S 90 Plus 2
ţieminiuose
ir
vasariniuose
rapsuose

Naudodami
bio-algeen S 90 Plus 2
ţieminiame rapse,
Jūs savo įmonę metai iš
metų aprūpinsite
papildomomis grynomis
pajamomis,
kurių tokio dydţio jokiu kitu
būdu paprasčiausiai
nepasiektumėte !
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Žieminiai rapsai su
bio-algeen S 90 Plus 2
Kaip veikia bio-algeen S 90 Plus 2, naudojamas ţieminiuose rapsuose?
Kiekvienas augalas po kontakto su mūsų preparatu sureaguoja tą pačią sekundės dalelę
ir iškart skatina intensyvesnį šaknų vystimąsi. Apdoroti augalai išsiaugina didesne 30 – 50 %
smulkiųjų šaknų sistemą po kiekvieno apdorojimo – tai normalus rezultatas.
Dalis mūsų preparato sudaryta 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 mikrobiologijos aktyvumas jau po mūsų
preparato panaudojimo du kartus apdorotoje 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, bet novatoriškus ir praktikoje išbandytus metodus (tokius
kaip bio-algeen S 90 Plus 2 panaudojimą).
Po tokio panaudojimo yra tiesiogiai įtakojamas rapsų auginimas:
Akivaizdţiai padidėja derlius
Pagerinama kokybė (pvz.aliejaus kiekis)
Sustiprinamas augalų augimas
Stabilizuojama augalų sveikata
Eliminuojami dirvos kenkėjai
Sutaupomos augalų apsaugos priemonės
Pagerinama maistingųjų medţiagų dinamika
Sutaupoma sėkla
Ţymiai pagerinamas šoninių ūglių susidarymas
Padidinamas atsparumas sugulimui
Sumaţinama iššalimo rizika

2

Ţemiau pateikiamos rekomendacijos padės Jums maţesnėmis materialinėmis
bei finansinėmis sąnaudomis metai iš metų sėkmingai auginti rapsus.
Čia sukaupta tų praktikų patirtis, kurie naudodami mūsų preparatą bio-algeen
S 90 Plus 2 nuolat nuimdavo didesnius derlius.
1. Įterpkite maţiausiai 30 kg N/ha rudenį kaip startinę dozę. Tuo uţkirsite kelią tam,
kad rapsas ankstyvą pavasarį nepradėtų badauti, jei dirva pirmai, ankstyvajai azoto
dozei būt nepravaţiuojama.
2. Sėja:
Tradicinėms rūšims mes rekomenduojame 30 – 35 daigių grūdų
/m².
Hibridinėms rūšims pilnai pakanka 25 – 30 daigių grūdų /m².
Sėjimo eiline sėjamąja atveju optimalus variantas yra 17 daigių
abiejų rūšių grūdų/m².
Pirminė sąlyga, ţinoma, yra gerai paruošta dirva sėjai! (šių nurodymų turėtumėte
laikytis ir vėlyvosios sėjos metu).
Pasirūpinkite homogenine 15 – 25 augalų/ m² augalija .
3. Jei norite uţtikrinti, kad brangi sėkla iš tikro gerai dygtų, tai atvėsinkite ją prieš pat
sėją porai valandų iki 4° Celsijaus ir tada iš karto ją pasėkite. Atvėsinimo metu sėkla
įgauna nenumaldomą dirginimą dygimui. (Tai galioja ne tik rapso sėklai!!!)
4. Sėklą sėjamąja sėkite ne per giliai į dirvą, nes rapsas kaip ir ţieminiai rugiai nori
„matyti saulę“. Iš paskos riedančiais prispaudimo ratukais arba sunkiuoju lyginimo
volu dirva yra vėl greitai uţverčiama bei sutvirtinama ir sukietinama.
5. Jei Jūsų sėjamoji yra ne per naujausia ir Jūs tikrai norite sėti tiksliomis dozėmis,
tada sėklą sumaišykite su sago grūdais arba rapsų grūdais iš paskutiniojo derliaus.
Paskutiniojo derliaus rapso grūdus pakaitinkite 60–80 minučių iki 70° laipsnių
Celsijaus – ir jie nebedygs (nepaisant to, būtinai rekomenduojama išbandyti
daigumą). Su jais ir sumaišykite savo naująją rapso sėklą.
6. Rapsus apdorokite rudenį 2-ų lapelių stadijoje su 1,5 litro/ha bio- algeen S 90
Plus 2 ir dar kartą po 14 d i e n ų su 1,5 litro/ha pagal mūsų rekomendacijas
(11-as puslapis). Tokiu būdu augalai smarkiai išvystys savo šaknis dirvos
paviršiuje, kas yra cukraus gamybos pagrindas (augalo „apsaugai nuo šalčio“) ir tuo
pačiu jo perţiemojimui. Pavasarį dar kartą panaudokite 2 litrus/ha bio-algeen
S 90 Plus 2 atţalų leidimui.
7.

Abiem bio-algeen panaudojimo atvejais rudenį pasinaudokite tuo pačiu ir
galimybe surinkti insekticidus, kad būtų sunaikinta rapsų spragė – „ţemės blusa“.
Praktika parodė: aukščiausios rūšies beicas veikia 100 % tik iki 2-ų lapelių stadijos.
Fomozė (phoma) ir kiti grybeliniai kenkėjai net per rapsų spragių įkandimo vietas
gali patekti į sveiką rapso augalą ir tada palieka nebesunaikinami.
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8. Tręškite rapsą ţiemai baigiantis kuo anksčiau, jei įmanoma, 80-100 kg/ha azoto. 2-a azoto
dozę, naudojant skystas trąšas, prieš pat išleidţiant atţalas sumaišykite su 2 litrais bioalgeen S 90 Plus 2 + 1-2 litro mangano – natūralaus chelato.
Naudojant kietos formos trąšas prieš pat išleidţiant rapsui atţalas, purškiama
kombinacija bio-algeen/manganas- natūralus chelatas maţdaug 1-ą savaitę po tręšimo.
Efektas: augalas tuoj pat įsisavina visus natūralius chelatus.
Mikroelementų trąšų kombinuojant jas su bio-algeen S 90 Plus 2 atveju, Jūs galite
lengvai patikrini atsparumą: paimkite stiklinę vandens, įlašinkite į ją porą lašų bioalgeen S 90 Plus 2, išmaišykite ir po to papildomai įlašinkite porą lašų atitinkamų
trąšų. Jei susidaro maţučiai dribsniai, reiškia trąšų maišyti su bio-algeen S 90 Plus 2
negalima.
9. Ţiedų purškimas: gerai apdorokite savo rapsų pasėlius ţydėjimo metu – kai tik
pasirodė pirmieji 5 maţo augalo ţiedlapiai– insekticidais ir fungicidais nuo rapsų
vėţio. Labai efektyvia priemone pasiteisino 50 litrų AHL (amonio nitrato ir
šlapalo tirpalo) /ha, ištirpinto 250 litrų vandens, įterpimas. Tokiu santykiu
atskiestas priedas uţkerta kelią tam, kad nepasireikštų nudegimai ir kad nesprogtų
ankštys ir neprarastų grūdų.
Jei Jūs savo rapsus apdorosite pagal šią 9-ų punktų programą, Jūs padėsite pagrindus
nuolatiniam padidintam derlingumui, tuo pačiu pagerindami dirvą – ir tai pasieksite
smarkiai sumaţindami investicijas bei sutaupydami sėklą ir augalų apsaugos priemones.
Su pagarba,
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Žieminis rapsas
su bio-algeen S 90 Plus 2
Naudojimo rekomendacija:
pavasarį:

rudenį:

bio-algeen

bio-algeen

2 x 1,5 l / ha

1 x 2 l / ha

nuo
sėkla skiltės
stadijos

leidžiant
atžalas
(20 - 30 cm )

po14
dienų:

1,5 l / ha

1,5 l / ha

2,0 l / ha

+ herbicidas + insekticidas

0
Dygimas

purkšti 3 kartus!

10
Sėklaskiltė
s stadija

11
Plokštinio
lapo
stadija

+ insekticidas

19
Rozetės
stadija

30

50

53

60

Augimas

Ţiedynpumpuri
ų susidarymas

Ţiedyno
išsitiesimas

Ţydėj
imas

70
Ankščių
susidarymas

89
Paskutiniosio
s
lapamakštės
atsivėrimas
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Döbber & Krause
paprastoji draugija
Athenstedter Str.
38855 Danstedt
039458-603

Ţieminis rapsas „Elektra“ 2004

be bio-algeen
su 0,6 litro Caramba
2003 m. rudenį

Derlius:
45,3 dt/ha

su 2 x 1,5 litro
bio-algeen S 90 Plus 2
2003 m. rudenį

52,25 dt/ha
+ 15,32%
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Ţieminis rapsas
16 grūdų/m²
= 600 g/ha
atskirų grūdų sėjimas
eiline sėjamąja
2 x bio-algeen
S 90 Plus 2
rudenį

Saaleaue ţemės ūkio ribotos atsakomybės
bendrovė Wirtschaftsweg (gruntinis kelias)
06667 Reichardswerben
Tel. 03443-279625

Ţemės ūkio kooperatyvas Schönberg/Neukirchen e.G. Dorfstr. 37 a /39615
Neukirchen Tel. 039396-237

Ţieminis rapsas

be bio-algeen
su 0,8 Liter Caramba/ha rudenį

2004/2005

su 2 x 1,5 litro bio-algeen
S 90 Plus 2 rudenį

Įmonės vadovo patikinimu, apdorojus ţieminį rapsą su bioalgeen, buvo galima pasiekti 25 % didesnio derlingumo.
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Žieminis rapsas Carolinensiel

Folicur + mangano sulfatas

Griovys

bio-algeen + mangano chalatas
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Ţieminio rapso derlius Carolinensiel 2004-07-31
Ţemės sklypas
Plotas
Pirmesnė kultūra

Sėklos rūšis (data):
Sėjos stiprumas/m²:
Augalų/m² pavasarį:
Augalų apsauga:
Folicur
Mangano sulfatas
2003-09-12 (duomenys 1 hektarui)
2003-09-17 (duomenys 1 hektarui)
2004-02-20 (duomenys 1 hektarui)
2004-03-05 (duomenys 1 hektarui)
2004-03-05 (duomenys 1 hekt.)
papildomai visiems purškimams:
Bendras azotas (N)
Ţiedų apdorojimas:
Folicin manganas
bio-algeen S 90 Plus 2

3 (be bio-algeen)

4 (su bio-algeen pavasarį)

5 ha
bulvės

4,1 ha
bulvės

Talent
2003-09-12
50 grūdų
30 augalų
Carate
Himex (Derusal)
rudenį ir pavasarį
taip
40 litrų AHL
1 dt 40-io kalio
3,51 dt šlapalo
1,5 dt Domogran
1,5 dt. 40-io kalio + magnio
40 litrų AHL
220 kg
50 l=18 kg N/AHL 250 litrų vandens
ne
ne

Talent
2003-09-12
50 grūdų
30 augalų
Carate
Himex (Derusal)
rudenį
ne
40 litrų AHL
1 dt 40-io kalio
3,51 dt šlapalo
1,5 dt Domogran
1,5 dt. 40-io kalio + Mg
40 litrų AHL
240 kg
50 l=18 kg N/AHL
1 litrų leidţiant atţalas
2 l/ha leidţiant atţalas

*AHL - amonio nitrato ir šlapalo tirpalas

Derlius:

58,8 dt/ha
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72,34 dt/ha
+ 13,54 dt/ha
= + 23,02 %

Augalas kaip ir bet kuris kitas!
Ponas Weidner dţiaugiasi savo tolygiai suaugusiais
ţieminiais rapsais, kuris buvo pasėtas sumaţintu
grūdų skaičiumi ir jau po rudeninio apdorojimo su 2
x 1,5 litro bio- algeen
S
90 Plus 2 (be
Folicur
arba Caramba) atrodo daug ţadančiai.
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Ţieminis rapsas 2005/2006

Mūsų rekomendacija:

Sėja:

50 grūdų/m²
Su sutankinimo priem.

50 grūdų/m²
Be sutankinimo priemonių
(tik bio-algeen S 90 Plus 2)

Apdorojimo atvejai su bio-algeen S 90 Plus 2:
1-a lakštinio lapo pora
Po 14 dienų
Pavasarį leidžiant atžalas
Pilno žydėjimo metu

1,5 litro 200 litrų vandens/ha
1,5 litro in 200 litrų vandens /ha
2,0 litro in 200 litrų vandens /ha
50,0 litro AHL + 0,5 litro fungicidų nuo rapsų vėžio 250 litrų
vandens

Insekticidai pagal poreikį
Jokių sutankinimo/ sukratymo priemonių rudenį ir
pavasarį! Jokių fungicidų rudenį !

Kontrolė
su sutankinimo priemonėmis

bio-algeen S 90 Plus 2
be sutankinimo priemonių
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SCEA Bijot Père et Fils
Rue de la Champagne
F 51230 Marigny
0033-32 64 294 77

Ţieminis rapsas 2006
Sutankinimo priemonių palyginimas su bio-algeen

Kontrolė
40 grūdų/m²
2 x sutankinimo priem. rudenį
1 x sutankinimo pr. pavasarį

bio-algeen S 90 Plus 2
40 grūdų/m²
2 x 1,5 litro/ha bio-algeen rudenį
1 x 2,0 litrai/ha bio-algeen pavasarį
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Riebios ţemės struktūros pagerinimas per
vienerius metus, panaudojus 2 x 1,5 litro ir 1 x
2 litrai bio-algeen S 90 + 2 vasariniame rapse 2004
m., laukiamas derlius (vertinamas specialistų): 6
dt/ha, realus derlius po bio-algeen :

34 dt/ha!
Palyginimas su neapdorotomis dirvomis, fotonuotraukų data 2005-04-05.

5 litrai bio-algeen/ha
2004 metais
be bio-algeen
(nestruktūrinė riebi ţemė)

(stabili, vandenyje netirpstanti
purios ariamos ţemės
struktūra)
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su bio-algeen, stabili, vandenyje

netirpstanti purios ariamos ţemės struktūra

be bio-algeen, nestruktūrinė riebi (derlinga) ţemė
ohne bio-algeen, strukturloser Marschboden
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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 / sąnaudų kiekiai
Ţieminiame rapse

Kuo anksčiau augalai bus apdoroti
bio-algeen S 90 Plus 2 – tuo geriau!
Tačiau ţieminį rapsą pirmą kartą galima
apdoroti jau iki 4-ių lapelių stadijos.

Ţieminis
rapsas
(linijinė arba
hibridinė
veislė)

1,5 l/ha

BBCH 10
nuo
sėklaskiltės
stadijos iki 4-ių
lapelių stadijos

1,5 l/ha

po 8 – 14 dienų

2,0 l/ha

BBCH 30 – 32
atţalų leidimo
metui
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S 90 Plus 2
Sėkmės garantija
augalininkystėje
bio-algeen S 90 Plus 2 – tais 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 priemones.

bio-algeen stiprina dirvą ir augalus – pertvarko finansus !
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