio įmonė
06528 Liedersdorf
Tel. 034659 61861

Šaknies kaklelio puvinio įveikimas
su bio-algeen S 90 Plus 2

bio-algeen S 90 Plus 2
1 apdorojimas rudenį
(dirvos biologijos aktyvumo optimizavimas)

Neapdorota kontrolė
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Nors salykliniai miežiai ir saugūs,
derliai vis tiek nepaisant to
maksimalūs.
Ţemdirbiai kenčia nuo to, kad daţnai pasiekus reikalaujamą salyklinių mieţių kokybę iš
vienos pusės, iš kitos gi nuvilia tada jų derlingumas. Kitais metais, priešingai, šis
santykis gali kardinaliai pasikeisti.
Jau keletą metų mes ţinome – mokslo patvirtinta ir daugelyje ūkių jau kasdienybe
tapusi tiesa, kad yra rastas patikimas metodas, k a s m e t g a u t i didelius
reikalaujamos kokybės salyklinių mieţių derlius !
1. Metodikos:
a.) Salykliniai mieţių purškiami 2-iem litrais bio-algeen S 90 Plus 2
10-13 diena (1-3 lapelių stadijoje) tam, kad susidarytų daugiau
šaknų/būtų išleista daugiau ūglių.
b.) Salykliniai mieţiai purškiami 2-iem litrais bio-algeen S 90 Plus 2
50-55 diena (varpojimo/plaukiojimo stadijoje) tam, kad grūde
nesikauptų proteinas dėl pakartotinio šaknų susidarymo.
Jei pirmasis apdorojimas nebuvo atliktas, tai bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojus „tik
varpojimo/plaukiojimo metu“ grūde sumaţins tik proteino kiekis.
Apdorojus „tik 1-3 lapelių stadijoje“ primygtinai nerekomenduojamas, nes tada
pasiekiamas tik padidintas derlingumas, o proteino kiekis grūde nesumaţinamas.
2. Sėja/ sėkla:
Kitaip nei kitų javų ar grūdinių kultūrų rūšių, apdirbant bio-algeen S 90 Plus 2,
vasarinių mieţių su tikslu toliau juos naudoti kaip salyklinius sėklos kieki 1- nam/h
neturėtumėte maţinti.
3. Tręšimas:
Rekomenduojame 30 – 50 kg daugiau azoto panaudoti nei įprastai iki šiol prieš sėją
(šaknų susidarymui reikia daugiau azoto), azoto forma: nitratinės trąšos.
4. Augalų apsauga:
Esant santykinai dideliam uţsėjimo tankumui ir dėl bio-algeen S 90 Plus 2
išprovokuoto didesnio augalų ūglių leidimo, privalu takyti pilną augalų apsaugos
programą.
5. Derlius:
Taip pat būtina derliaus nuėmimą atlikti tik pilnai subrendus grūdams.
Praktika vėl parodė, kad per anksti nuimtuose mieţiuose būna iki 1 % daugiau
ţaliojo proteino!
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Praktiniu būdu išsirinkite prašau konkretų metodą pagal savo sąlygas ir pagalvokite apie
tai:
Dėl didelio smulkių šaknų maitinimo ploto išsiplėtimo bio-algeen S 90 Plus 2
dėka augalams pakanka 50 % maţiau vandens, didţiausiem derlingumams iš
hektaro gauti. Nes šiems augalams, ieškant maistingųjų medţiagų, nebūtina savo
apytaka transportuoti ir išgarinti daug vandens.
Priešingai nei neapdorotiems augalams „bio-algeen S 90 Plus 2“ augalai
sumaţina savo vandens išgarinimą iki normalaus lygio ir rūpinasi tik lapų
atvėsinimu, esant kritulių trūkumui ir intensyviems saulės spinduliams.
Mūsų rekomenduojamos metodikos pagalba salyklinių mieţių kokybė atitinka
keliamiems kokybiniams reikalavimams. Ţinoma, tam yra panaudojama iš viso iki 160
kg/ha azoto (N) nitratų forma.
Su pagarba,
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N-tręšimo ir Bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojimo įtaka salyklinų
miežių žaliojo proteino kiekiui % (Bernburg 2001)
BioAlgeen
be
Hanka
su
be
Pasadena
su
be
Annabell
su
Rūšis

Danita
Birte
х

N-min

be
be

0
10,6
10,1
9,6
9,3
9,7
9,3

su

Žvėrių padaryta žala

su

Žvėrių padaryta žala

be
su

0-30 cm = 27 kg
30-60 cm = 29 kg

10,0
9,6

30
10,8
10,0
10,0
9,2
10,4
9,1
9,9
9,7
9,8
9,3
10,3
9,4

N/kg/ha
60
11,0
9,7
9,8
9,4
10,2
9,4

90
11,4
10,6
10,7
9,8
10,5
10,0

Žvėrių padaryta žala

Žvėrių padaryta žala

Žvėrių padaryta žala

Žvėrių padaryta žala

10,3
9,5

10,9
10,1

х
11,0
10,1
10,0
9,4
10,2
9,4

10,4
9,6

Bio-algeen S 90 Plus 2 naudojimas: 2 l/ha į DC 13
+ 2 l/ha į DC 45 – 55 pradţia varpojimas (plaukėjimas)

N-tręšimo ir Bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojimo įtaka salyklinių
miežių derlingumui dt/ha**) (Bernburg 2001)
Bioalgeen
be
Hanka
su
be
Pasadena
su
be
Annabell
su
Rūšis

0
36,2
32,0
40,3
39,9
44,5
40,8

N/kg/ha
60
48,4
50,0
58,0
57,0
57,5
54,3

х
44,2
44,5
52,2
51,4
51,4
50,9

30
90
41,8
50,6
41,7
54,2
51,0
59,4
47,3
61,2
48,0
55,6
48,2
60,3
45,4 Žvėrių padaryta žala Žvėrių padaryta žala
be
Žvėrių padaryta žala
Danita
su
45,0
be
53,8 Žvėrių padaryta žala Žvėrių padaryta žala
Birte
su
Žvėrių padaryta žala
49,6
be
40,3
46,9
54,6
55,2
49,3
х
su
37,6
45,7
53,8
58,6
48,9
**) ribinis skirtumas α= 5 % atskiros vertės 4,9 dt/ha // vidutinės vertės 3,4 dt/ha
Derlius: šaknys dėl bio-algeen S 90 Plus 2 padidėja. Todėl esant menkoms N-dozėms,
gaunami deficitiniai derliai. Taikant padidintas N-dozes, gaunamas padidintas derlingumas
lyginat su neapdorotais žemės sklypais
Žalias proteinas: 2-asis bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojimas varpojimo/ plaukėjimo metu
vėl paskatina augalą vystyti šaknyną. Augalui vystant smulkiąsias šaknis, jis negali kaupti
Bankverbindung
žalio Telefon
proteino. Todėl Telefax
niekada neapdorokite
augalų: bio-algeen S 90 Plus 2
prieš
(03471-355434
(03471)-355434
Kreisparkasse
Bernburg BLZ
80053612
Konto 33003859
varpojimo/plaukėjimo pradžią. Nes tada augalas su didesniu
šaknų
maitinimo
plotu dar prieš
subrendimą turės pakankamai laiko sukaupti žaliaji proteiną. Viso to triukas yra tas, kad
augalui kaupiant žaliaji proteiną jam reikia duoti kitą užduotį – vystyti šaknyną!
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Salyklinių Miežių
subrendimas
Jei kuliama per anksti: ŢP + 1 % !
Mieţiai alui
be
bio-algeen
(galimi kulti)

Etgersleben tikroji ţemės ūkio bendrovė
39448 Etgersleben
Tel.: 039268-2535

Mieţiai alui
su
bio-algeen
(dar negalimi
kulti)
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S.A.R.L Peter Fluck
30 Grande Rue
Viâpre le Grand
F 10380 Planey l’Abbaye

Salykliniai Mieţiai 2002m.

110 kg
N/ha
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Derlius: 53,2 dt/ha ŢP: 10,9 %
Rupūs grūdai = 93 %

160 kg
N/ha

bio-algeen pagal instrukciją
Derlius: 84,86 dt/ha ŢP: 10,5 %
Rupūs grūdai = 98,8 %

Vasariniai javai (vasarojus) su bio-algeen S 90 Plus 2
Kaip veikia bio-algeen S 90 Plus 2, panaudotas vasariniuose javuose
(vasarojuje)?
Po kontakto su mūsų preparatu kiekvienas augalas sureaguoja tą pačią sekundės
dalį ir iškart skatina didesnį šaknų susidarymą bei vystimąsi. Atsiranda 30 – 50
% daugiau smulkių šaknų po kiekvieno apdorojimo – tai normalu.
Dalis mūsų preparato sudarytas iš humino rūgšties. Ji yra galutinis organinės
medţiagos biologinės mainų reakcijos mūsų dirvose bei grunte produktas. Be
daugiasluoksnių silikatų kiekio (jonų apykaitos pajėgumo) humininės rūgšties
kiekis apsprendţia dirvos derlingumą per greitą ir subalansuotą mikrobiologijos
dauginimąsi ir aktyvumą.
Tokiu būdu buvo moksliškai įrodyta, kad panaudojus mūsų preparatą du metus
iš eilės mikrobiologijos aktyvumas dirvoje padidėjo dvidešimt kartų.
Ir to dar ne gana: molingo dirvoţemio plotai po nuoseklaus bio-algeen S 90
Plus 2 panaudojimo įgauna naują struktūrą. Molingame dirvoţemyje susidaro
palankesnės salygos drėgmei įsisavinti, dirvoţemis tama puresni ir biresnis,
kas ir suteikia geriasnes sąlygas dirvoţemio apdirbimui.
Šiandieninė nepatenkinama kaštų bei derliaus situacija mūsų ţemės ūkio įmonėse
verčia jas išnaudoti naujus, bei novatoriškus ir praktikoje išbandytus metodus
(tokius kaip bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojimą).
Po tokio panaudojimo tiesiogiai yra įtakojamas vasarinių javų auginimas:
Akivaizdţiai padidėja derlius
Pagerinama kokybė
Stabilizuojama augalų sveikata
Sutaupomos augalų apsaugos priemonės
Sutaupoma sėkla
Pagerinamas ūglių leidimas

Padidinamas atsparumas
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Remkimės faktine šiuo metu daugelyje augalininkystės įmonių vyraujančia
padėtimi:
Cheminiai kovos su vabzdţiais ir grybais preparatai metai iš metų brangsta.
Šiuo metu jie tapo tokie brangūs, kad jų gamintojų rekomenduojamas naudojimas
bei naudojimo kiekiai ţemės ūkio įmonėms leidţia tikėtis tik patenkinamo pelno.
Tokiu būdu nuolat didėjančių kaštų augalininkystėje atraminis taškas yra visų
pirma daţnai išpūstos rekomendacijos uţsėjimo intensyvumo atţvilgiu.
Šios, kaip taisyklė, veda prie to, kad yra uţmirštamas optimalus atskiro augalo
augimo erdvės nustatymas. To pasėkoje susidaro tankūs augalų plotai, kuriuose
vyrauja ypač nepalankus mikroklimatas.
Norint kaţkiek tai kompensuoti šį neigiamą aspektą, daţniausiai yra būtinos kaštų
atţvilgiu intensyvios apsaugos priemonės, norint apsaugoti augalų plotus. Tai yra
visiems gerai ţinoma, tačiau – norint to ar nenorint – per retai į tai tinkamai
atsiţvelgiama.
Moksliškai įrodytu dvidešimties kartų biologinio aktyvumo padidinimu
pakartotinai apdorotoje kultūrinė dirvoje sumaţės ţemės grunte
besiveisiančių ligų sukėlėjų ir parazitų (nematodų ir t.t.), bus suskaidytos
kenksmingos medţiagos ir pagerinta purios ariamos ţemės struktūra.
Šio grunto buferinis pajėgumas, vandens kiekis ar talpa taip pat ţymiai
didesni, o maistingųjų medţiagų dinamika stipresnė nei neapdorotų plotų.
Virš dvidešimties metų trukusio mūsų preparato naudojimo pasauliniu mastu
patirties dėka mes galėjome taip optimizuoti bio-algeen S 90 Plus 2 naudojimą,
kad kasdieninėje praktikoje sėklos ir augalų apsaugos santaupos akivaizdţiai
sumuojasi.
Ţemiau rasite mūsų rekomendacijas, kaip galima sėkmingai finansiškai
organizuoti vasarinių javų gamybą, kombinuojant ją su bio-algeen S 90 Plus 2
panaudojimu.
Tuo pačiu norime atkreipti Jūsų dėmesį ir į tai, kad yra būtina tiksliai laikytis
mūsų naudojimo rekomendacijų bio-algeen S 90 Plus 2 naudojimo kiekių ir
terminų atţvilgiu.
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Naudokitės bio-algeen S 90 Plus 2 rekomendacijomis, kurios yra pateiktos šios
brošiūros gale. Vasariniai mieţiai, vasariniai kviečiai ir aviţos atitinkamai 1-2
lapelių stadijoje bio-algeen S 90 Plus 2 turėtų gauti 2 litrus.
Antrasis apdorojimas 2 litrais bio-algeen S 90 Plus 2 turėtų būti
atliekamas leidţiant augalams atţalas – jei įmanoma, iškart po tręšimo augalų
atţalų leidimo metu.
Papildomo apdorojimo pranašumas vasariniuose javuose: augalai yra
stabilizuoti taip, kad jie be stiebo sutrumpinimo priemonės panaudojimo
ekstremalių oro sąlygų atveju irgi sugula (kas gali atsitikti ir su augalais kuriems
buvo panaudota stiebo sutrumpinimo priemone), tačiau vėliausiai po trijų dienų
augalai vėl atsistoja, kaip mūsų klientai vienbalsiai praneša (javai sutrumpintais
stiebais to padaryti negali!). Ilgalaikės sangulos vasariniuose javuose po
apdorojimo bio-algeen nėra ţinomos!
Tai, savaime suprantama, visų pirma galioja aviţoms, kurios apdorotos
algeen yra absoliučiai stabilios.

bio-

Trąšų pasirinkimo rekomendacija:
Vasarojų tręškite, jei įmanoma, 2 kartus (dozėmis). Pirmą kartą prieš sėją, antrą
kartą – augalų atţalų leidimo metu. Duokite augalams visada 20-30 kg daugiau
azoto nei buvote pasiruošę normaliai naudoti.
Šis papildomas tręšimas duos Jums didesnį derlių.
Supraskite vieną paprastą faktą: įvairios bei kompleksinės mūsų biologinio
preparato bio-algeen S 90 Plus 2 savybės bei jo poveikis augalams ir
gruntui/dirvai, kuris yra išbandytas tūkstančius kartų bei visame pasaulyje visose
augalininkystės įsisavintose klimatinėse zonose, negali būti realizuojamas jokių
kitų ţemės ūkyje naudojamų chemikalų. Paprasčiausiai nėra jokios kitos galimybės
augalininkystėje be mūsų preparato pasiekti tokių palankių derlių sumaţinta
savikaina.
Su pagarba,
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Ţemės ūkio kooperatyvas Wegeleben e.G. (registruota bendrija)
38828 Wegeleben
Tel.: 039423-8936

bio-algeen S 90 Plus 2 vasariniuose kviečiuose
Pasėlių plotas:

apdorotas:
neapdorotas:

Dirvos kokybinis rodiklis:
Užsėjimo tankumas:
Tręšimas:
2 dozės
Apdorojimas su bio-algeen S 90 Plus 2:

10 ha
0,5 ha
85
240 kg/ha
200 kg/ha azoto
2 litrai/ha 2-ų lapelių stadijoje

2000-06-19 įvertinimas (kas 10 atskirų augalų ir 1 ein. m)
Parametrai
Varpų skaičius
Varpų skaičius
Bendra varpų masė
Vienos varpos svoris

1 0 atskiri/ pavieniai augalai
Kiekis neapdorot.
bio-algeen
Vnt.
17
23
M2
Vnt.
57
134
g
152
375
g
2,67
2,80

neapdorota
kontrolė

Skirtumas
+ 6 + 35,3 %
+ 77 + 143 %
+ 223 + 146 %
+ ,13 + 4,85 %
.

bio-algeen
S 90 Plus 2
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Paprastoji ţemės ūkio bendrija Franke, Schösser u. Walther
06528 Edersleben
Tel: 03464-591109

bio-algeen S 90 Plus 2 vasariniuose kviečiuose
Apdorotas pasėlių plotas:
neapdorotas:

20 ha
23 ha

Vidutinis dirvos kokybinis rodiklis:

55

Pasėlių lysvių paruošimas: be plūgo
1 x 2 litrų 1-2 lapelių stadijoje

bio-algeen naudojimas:
Tręšimas:

grynos azoto trąšos N 200 kg/ha 3-mis dozėmis
2000-07-25 derliaus įvertinimas
Kiekis

Augalai
Varpos
Bendra varpų masė
Pavienių varpų svoris
Derlingumas

Vnt.
Vnt.
g
g
dt/ha

Neapdoro-ta
kontrolė

8
18
36
2,00
61,8

bio-algeen

Skirtumas

8
26
54
2,08
71,5

–
+ 8
+18
–
+ 9,7

Skirtumas.

%
–
–
–
–
+ 15,7
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Ţemės ūkio įmonė
Helge Tammen
26409 Wittmund
Tel. 04973-544

Vasarinės avižos
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Ţemės ūkio įmonė
Helge Tammen
26409 Wittmund
Tel. 04973-544
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Kiekvienos šluotelės (žiedyno)
avižų grūdai

S 90 Plus 2
Sėkmės garantija
augalininkystėje
Naudojimo sąlygos /Panaudojimo instrukcijos
Mūsų preparatas savo poveikiu ir rezultatais yra visiška naujovė augalininkystėje. Jį galima
naudoti bet kokiomis oro sąlygomis (lietus, šaltis arba stiprus saulės spinduliavimas), augalai
reaguoja tuoj pat!
Daugelis mūsų klientų, Vokietijoje, tiek ir uţsienyje atlieka savo praktinius badymus, kurių
rezultatus mes patikriname ir perduodame jiems. Po to yra būtina laikytis šios metodikos:
1. Būtinas nurodytų naudojimo terminų laikymasis (kuo toliau bus nukeliamas
panaudojimo laikas, tuo maţesnis bus pasiektas padidintas derlingumas ir kokybės
pagerinimas).
2. Rekomendacijos naudojimui, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGOJIMUI
Cheminė grupės kilmė: Organinės trąšos, chemiškai apdorotos.
Sudėtis: jūros dumblių ekstraktas.
Veiklioji medţiaga: poliuroninė rūgštis, oligosaharinai.
Paskirtims: Organinės trąšos ţemės ūkio augalininkystės kultūroms, pagal reikiama
panaudojimo kiekį ir naudojimo metodiką. Didina ţemės ūkio augalininkystės kultūrų
derlingumą ir gerina išauginamos produkcijos kokybę.
Pavojingumo klasė: 3 klasės pavojingumo (Vidutiniškai pavojingas)
Dirgina gleivinę ir odą. Patekimo ant odos atvėju - nuplauti muilu ir vandeniu. Patekus į akis
- praplauti dideliu kiekiu vandens. Prarijus - praskalaukite burną ir gerklę vandeniu, išgerkite
didelį kiekį vandens. Jei būtina - kreiptis į gydytoją.
Transportavimo, saugojimo ir naudojimo metu laikytis visų saugumo tecnikos
reikalavimų.
Nedegios ir nesprogios.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Organinės trąšos, "Bio-Angeen S 90 plus 2" naudojamos ţemės ūkio augalų ir
dirvoţemio purškimui, darbiniu tirpalu, naudojantis bet kokiais serijinės gamybos
purkštuvais.
Vartojamo darbinio tirpalo išeiga vienam hektarui - 200 litrų.
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DARBINIO TIRPALO PARUOŠIMAS:
1. Purkštuvas pripildomas vandens iki 3 / 4 talpos.
2. Purkštuvo talpa papildoma amonio sulfatu arba amonio nitrato santikiu - 0,5 kg
vienam hektarui.
3. Į purkštuvo talpa (be maišytuvo) supilti "Bio-Angeen S 90 Plus 2" kiekį,
atsiţvelgiant į naudojimo normas, nustatytas pasėlių apdirbimui.
4. Esant butinumui, purkštuvo talpa papildoma pesticidai.
5. Purkštuvo talpa pilnai uţpildoma vandeniu.
PRIVALOMAS ĮŢEMINIMAS; (Tokiu būdu yra nuvedama purkštuvo nuotėkio srovė ir
statinis krūvis, kuriuos mūsų preparatas išskiria purškimo tirpale arba neutralizuoja jo
veikimą.)
1. Prikabinamam purkštuvui, ant rėmo ties prikabinimo vieta prie traktoriaus.
2. Savaeigiams purkštuvams, prie galinės ašies.

3. Transporto priemonėms pristatančioms vandeni darbinio tirpalo ruošimui, betkurioje rėmo
vietoje.
Įţeminimas, aukščiau nurodytose vietose, turi būti įrengtas taip, kad metalinė grandinė
pastoviai turėtu kontakta su ţeme.
Garantija ir saugojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.
Laikymo salygos : Laikyti sausoje vietoje, neaukštesnėje temperatūra kaip 35 laipsniai Celsijaus,
originalioje, sandarioje gamintojo taroje, atskirai nuo maisto, gyvulių pašarų ir geriamojo vandens.
Norėdami gauti tikslesnės informacijos apie "Bio-Angeen S 90 plus 2" panaudojima
auginamoms ţemės ukio kultūroms Jūsų ūkije, kreipkitės į regiono atstovą.

Ypatingas atvejis: mūsų preparatą bio-algeen S 90 Plus 2 galima maišyti be
problemų su grynu AHL (amonio nitrato ir šlapalo tirpalu) ir po
sumaišymo su AHL arba SSA (amonio sulfatu) iš esmės maišyti su
visais fungicidais, insekticidais ir herbicidais.
4. Mikroelementų trąšos ir/arba mikroelementai maišomi tik su mūsų preparatu, jei
jie yra naudojami kaip gryni chelatai (be tirpstančių vandenyje priedų). Magnis (Mg)
su mūsų preparatu visiškai nesuderinamas.
Kilus papildomiems klausimams dėl maišymo, būtina pasikonsultuoti su atsakingu
mūsų firmos konsultantu.

Tiksliai laikantis šių rekomendacijų, sėkmė garantuota!
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Purškimo terminai / išeigos
normos vasariniuose javuose

Salykliniai
mieţiai
Vasariniai mieţiai
Vasariniai kviečiai

Aviţos

2 l/ha

10 – 13 dieną
(1 – 2 lapeliai)

2 l/ha

50-55dieną
(varpojimas)

2,0 l/ha

10 – 13dieną
(1 – 2 lapeliai)

2,0 l/ha

32-34 dieną
(atţalos)
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