
BIOORG EMO – AUGSTAS KVALITĀTES 

AUGSNES BAKTERIJAS  

 

vērtīgi efektīvi mikroorganismi    

bioloģiskajām un konvencionālām saimniecībām 

www.bioorgpro.eu 



SVARĪGI 
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BIOORG EMO (Efektīvie MikroOrganismi) – ir sertificēta baktērija ko izmanto gan 

bioloģiskajās gan konvencionālajās saimniecības, piesaista kultūraugiem slāpekli, 

fosforu, palielina kālija apgūšanu,  palīdz cīnīties pret augu slimībām un paātrina 

biomasas mineralizāciju. 

 

AUGSTA KVALITĀTE 

   Endosporālas baktērijas, ģimene Bacillus (izturīgas pret apkārtējās vides 

temperatūru un ultravioleto gaismu) 

 Baktēriju paraugi, kas ņemti no vienas klimatiskās zonas (maksimālā ietekme) 

 Baktēriju paraugus  tiek uzglabāts sasaldētā veidā (-80°C) 

 Paraugu atjaunošana katru mēnesi (bez mutācijas) 

 Garantēta baktēriju darbība (pēc uzpildes produkts ir sasaldēts, min -18 ° C) 

 Garantēti augsta minimāla koncentrācija ir 1011 (100 miljardi vienību uz 1ml.) 



IPAŠĪBAS 

www.bioorgpro.eu 

 EFEKTS:              - fiksē atmosfērā esošo slāpekli augsnē, līdz 120 kg/ha  

  - palīdz uzņemt augsnē esošo fosforu 

 

 REZULTĀTS:       - līdz 49% samazinās vajadzība pēc minerālmēsliem  

    - līdz 20-38% palielina ražu 

    - līdz 24% palielina augu saknes un biomasu  

    - līdz 81% samazina lapu slimību izplatību  

 

 PAPILDU: - Mikroorganismi diferencē fitohormonus, kas ir svarīgi augu attīstībai 

  - palielina hlorofila, cukura un aminoskābju daudzumu augos  

 

 IZMANTOŠANA:    - lietot 0,1 L/ha, atšķaidot proporcijā 1:200 

   - Sēklu kodināšana 0,1 L/t.  



IPAŠĪBAS 
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 EFEKTS:              - Palielina fosfora un citu minerālu absorbciju (Ca, Zn, Fe, citi) 

  - palīdz uzņemt augsnē esošo fosforu 

 

 REZULTĀTS:       - līdz 49% palielina ražu  

  - līdz 44% palielina sēklu biomasu 

  - līdz 25% palielina sēklu dīgtspēju 

  - līdz 12% palielina sausās saknes masu  

 

 PAPILDU: - Uzlabo augu izturību pret kaitēkļiem un slimībām  

 

 IZMANTOŠANA:    - lietot 0,1 L/ha, atšķaidot proporcijā 1:200 

   - Sēklu kodināšana 0,1 L/t.  



IPAŠĪBAS 

www.bioorgpro.eu 

 EFEKTS:              - pasargā augus no slimībām 

 

 REZULTĀTS:       - līdz 92% samazina bojājumus 

  - līdz 89% samazina Aspergillus niger un Rhizopus sp. izplatīšanos 

  - līdz 83% samazina sporu Cladosporium izplatīšanos 

   - līdz 49% samazina Fusarium oxysporum izplatīšanos 

 

 PAPILDU: - uzlabo barības vielu absorbciju, piemēram, N, P, B vitamīnus un aminoskābes 

  - palielina augu izturību pret laikapstākļu izraisītu stresu 

 

 IZMANTOŠANA:    - lietot 0,1 L/ha, atšķaidot proporcijā 1:200 

   - Sēklu kodināšana 0,1 L/t.  



IPAŠĪBAS 

www.bioorgpro.eu 

 EFEKTS:              - aktīvi palīdz sadalīt augu atliekas un paātrina humusa veidošanos 

    - ģenerē antibiotiku veidošanu, kas ierobežo slimības un kaitēkļus 

 

 REZULTĀTS:       - ātra un efektīva augu atlieku mineralizācija 

  - augu atlieku  pārveidošana par vērtīgu humusu 

  - slimības izraisītāju iznīcināšana 

  - spēcīga lignīna un celulozes eliminēšana 

  - augu ražas palielināšana 

 

 PAPILDU: - izmantot pēc ražas novākšanas, tieši izsmidzināt uz augu atliekām 

 

 IZMANTOŠANA:    - lietot 0,2 L/ha, atšķaidot proporcijā 1:200 



PIEMĒRS 
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BIOORG EMO-N Sēklu kodne, ekoloģiska kaņepe, Igaunija 2017 

BIOORG EMO-N  baktērijas                                                                 bez baktērijām                



PIEMĒRS 
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BIOORG EMO-N sēklu kodne, starpproduktu kultūra, izaugsme 2 mēneši, Igaunija 2017 



PIEMĒRS 

www.bioorgpro.eu 

BIOORG EMO-N un BIOORG VH kodne, ekoloģiskais rapsis, Lietuva sēja 07.09.,  

Foto no 08.10.2017. 
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Ražīgu Gadu !!! 


