
BIOORG EMO – AUKŠTOS KOKYBĖS          

 DIRVOŽEMIO BAKTERIJOS  

vertingi efektyvūs mikroorganizmai    

ekologiniams ir intensyviems chemizuotiems ūkiams 

www.bioorgpro.eu 



SVARBU 

www.bioorgpro.eu 

AUKŠTA KOKYBĖ 
 

 Endosporinės formos bakterijos (atsparios aplinkos temperatūrai ir 

ultravioletinei šviesai) 

 Bakterijų mėginiai paimti iš tos pačios klimato zonos (maksimali įtaka) 

 Bakterijos mėginiai laikomi sušaldyti (-80 ̊C) 

 Mėginių atnaujinimas kiekvieną mėnesį (be mutacijos) 

 Garantuotas bakterijų aktyvumas (po pripildymo produktas yra užšaldytas, 

min. -18 ̊C) 

 Aukšta garantuojama minimali koncentracija 1011 (100 mlrd. vnt. 1ml.) 

BIOORG EMO (Efektyvieji Mikro Organismai) – tai bakterijos, sertifikuotos 
naudoti organiniuose ir chemizuotuose ūkiuose užtvirtinti augalams azotą, fosforą, 
didinti kalio įsisavinimą, kovoti su augalų ligomis ir greitinti biomasės 
mineralizaciją. 



PRIVALUMAI 

www.bioorgpro.eu 

EFEKTAS:  - užfiksuoja atmosferoje esantį azotą dirvožemyje, iki 120 kg/ha   

              

REZULTATAS: - iki 49% sumažėja mineralinių trąšų poreikis 

   - iki 20-38% padidėja derlius 

   - iki 24% padidėja augalų šaknys ir žemės paviršiaus biomasė 

   - iki 81% sumažėja lapijos ligų tikimybė 

  

PAPILDOMAI:  - mikroorganizmai diferencijuoja foto-hormonus, kurie yra būtini augalų   

   vystymuisi 

  - didina augaluose chlorofilo, sukraus bei aminorūgšties kiekį 

  

NAUDOJIMAS: - Tręšti 0,1 L/ha, skiedžiant 1:200  

     - Sėklų paruošimui 0,1 L/t. 



PRIVALUMAI 
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EFEKTAS: :  - padeda geresniam fosforo ir kitų mineralų (Ca, Zn, Fe, kitų) įsisavinimui 

                 - padeda dirvožemyje esančiam fosforui absorbuotis į augalus 

               

REZULTATAI: - iki 49% padidėjęs derlius 

   - iki 44% padidėjusi sėklų biomasė 

   - iki 25% padidėjęs sėklų daigumas 

   - iki 12% padidėjusi sausoji šaknų masė 

  

PAPILDOMAI:   - gerina augalų apsisaugojimą nuo kenkėjų ir ligų  

  

NAUDOJIMAS:  - Tręšti 0,1 L/ha, skiedžiant 1:200  

      - Sėklų paruošimui 0,1 L/t. 



PRIVALUMAI 
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EFEKTAS:               - apsaugo augalus nuo ligų 

               

REZULTATAI: - iki 92% mažina sužeidimus 

  - iki 89% mažina Aspergillus niger ir Rhizopus sp plitimą 

  - iki 83% mažina Resina Cladosporium plitimą 

  - iki 49% mažina Fusarium oxysporum plitimą 

  

PAPILDOMAI: - gerina maistinių medžiagų kaip N, P, B- vitaminai ir amino rūgštys    

    pasisavinimą 

  - didina augalų atsparumą klimato keliamoms stresinėms situacijoms  

  

NAUDOJIMAS:  - Tręšti 0,1 L/ha, skiedžiant 1:200  

      - Sėklų paruošimui 0,1 L/t. 



PRIVALUMAI 
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EFEKTAS:         - aktyviai mažina augalų atliekas ir greitina humuso formavimąsi 

           - generuoja antibiotikų formavimąsi, kurie žudo ligas ir kenkėjus  

   

REZULTATAS:        - greita ir efektyvi augalų liekanų mineralizacija 

          - augalų liekanų vertimas vertingu humusu 

         - ligų sukėlėjų šalinimas 

         - stiprus lignino ir celiuliozės eliminavimas 

          - augalų derliaus didinimas  

  

PAPILDOMAI: - naudoti po derliaus nuėmimo tiesiogiai purškiant ant augalų liekanų  

 

NAUDOJIMAS: - tręšti 0,2 l/ha, skiedžiant santykiu 1:200  

      



PAVYZDYS 
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BIOORG EMO-N sėklų apvalinimo mišinyje, ekologinė kanapė, Estija 2017  

      SU BIOORG EMO-N                                                                         BE                



PAVYZDYS 
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BIOORG EMO-N sėklų apvalinimo mišinyje, tarpinė kultūra, augimas 2 mėn., Estija 2017  



PAVYZDYS 
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BIOORG EMO-N ir BIOORG VH sėklų apvalinimo mišinys, ekologinis rapsukas, Lietuva  

sėja 07.09, nuotrauka iš 08.10.2017  



 

DERLINGŲ METŲ !!! 
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