
S 90 Plus 2 

žieminiuose javuose 

 



       

    

       Naudodami 

 

    

 bio-algeen S 90 Plus 2 

        

        žieminiams pasėliams, 

         

         kas metai savo įmonę 

     

    aprūpinsite 

 

papildomomis 
  

  grynosiomis pajamomis, 

                 

              kurių  negautumėte 

      

     jokiu kitu būdu! 
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  Žieminių javų auginimas   
            panaudojant 

     bio-algeen S 90 Plus 2 

Kaip veikia bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojus žieminiuose javuose? 

 

 

Kiekvienas augalas, po kontakto su mūsų preparatu, sureaguoja tą pačią sekundę:  
jo šaknų sistema pradeda vystytis žymiai sparčiau. 30 – 50 % atsiranda daugiau smulkių šaknų 

po kiekvieno apdorojimo – tai visai normalu. 

Sudėtinė mūsų preparato dalis yra pilkoji humino (humuso) rūgštis. Tai galutinis 
biologinės organinės medžiagos mainų reakcijos mūsų dirvose produktas. Greta  

daugiasluoksnių silikatų,  pilkosios humino (humuso) rūgšties kiekis  

apsprendžia dirvos derlingumą, greitą ir subalansuotą mikrobiologijos dauginimasi ir  

aktyvumą. 

Tokiu būdu buvo moksliškai įrodyta, kad mikrobiologijos aktyvumas, apdorotuose mūsų preparatu 

dirvose padidėjo net dvidešimt kartų. 

Nuosekliai naudojant bio-algeen S 90 Plus 2, molingi dirvožiamiai  įgauna naują struktūrą, 

tampa pralaidesni drėgmei tuo pačiu atsiranda lengvesnė molingo dirvožemio apdirbimo galimybė. 

Šiandien susidariusi nepatenkinama kaštų bei pajamų situacija mūsų žemės ūkio įmonėse tiesiog verčia 

mus taikyti naujus, tačiau inovativius ir praktikoje išbandytus metodus (pvz. bio-algeen S 90 Plus 2). 

Naudojant šį preparatą, javų auginimui yra daroma ši tiesioginė įtaka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akivaizdžiai padidėja derlingumas 

Pagerėja kokybė 

Stabilizuojama augalų sveikata 

Sutaupomos augalų apsaugos priemonės 

Sutaupoma sėkla 

Žymiai pagerėja ūglių leidimas 

Padidėja atsparumas 

Sumažėja iššalimo rizika 
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Cheminiai preparatai, skirti kovai su vabzdžiais ir grybais, brangsta kasmet.   
 
Šiuo metu jie pabrango jau tiek, kad jų gamintojų rekomenduojamas naudojimas bei jo kiekiai  

nebeleidžia  įmonėms gauti patenkinamą pelną. 

Nuolat kylančių kaštų augalininkystėje atspirties taškas visų pirma yra dažniausiai 
perdėtos rekomendacijos sėjos tankumui. 

Šios, kaip taisyklė, veda link to, kad tada yra nepakankamai skiriama dėmesio optimaliam  

atskiro augalo augimo vietos dydžio nustatymui. To pasėkoje susidaro tankios augalų grupės, 

kuriose vyrauja ypač nepalankus mikroklimatas. 

Norint bent kažkiek apsisaugoti, subalansuoti ir išlyginti nepalaukaus mikroklimato pasėkmes, dažniausiai 

yra taikomos intensyvios ir brangios augalų apsaugos priemonės.  Tai yra žinoma, tačiau – norom ar 

nenorom – per retai į tai atsižvelgiama. 

Daugelis ūkininkų negali net įsivaizduoti, kad sumažinus sėjamos sėklos ir naudojamų cheminių priemonių 

kiekius augalininkystėje, galima pasiekti geresnių derlingumo ir kokybės rezultaų. 

Todėl nuolatos naudodami preparatą bio-algeen S 90 Plus 2 mūsų klientai gali nemažai sutaupyti tiek 

sėklos, tiek ir augalų apsaugos priemonių. 

Kartu su moksliškai įrodytu biologinio aktyvumo padidėjimu, dvidešimt kartų, taip pat 

sumažinamas ir per dirvą persiduodančių ligų sukėlėjų ir parazitų (nematodų ir t.t.) keikis, tuo pačiu 

skaidomos kenksmingos medžiagos bei pagerinama  ariamos žemės struktūra. 

Šios dirvos  pasižymi didesnėmis buferinėmis, vandens sulaikymo savybėmis  

Bei stipresne maistingųjų medžiagų dinamika nei, preparatu bio-algeen S 90 Plus 2, 

neapdorotos dirvos. 
Remdamiesi pasauline, didesne nei dvidešimties metų mūsų preparato naudojimo patirtimi, 
galima akivaizdžiai nustatyti, kiek yra sutaupoma sėklos ir augalų apsaugos priemonių. 

Taip pat yra nustatyta, kad tos žemės ūkio įmonės, kurios kas met visas grūdines kultūras 

apdorodavo preparatu, niekada neturėjo problemų su DON parametrais, bei fusarium javuose. 

Toliau pateikiame rekomendacijas žieminių javų auginimui  panaudojant preparatą bio-algeen S 90 

Plus 2. 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad mūsų rekomendacijoje nurodytu preparato bio-algeen S 90 

Plus 2 naudojimo kiekių ir terminų  laikytis būtina. 
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Remkimės faktine situacija, esančia šiuo metu daugelyje augalininkystės įmonių: 



Rekomenduojamas sėkols kiekis: 

Žieminiai miežiai 4-ių eilių 
Žieminiai miežiai 2-ių eilių 

200-250 daigūs grūdai/m² (dg/m²). 
280-350 dg/m² 

230 – 250 dg/m² 
180 – 250 dg/m². 
  90 – 120 dg/m² 

90 – 120 dg/m² 

150 – 220 dg/m². 

Žieminiai kviečiai (atskiravarpių tipai ) 
              (pilno užsodinimo, tankios sėjos tipai) 
Hibridiniai kviečiai 

Hibridiniai  rugiai 

Žieminiai kvietrugiai 

Naudojant vienagrūdę sėjamąją hibridinėse rūšyse apie 90 dg/m². 

Pradines javų auginimo sąlygas galite pagerinsiti naudodami mūsų biologinį beicą 
bio-algeen BZ 5. 

Jei pirmaisiais metais dar nebūsite pasiruošę naudoti bio-algeen S 90 Plus 2 , 

sėjos kiekį sumažinkite ir pabandykite prie to prieiti palaipsniui. 

Atminkite prašom ir tai, kad  didelio tankumo augalai vienas kito atžvilgiu susilpnėja,  

todėl silpni augalai jau iš anksto būna užprogramuoti iššalimui, siekiant to išvengti ir prašome prisilaikyti 

nurodomu sėjos nornu. 

Trąšoms galioja ši rekomendacija: 
Rudenį žieminius javus reikėtų dar papildomai patręšti azoto trąšomis 30 – 40 kg/ha (veiklios mediagos) 

kiekiu.  
Mūsų preparato dėka suaktyvinamas žymiai didesnis šaknų prasiplėtimas horizontalia kryptimi, to pasėkoje 

šaknis savo vystymuisi reikalauja šio azoto. Tuo pačiu Jūs užkirsite kelią pavasariniam javų badavimui 
ankstyvą pavasarį,  jei atsiradus butinybei patręšti nebūtų galimybės įvažiuoti į laukus. 

Laukuose kuriuose prieš tai buvo augintos tolios kultūros kaip rapsas, ankštinės (žirniai, pupos ir t.t.) arba 

bulvės šios azoto dozės nebereikia.  
Azoto dozavimą kartu su mineralinėmis trąšomis reiktų taikyti, jei įmanoma, 5 – 8 dienas prieš 
numatomą apdorojimą su bio-algeen. Tręšiant koncentruotu amonio nitrato šlapalo tirpalu (Pvz. Kasu), 

mūsų preparatą galima naudoti kartu, jei tik yra pasiekta atitinkama biologinė augalo stadija musu preparato 

panaudojimui. 

Prašome susitaikyti su paprastu faktu: daugialypės bei kompleksinės mūsų biologinio 
preparato bio-algeen S 90 Plus 2 savybės bei poveikis augalams bei dirvai, kurios 

jau tūkstančius kartų yra išbandytos visame pasaulyje visose augalininkystei tinkamose 

klimatinėse zonose, negali būti pakeičiamos jokiu kitu agrariniu chemikalu. 

Pagarbiai, 
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Kvietrugiai + žieminiai miežiai + žieminiai rugiai + žieminiai kviečiai 

su bio-algeen S 90 Plus 2 

Naudojimo rekomendacija: purkšti 2 
kartus! 

Alternatyvą žieminiuose kviečiuose 
             žr. 
   21-ame puslapyje (purškimo 
terminai) 

rudenį: 
bio-algeen 

2,0 l / ha 

+ herbicidas 

ir 
pavasarį: 
bio-algeen 

2,0 l / ha 
stadija 
 (32-34) 

 A-D 
10-13 

Dygimas 
 iki 3-io 
 lapo 
stadijos 

E 
21 

Ūglių 
 leidimo 
pradžia 

F 
25 

Pagrindinis- 
Ūglių leidimas 

G 
29 

   Ūglių 
 leidimo 
pabaiga 

H 
30 

Atžalų leidimo 
pradžia 

 I 
31 

1-o stiebo  

bamblio- 
 ataugos  

stadija 

2- o stiebo  

bamblio- 
 ataugos  

stadija 
 

32 
-- 

K 
37 

Paskutinio 
lapo 
  pasirodymas 

L 
39 

Ligula  

(lapo 

žievelės) 

stadija 

M 
49 

 Paskutinės  

lapo  

makšties 

atsivėrimas 

N 
51 

Varpojimo 
 pradžia 

O 
59 

Varpojimo 
 pabaiga 

P-Q 
61-69 
Žydėjimas 

R-W 
71-92 

Grūdo  
sudarymas 
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Žemės ūkio bendrovė Agrarproduktion 

Goldene Aue 

GmbH & Co. KG 

99765 Goersbach 

036333-70284 

Kvietrugiai 

neapdorota kon- 

      trolė 

(5 augalai) 

bio-algeen 

S 90 Plus 2 

(5 augalai) 
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Žieminiai rugiai 

neapdorota 

  kontrolė 
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bio-algen S 90 Plus 2 



Žieminiai miežiai 
(Sutaupyti kaštai bei išlaidos ir padidintas derlingumas visose 

dirvose) 

Kontrolė 

Sėja/ sėkla:350 grūdų/m² 

Augalų apsauga: įprastinė 

bio-algeen S 90 Plus 2 

Sėja/ sėkla: 200 grūdų/m² 

Stiebo stabilizatorius 

+ varpų apdorojimas 

Mūsų rekomendacija: 

10 – 13 stadija / rudenį 2 litrai bio-algeen S 90 Plus 2 200-uose litrų vandens/ha 
32 – 34 stadija / pavasarį 2 litrai bio-algeen S 90 Plus 2 200-uose litrų vandens/ha 

Pavasarį: stiebo stabilizatorius – kitaip gali nulinkti/ nulūžti subrendusios varpos, 
Fungicidai pavasarį, tik esant reikalui, varpų apdorojimas nuo vabzdžių ir grybų apnikimo 

Neapdorota kontrolė bio-algeen S 90 Plus 2 
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Dipl.inž.agr. Friedrich Wilhelm Schütze 
Dorfstr. 13 
14913 Langenlipsdorf Tel./Faks. 033742-60321 

Žieminiai miežiai 2003 m. 

2002 m. ypatingai drėgnas ruduo – nėra šaknų, 2002/2003 m. m. žiemą iššalimas 
dėl šalčių  be sniego (iššalusio dirvožemio). 

Po to iki derliaus nuėmimo beveik be kritulių 

Bandyminis ir neapdorotas sklypai, nutolę vienas nuo kito per 5-6 km. Abiejų sklypų dirvos tų pačių 

kokybinių  rodiklių (33) ir kas met visada duodavo tokius pat derlius. 

Žieminių miežių rūšis: 

Augalų apsauga: 

bio-algeen S 90 Plus 2 : 

Lomerit 

0,5 litro Carbendazym 
0,5 litro Desmel 

2 litrai/ha 2-o lapo stadijoje 

Neapdorota kontrolė 

Neapdorota kontrolė 

30,2 dt./ha 

bio-algeen 
S 90 Plus 2 

bio-algeen S 90 Plus 2 

padidintas 

derlingumas 

10 dt./ha 

% 

+ 33,33 40,2 dt./ha 
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(dėl bio-algeen naudojimo padidėjusi šaknų masė ir dirvos 
biologinis aktyvumas tomis pačiomis sąlygomis augalus pilnai 
aprūpina fosforu) 

Žieminiai miežiai 

bio-algeen S 90 Plus 2 

pilnai aprūpinti augalai 

               be 

  bio-algeen 

fosforo trūkumas 
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Išpučia vėjas 

Purškimo juosta 

  24 m pločio 

neapdorota 

  kontrolė 

Dirvos įšilimas ankstyvą pavasarį 

Padidėjęs dirvos biologijos aktyvumas, inicijuotas 2 litrų/ha 

bio-algeen S 90 Plus 2 rudenį žieminiuose kviečiuose (2-o lapo stadijoje) 
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neapdorota 

 kontrolė 

bio-algeen 

S 90 Plus 2 

  N trūkumas dėl 

padidėjusių šaknų 
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Ši aerofotonuotrauka parodo į akis krentantį šviesų ruožą šalia 

tamsios lauko pradžios. Tai 24 m pločio bandymas su 
bio-algeen S 90 Plus 2 , atliktas su žieminiais kviečiais.  

Matome iš spalvos, kad apdoroti kviečiai subrendo anksčiau dar 

prieš derliaus nuėmimo laikotarpį, nes augalai pasisavino 

didesne azoto dalį dėl padidėjusiu savo šaknų kurias sugebėjo 

užsiauginti panaudojus bio-algeen. 

Todėl planuojant sekančia, rudeninę, sėja reikia atsižvelgti i tai 

jog, šiame lauke, palikus susmulkintus šiaudus jau rudenį 

papildomai patrešus 30 kg/N/ha, kitais metais, taip pat būtų 

galima pasiekti didesnį derlingumą ir geresnę kokybę 

naudojamo bio-algeen efektyvumo dėka! 
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 Klaus Hoerold žemės ūkio įmonė  

06528 Liedersdorf 

T. 034659 61861 

Šaknies kaklelio puvėsio įveikimas 

   su bio-algeen S 90 Plus 2 

 bio-algeen S 90 Plus 2 

Apdorojimas 1-ą kartą rudenį 

(Dirvos biologijos aktyvumo optimizavimas) 

Neapdorota kontrolė 
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Kviečių stabilumas 

CCC CCC + bio-algeen S 90 Plus 2 
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Žieminiai kviečiai 

Išlaidų taupymas, padidintas derlingumas ir aukšta javų kokybė visose dirvose! 

Neapdorota kontrolė 

Sėja/ sėkla:320 grūdų/m² 

bio-algeen S 90 Plus 2 

200 grūdų/m² 

Mūsų rekomendacija: 

10 – 13 stadija / rudenį 2 litrai bio-algeen S 90 Plus 2  200-uose litrų vandens/ha 
32 – 34 stadija / pavasarį 2 litrai bio-algeen S 90 Plus 2  200-uose litrų vandens/ha 

Esant reikalui, fungicidai ir insekticidai, varpų apdorojimas nuo vabzdžių bei grybų apnikimo 

neapdorota 

kontrolė 

bio-algeen 

S 90 Plus 2 
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Žieminiai kviečiai 

neapdorota 

kontrolė 

bio-algeen 

S 90 Plus 2 

apdorota 1 kartą 

rudenį 
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Žemės ūkio bendrovė ir medelynas 
Sven Hirt 
Untertor 129 
99100 Toettelstedt 
036208-71128 

Net ir didžiausių kokybiškų kviečių derlių atveju su 

bio-algeen S 90 Plus 2 galima pasiekti maksimalias gryno proteino vertes! 

Žieminiai kviečiai 

Tommi 

Priešsėlis: 
Dirvos rodiklis: 
Sėja/ sėkla: 
Grūdai/m² 
Augalai/m² 

WW/žieminis rapsas 
70 
2.10.03 
240 
apie 220 

Limes 

WW/linai 
75 
3.10.03 
240 
apie 220 

2 litrai 
+ herbicidas 

Herbicidas 
+CCC 
+0,5 litro 

2 litrai 
+Moddus 

CCC 
+Amistar 

Pradinis rinkinys +200 

ml/ha 
+0,5 litro 

Scater 

WW/žieminis rapsas 
35 
5.10.03 
240 
apie 220 

2 litrai 
+ herbicidas 

Herbicidas 
+CCC 
+0,5 litro 

2 litrai 
+Moddus 

CCC 
+Amistar 

Pradinis rinkinys +200 

ml/ha 
+0,5 litro 

EC 10 bio-algeen 2 litrai 
                 +herbicidas 

EC 25 

Mn-Karb/Sulfatas 
(Mangano chelatas) 

Herbicidas 
+CCC 
+0,5 litro 

EC 32                         bio-algeen 2 litrai 
                                         +Moddus 

CCC 
+Amistar 

EC 52                           Pradinis rinkinys 
                                     Varis+200 ml/ha 
                                  Mn-Karb/Sulfatas+0,5 litro 
                                    (Mangano chelatas) 

Azotas 

Rudenį 0 kg 
1-a dozė pavasarį 100 kg/N/ha AHL- amonio nitr.- 

šlapalo tirpalas 
Kiekis dozuojant azotą 110 kg/N/ha AHL 
Iš viso: N/ha210 kg/N/ha AHL 

 30 kgN/kg AHL 
100 kgN/ha AHL 
110 kgN/ha AHL 
240 kg/N/ha AHL 

  0 kg 
100 kg/N/ha AHL 
110 kg/N/ha AHL 
210 kg/N/ha AHL 

Derliai: 

Grynas proteinas: 

Krituliai: 

132 dt/ha 

 15,5 % 

135 dt/ha 

 15,4 % 

115 dt/ha 

 15,5 % 

495 mm 

372 mm 
18 

Metu begije 2003 m. 

Nuo 2004 m. sausio iki liepos  



bio-algeenS 90 Plus 2 panaudojimo bandymas 

                              2007/08 m. m. 

Halės – Vitenbergo Martino Liuterio universitetas 

                     Žemės ūkio fakultetas 

Julius-Kuehn bandomasis laukas 

                 Dvimetė priemonė 

vienfakt. blokinė autonominė įranga su 4-gubu pakartojimu 

Žieminių kviečių veislė „Tarso“ 
Sėjos intensyvumas: 200 grūdų/m² 

 Kontrolė 
 80+100 kgN pavasarį 

  86,70 dt/ha 

bio-algeen 

       2 l/ha bio-algeen rudenį (EC 10-13) 
       80+100 kgN pavasarį 
       2 l/ha bio-algeen pavasarį (EC 28-32) 

  91,89 dt/ha 

bio-algeen + rudeninis tręšimas (+30 kg N) 
      30 kg N rudenį 
      2 l/ha bio-algeen rudenį (EC 10-13) 
      80+100 kgN pavasarį 
      2 l/ha bio-algeen pavasarį (EC 28-32) 

  95,02 dt/ha 

Lyginant su kontrole buvo gautas padidintas derlingumas: 

               5,19 dt/ha   (be papildomo tręšimo rudenį) ir 

               8,32 dt/ha   (papildomai tręšiant rudenį). 

19 



Organinės trąšos "Bio-Angeen S 90 plus 2" 

Gamintojas: 

Firma «Schulze & Hermsen» GmbH  Mittelshtrasse 6 21 368 Dalenburg-Ginai, Vokietija 

 

Rekomendacijos naudojimui, TRANSPORTAVIMUI IR SAUGOJIMUI 

 

Cheminė grupės kilmė: Organinės trąšos, chemiškai apdorostos. 

Sudėtis: jūros dumblių ekstraktas. 

Veiklioji medžiaga: poliuroninė rūgštis, oligosaharinai. 

Paskirtims:  Organinės trąšos žemės ūkio augalininkystės kultūroms, pagal reikiama 

panaudojimo kiekį ir naudojimo metodiką. Didina žemės 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 žemės ūkio augalų ir dirvožemio 

purškimui, darbiniu tirpalu, naudojantis bet kokiais serijinės gamybos purkštuvais.  

Vartojamo darbinio tirpalo išeiga vienam hektarui - 200 litrų. 

 

DARBINIO TIRPALO PARUOŠIMAS: 

 1. Purkštuvas pripildomas vandens iki 3 / 4 talpos. 

 2. Purkštuvo talpa papildoma amonio sulfatu, santikiu - 0,5 kg vienam hektarui. 

 3. Į purkštuvo talpa (be maišytuvo) supilti  "Bio-Angeen S 90 Plus 2" kiekį, 

     atsižvelgiant į naudojimo normas, nustatytas pasėlių apdirbimui. 

 4. Esant butinumui, purkštuvo talpa papildoma pesticidai. 

 5. Purkštuvo talpa pilnai užpildoma vandeniu.  

PRIVALOMAS ĮŽEMINIMAS: 

 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. 

Įžeminimas, aukščiau nurodytose vietose, turi būti įrengtas taip, kad metalinė grandinė 

pastoviai  turėtu kontakta su žeme. 

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 žemės ukio kultūroms Jūsų  ūkije, kreipkitės į regiono atstovą. 
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Purškimo terminai / sąnaudų bei dozavimo 

kiekiai žieminiuose javuose 

2 l/ha 

Žieminiai miežiai 2 l/ha 

BBCH 10 – 13, (1 – 3 lapai) 

BBCH 32-34 (kartu su azoto dozavimu  AHL (amonio 
nitrato- šlapalo tirpalo) arba 5–7 dienas po grūdėtų  
trąšų dozavimo kaip azoto kiekio dozavimas) 

kaip ir žieminiai miežiai 

kaip ir žieminiai miežiai 

2 l/ha 

Žieminiai kviečiai 2 l/ha 

BBCH 10 – 13, (1 – 3 lapai 

BBCH 32-34 (kartu su azoto dozavimu  AHL (amonio 
nitrato- šlapalo tirpalo) arba 5–7 dienas po grūdėtų  
trąšų dozavimo kaip azoto kiekio dozavimas) 

Žieminiai rugiai 

Kvietrugiai 

       Alternatyva: 

2 l/ha 

Žieminiai kviečiai 

2 l/ha 

BBCH 25 (iškart išleidus ūglius pavasarį) 

BBCH 32-34 (kartu su azoto dozavimu AHL (amonio 
nitrato- šlapalo tirpalo) arba 5–7 dienas po grūdėtų  
trąšų dozavimo kaip azoto kiekio dozavimas) 

Kadangi dirvos biologijos aktyvumas pavasarį yra optimizuojamas du kartus panaudojus 
bio-algeen S 90 Plus 2, dabar papildomai dozuoti 30 kg azoto (N) (kaip yra naudojama 

rudenį po šiaudų priešsėlio) nebereikia! 
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S 90 Plus 2 

Sėkmės garantija 

augalininkystėje 

bio-algeen S 90 Plus 2- tai skystas natūralus preparatas, kuris augalinių 

komponentų ir jų savybių kaip pagalbinių augalams priemonių ir pagalbinių 
grunto medžiagų dėka labai teigiamai veikia augalus bei dirvą ir kaipo tokia 
Vokietijoje yra laisvai naudojama augalininkystėje Vokietijoje, vadovaujantis 
trąšų įstatymu. 

Nors sukurtas integruotai žemdirbystei, mūsų preparato gamyba atitinka 
Europos ekologinės žemdirbystės reglamento (EB 889/2008) reikalavimus). 

Moksliniai tyrimai patvirtina: 

Visi augalai kiekvieno kontakto su bio-algeen S 90 Plus 2 metu reaguoja 

vystydami padidintą šaknų sistemą mažiausiai 30 % 

Biologinis dirvos aktyvumas panaudojus bio-algeen S 90 Plus 2 
padidėja iki dvidešimties kartų 

Tokiu būdu ūkininkas pirmą sykį gali tuo pačiu metu optimizuoti savo 
augalų augimą ir gyvybinę jėgą 

                                 bei 

            pasiekti ir užtikrinti maksimalų savo dirvos derlingumą, ilgalaikę jos 
struktūrą ir apsaugą nuo erozijos. 

Tai duoda anksčiau neįmanomais laikytus didesnius derlius, pagerina 
derlingumą metų bėgyje, nepaisant didesnių derlių geresnę kokybę, žymiai 
padidėjusias sandėliavimo galimybes bei leidžia sutaupyti augalų apsaugos 
chemines priemones. 

bio-algeen stiprina dirvą ir augalus – pertvarko finansus ! 



 

Klientus 

aptarnaujantys 

konsultantai 

Šlėsvigas-Holšteinas + 
Šiaurinė Žemutinė Saksonija 
Peter Dittrich 
26409 Wittmund 
Tel.: 04466-918382 
Mob.: 0170-5703932 
Faks.: 04466-918385 

Pietinė Žemutinė Saksonija 
Heinz Meier 
31139 Hildesheim 
Tel.: 05121-265972 
Mob.: 0171-3297788 
Faks.: 05121-261631 

Badenas-Viurtembergas 
Karl Gauss 
71334 Waiblingen 
Tel.: 07151-15160 
Mob.: 0152-02068132 
Faks.: 07151-57248 

Meklenburgas-Priešakinė 
Pomeranija 
Schulze & Hermsen GmbH 
21368 Dahlenburg 
Tel.: 05851-1564 
Faks.: 05851-7315 

Pietinis Badenas-
Viurtembergas 
Hermann Holzner 
88250 Weingarten 
Tel.: 0751-48348 
Mob.: 0160-8588528 
Faks.: 0751-46900 

Brandenburgas+Berlynas 
Armin Maass 
15898 Neuzelle 
Tel.: 033656-41055 
 Mob.: 0170-8324226 
Faks.: 033656-41055 

Šiaurinis Badenas-
Viurtembergas 
Willi Kuehner 
78850 Schefflenz 
Tel.: 06293-635 
Mob.: 0160-7004958 
Faks.: 06293-512 

Saksonija-Anhaltas 
Dr. Frank-Peter Faupel 
39175 Menz 
Tel.: 039292-67992 
Mob.: 0170-5644998 
Faks.: 039292-67993 

bio-algeen 

S 90 Plus 2 

Šiaurės Reinas-Vestfalija 
Werner Hermsen 
47805 Krefeld 
Tel.: 02151-316844 
Mob.: 0171-6167333 
Faks.: 02151-313628 

Reino kraštas-Pfalcas + 
Saro kraštas 
Jakob Mathern 
55596 Waldboeckelheim 
Tel.: 06758-6876 
Mob.: 0163-5130116 
Faks.: 06758-212 

Bavarija 
Horst Harten 
84574 Taufkirchen 
Tel.: 08638-887472 
Mob.: 0171-2643846 
Faks.: 08638-8869033 

Saksonija+Tiuringija 
Stefan Oehm 
09114 Chemnitz 
Tel.: 0371-2603826 
Mob.: 0170-8324231 
Faks.: 0371-2603826 


