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väärtuslik orgaaniline kasvustimulaator          

ideaalne valik mahe- ja tavapõllumajandusele  
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TOODE 
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 Vedel orgaaniline kasvustimulaator BIOORG VH on 

kontsertreeritud bioloogiliselt aktiivne toode, mille peamine 

alusmaterjal on looduslik puhas vermihuumus,  
 

 Vermihuumus on toodetud kasutades kompostusse, millede 

söödaks on hobusesõnnik  
 

 Vedel orgaaniline kasvustimulaator sisaldab endas kõiki 

looduslikult puhta vermihuumuse koostisaineid 
 

 Toode sisaldab terve kogumi mikro- ja makroelemente, huumuse 

aineid, kasvu ja arengu hormoone, fulvo- ja humiinhappeid, phyto 

vitamiine 
 

 Toote tootmisel on kasutatud unikaalselt mitmeastmelist 

pasteriseerimise ja kääritamise tehnoloogiat 



KOOSTIS 
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 Kuivaine -  orgaaniline aine 81,33% 
 

 Looduslikud materjalid: 
 

- N – P – K,  6-1-14 g/l 

- Humiinhapped vähemalt 3 g/l 

- Fulvohapped vähemalt 3 g/l 

- Orgaaniline süsinik 3,68 g/kg 

- Mikroelemendid: Fe, Zn, Mg, Mn, Mo, B, Ca, Cu 

- pH 7,5 

- Ning lisaks palju muid bioloogiliselt aktiivseid koostisained  

 

- Kontsentraat ei ole üleküllastatud individuaalsete elementidega, 

vaid on õigesti balansseeritud 
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TAHKE             VEDEL 
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  MÕJU:                 - Stimuleerib taime kasvu, aitab omastada toitained, tugevdab immuunsüsteemi  

                           - Kaitseb kahjurite vastu, rikastab mulda toitainetega 

  

 TULEMUSED:      - Kuni 20-40% suurendab saaki; 

       - Kuni 15-26% suurem saagi kvaliteedi näitajad; 

       - Kuni 30-50% väheneb mineraalväetiste vajadus;  

       - Kuni 34-48% vähendab umbrohtu; 

       - Kuni 5-10% suurem huumuse sisaldus mullastikus  

  

 LISAKS:               - Fosfori ja kaaliumi osakaalu suurenemine mullastikus; 

      - Taime arengut ja kasvu kiirendavate klorofülli ja karotenoidi suurenemine 

  

 KASUTAMINE:    - Väetamine 4 L/ha, *vahekord 1:100 

      -**Puhtime 4-5 L/t.  
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KÕIK ÜHES 
 

 Seemne töötlemine (BIO-puhtimisvahend) 

 Toitainete parem omastavus (BIO-stimulaator) 

 Bioloogiliselt aktiivsed mikro/makro elemendid (BIO-väetis) 

 Kaitse kahjurite vastu (BIO-insektitsiid) 

 Kaitse haiguste vastu (BIO-fungitsiid) 

 Suurepärane kleepuvus (BIO-kleepaine) 

 Biomassi mineraliseerumine (BIO-lagundaja) 



KASUTAMINE 
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 Sobib kõikidele taimetüüpidele 

 Soovitatav kasutamiskogus 3,5-4 l/ha kohta, vahekord 1:100 

 Tavapõllumajandus soovitatav väetamiste arv 4 korda hooaja jooksul 

 Mahepõllumajandus soovitatav väetamiste arv 4 – 8 korda hooaja jooksul  

 Aed- ja köögiviljade väetamine: 1 kord 10 päeva järel 

 Kasvuhoone taimede väetamine: 1 kord 7 päeva järel 

 Toataimede väetamine: 1 kord 15 päeva järel 

 Taimede värskuse säilitamiseks peale korjamist 

 Muru väetamine: 1 kord kuus 

 Seemnete leotamine enne külvamist: mugulad ja sibulad – 1 tund;                     

kaunviljad – 6 tundi; salat, redis – 12 tundi; porgand, kurk, kõrvits – 24 tundi 

 Marjapõõsaste ja puuistiku istutamisel: kastmine 1-2 korda nädalas 

 Mitmeaastaliste taimede väetamine: 2 korda 



KVALITEET 
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 EL’i ECO tunnistus  Nr. 1ECO-09 Veterinaartunnistus Nr. LT 40-91-002 
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 BIOORG VH seemne puhtimine, Maheuba, Väljaotsa OÜ, 2017 

 6.07.2017    31.08.2017 
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ROHKET SAAKI !!! 


