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Produkto pavadinimas Maistinės medžiagos Sudėtinės medžiagos Puslapis 

Organinės NK- trąšos, skystos 
Aminosol®                                                   * Amino rūgštys 9,4 % azoto (116 g/l N), 1,1 % kalio (14 g/l K2O), 0,25 % sieros,  

1,28 % natrio, 56 - 58 % amino rūgščių (20 įvairių amino rūgščių ir 
peptidų)
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Phytoamin®                                                                   *                           Ascophyllum nodosum (jūros dumbliai) 0,16 % azotas (N), 1,45 % kalis (K2O), 0,23 % siera (S),  
4,5 % organinės medžiagos, < 0,5 % konservavimo medžiagos 
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Augalų stiprinimo priemonė 
Aminosol®-PS                                        *                 Amino rūgštys 20 skirtingų amino rūgščių ir peptidų, augalinės kilmės 4

Bio-Aminosol®                                                                   *                   Amino rūgštys 20 skirtingų amino rūgščių ir petidų 5

Specialios trąšos 
Lebosol®-AqueBor SC Boras 10 % B (133 g/l) 6
Lebosol®-Boras                                     *               Boras 11 % B (150 g/l) 7
Lebosol®-Calcium                                * Calcium 16,7 % CaO (220 g/l) 8
Lebosol®-Calcium-Forte SC Kalcis, manganas, cinkas 19 % CaO (260 g/l), 1,5 % Mn, 0,5 % Zn, Aminosol® 9
Lebosol®-Eisen-Citrat Geležies 4,4 % Fe (51 g/l) 10
Lebosol®-Kalis450 Azotas, kalis 3 % N (45 g/l), 31 % K2O (465 g/l) 11
Lebosol®-Kalis TS340 Azotas, kalis, siera 3 % N (44 g/l), 23,4 % K2O (340 g/l), 15,9 % S (231 g/l) 12
Lebosol®-Kalis-Plus Kalis, azotas,  

fosforas su mikroelementais 
3 % N (41 g/l), 18 % K2O (247 g/l), 27 % P205 (370 g/l)  
mikroelementais 
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Lebosol®-Varis350 SC                                             *              Varis 24,2 % Cu (350 g/l) 14
Lebosol®-Magnis400 SC                                    *     Magnis, jūros dumbliai 25 % MgO (405 g/l), jūros dumbliai 15
Lebosol®-Magnis-Plus Magnis PLUS 10 % karbamidinio azoto (137 g/l N), 24,8 % fosforo (340 g/l P205), 

5 % kalio (69 g/l K2O), 4,7 % MgO (64 g/l) ir mikroelementai:  
0,01 % B, 0,02 % Cu, 0,02 % Fe, 0,01 % Mn, 0,001 % Mo,  
0.01 % Zn (chelatai pagal EDTA) 
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Lebosol®-Magphos Azotas, fosforas, magnis 30 % P2O5 (450 g/l), 3 % N, 7 % MgO 17
Lebosol®-MagSOFT SC Magnis, siera 24,1 % MgO (350 g/l), 16,6 % S (241 g/l) 18
Lebosol®-Manganas500 SC                          * Manganas 27,9 % Mn (500 g/l) 19
Lebosol®-Mangano-Nitratas235 Manganas 15 % Mn (235 g/l), 7,7 % N (119 g/l) 20
Lebosol®-Molybdän                             *              Molibdenas 15,6 % Mo (214 g/l) 21
Lebosol®-PK-Max Fosforas, kalis 24 % P2O5 (386 g/l), 27 % K2O (435 g/l) 22
Lebosol®-QuadroS SC Varis, manganas, cinkas, siera 4,8 % Cu (80 g/l), 12 % Mn (199 g/l), 6 % Zn (100 g/l),

12 % S (199 g/l)
23

Lebosol®-Robustus SC                               Boras, kalcis 15,1 % CaO (222 g/l), 7 % B (103 g/l) 24
Lebosol®-Siera800 SC                                           * Siera 56 % S (801 g/l) 25
Lebosol®-Total-Care Azotas, fosforas, kalis,  

magnis ir mikroelementai
0,5 % Cu (6 g/l), 1,5 % Mn (19 g/l), 0,6 % Zn (7 g/l),  
9,2 % N (115 g/l), 0,1 % B (1 g/l); 0,9 % P2O5 (11 g/l);  
2 % K2O (25 g/l); 1,7 % MgO (21 g/l); 
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Lebosol®-Triple SC Manganas, varis, cinkas 6,1 % Cu (107 g/l), 17,5 % Mn (308 g/l), 4,4 % Zn (77 g/l) 27
Lebosol®-Triple NitroMix Varis, manganas, cinkas 1,3 % Cu (20 g/l), 9,6 % Mn (150 g/l), 4,8 % Zn (75 g/l),  

7,5 % N (118 g/l)
28

Lebosol®-Zinkas700 SC                                       * Cinko 40 % Zn (700 g/l) 29

Bendra produkcijos programa

SC = Suspensijos koncentratas 
* Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
  Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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Bendra produkcijos programa

Produkto pavadinimas Maistinės medžiagos Sudėtinės medžiagos Puslapis 

Trąšos pagal auginamas kultūras 
 Lebosol®-MaisSpezial SC Boras, cinko, azotas 7,15 % B (99 g/l), 5,7 % Zn (79 g/l), 7 % N (97 g/l) 30
 Lebosol®-JAVAMS Mix Varis, manganas, cinko 11,5 % Mn (183 g/l), 1,6 % Cu (25 g/l), 4,9 % Zn (78 g/l),  

12,6 % MgO (200 g/l), 1,8 % N (29 g/l)  
31

GOLD
VITALoSol® GOLD SC                        *                 Varis, manganas, siera 2,4 % Cu, 9,8 % Mn, 36,1 % S 32

Lebosol®-Mangan GOLD SC                                                                                        Manganas 19,3 % Mn (315 g/l) 33

Naudojimo rekomendacijos 
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UAB Vikersas
Naujoji g. 2, Galgiai  13103 Vilniaus r.
 +370 6 86 11 256   +370 5 20 344 84

kestutis@vikersas.eu

As
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

Aminosol®
Organinės NK trąšos su amino rūgštimis
56 - 58 % amino rūgščių, 20 skirtingų amino rūgščių ir peptidų, 9,4 % organinis azotas (116 g/l N), 
1,1 Kalio (14 g/l K2O)

 Sudėtinės medžiagos: 9,4 % azoto (116 g/l N), 1,1 % kalio (14 g/l K2O),  0,25 % sieros, 1,28 % natrio, 56 - 58 % amino
rūgščių (20 įvairių amino rūgščių ir peptidų)

 Tankis: 1,23 kg/l
 pH-vertė: 5 - 7

Pakuotės dydis: 10 l, 200 l, 1000 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Amino rūgščių paskirtis: Amino rūgštys yra baltymų, angliavandenių, chlorofilo sudedamosios dalys ir yra puikiai pasisavinamos
per lapus ir integruojamos į sintezę. Todėl augalas pasiima kaip įprastai ne atskirus elementus (azotą, anglies dioksidą, vandenį), 
o jau tiesiogiai kompleksines statybines medžiagas. Taip yra skatinamas augimas ir stresinėse situacijose. Keletas amino rūgščių
yra auksinų sudedamosios dalys ir todėl skatina  ląstelių dalijimąsi ir šaknų augimą. Be to amino rūgštys turi puikias dengimo ir
lipnios medžiagos savybes ir todėl pageriną augalų apsaugos priemonių ir trąšų veiksmingumą. Amino rūgštys turi specifinį kvapą,
todėl yra naudojamos ir apsaugai nuo laukinių žvėrių.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha  esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.
Visos kultūros Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha  esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.
Visos kultūros Pagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml  100 l vandens  naudojant augalų

apsaugos priemones
Pagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml  100 l vandens  naudojant augalų

apsaugos priemones
Visos kultūros Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha  2 - 3  dienas prieš naudojimą  palaikyti

atskiestas vandeniu  naudoti pagal poreikį
Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha  2 - 3  dienas prieš naudojimą  palaikyti

atskiestas vandeniu  naudoti pagal poreikį
Braškės, Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės,
svogūninės daržovės, Gumbinės daržovės,
šparaginės pupelės

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį vystymąsi Panardinti augalų šaknis į  1 %  koncentracijos tirpalą 
alternatyviai liejant naudoti  po 5 - 10 l/ha  sodinant naujus
sodmenis arba 7 - 10 dienų po pasodinimo.

Braškės, Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės,
svogūninės daržovės, Gumbinės daržovės,
šparaginės pupelės

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį vystymąsi Panardinti augalų šaknis į  1 %  koncentracijos tirpalą 
alternatyviai liejant naudoti  po 5 - 10 l/ha  sodinant naujus
sodmenis arba 7 - 10 dienų po pasodinimo.

Braškės Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi
stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po  2 - 3  l/ha  14 ir 7 dienas prieš iškasant
augalus

Braškės Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi
stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po  2 - 3  l/ha  14 ir 7 dienas prieš iškasant
augalus

Braškės,  Uogakrūmiai Pagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliausBraškės,  Uogakrūmiai Pagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Sėklavaisiniai augalai Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių dydį ir nudažymą,

didina atsparumą nuo rūdžių
2 kartus po 5 - 7,5 l/ha  obelys: esant rausvam pumpurui ir
butonizacijos stadijoje; kriaušės: prieš ir po žydėjimo

Sėklavaisiniai augalai Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių dydį ir nudažymą,
didina atsparumą nuo rūdžių

2 kartus po 5 - 7,5 l/ha  obelys: esant rausvam pumpurui ir
butonizacijos stadijoje; kriaušės: prieš ir po žydėjimo

Sėklavaisiniai augalai Pagerina kalcio chlorido efektyvumą ir sušvelnina jo
agresyvų poveikį augalams

Po 1 - 2 l/ha  purškiant kalcio chlorido prieparatusPagerina kalcio chlorido efektyvumą ir sušvelnina jo
agresyvų poveikį augalams

Po 1 - 2 l/ha  purškiant kalcio chlorido prieparatus

Sėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po  2 - 3 l/ha  po derliaus nuėmimoSėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po  2 - 3 l/ha  po derliaus nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių augimą 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios 8 dienų
intervalu

Kaulavaisiniai augalai Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių augimą 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios 8 dienų
intervalu

Kaulavaisiniai augalai Nuo įvairių fiziologinių ir lapo ir vaisių pakitimų 3 kartus po  5 - 7,5 l/ha (be augalų apsaugos priemonių)
nuo žydėjimo pradžios 30 dienų intervalu

Nuo įvairių fiziologinių ir lapo ir vaisių pakitimų 3 kartus po  5 - 7,5 l/ha (be augalų apsaugos priemonių)
nuo žydėjimo pradžios 30 dienų intervalu

Vyninių vynuogių veislės Vienodas augimas, tolygus brendimas 4 kartus po  3 - 5 l/ha  po ūglių išleidimo prieš žydėjimą,
po žydėjimo, susiformavus vynuogėms

Vyninių vynuogių veislės Vienodas augimas, tolygus brendimas 4 kartus po  3 - 5 l/ha  po ūglių išleidimo prieš žydėjimą,
po žydėjimo, susiformavus vynuogėms

Javai Padidina derlių ir augalų gyvybingumą 2 - 3 l/ha  krūmijimosi pabaigojeJavai Padidina derlių ir augalų gyvybingumą 2 - 3 l/ha  krūmijimosi pabaigoje
Bulvės Greitesnis bulvienojų atsigavimas auginant ankstyvasias

bulves po plėvelės nudengimo
Po 2 - 3 l/ha  kartu su pirmu purškimu su augalų
priemonėmis po plėvelės nuėmimo

Bulvės Greitesnis bulvienojų atsigavimas auginant ankstyvasias
bulves po plėvelės nudengimo

Po 2 - 3 l/ha  kartu su pirmu purškimu su augalų
priemonėmis po plėvelės nuėmimo

Cukriniai runkeliai,  Rapsas,  Kukurūzai,  Bulvės,
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų poveikį
augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha  kartu su herbicidais, esant ekstremalioms
oro sąlygoms

Cukriniai runkeliai,  Rapsas,  Kukurūzai,  Bulvės,
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų poveikį
augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha  kartu su herbicidais, esant ekstremalioms
oro sąlygoms

Medelynas Pagerina šaknų susidarymą, prigijimą ir augimą Panardinti augalus  1 % koncentracijios tirpalą   palaistyti
1 % tirpalu  sodinant

Medelynas Pagerina šaknų susidarymą, prigijimą ir augimą Panardinti augalus  1 % koncentracijios tirpalą   palaistyti
1 % tirpalu  sodinant

Dekoratyviniai augalai Pagerina lapų kokybę ir augimą Daukartinis naudojimas po 100 - 300 ml 100 l vandens 
(2 - 3  l/ha) vegetaciniu periodu

Dekoratyviniai augalai Pagerina lapų kokybę ir augimą Daukartinis naudojimas po 100 - 300 ml 100 l vandens 
(2 - 3  l/ha) vegetaciniu periodu

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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Pa
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Phytoamin®

Organinės NK trąšos
Panaudojant augalinės kilmės medžiagą iš dumblių (Ascophyllum nodosum)
0,16 % bendras azotas (2 g/l N); 1,45 % kalis (15 g/l K2O)
Pagindinės medžiagos: 
Šaltai išspaustos jūros dumblių sultys iš rudadumblių (Ascophyllum nodosum)
Papildomos medžiagos:
Siera (S) 0,23 %; organinės medžiagos 4,5 %; konservavimo medžiagos

 Sudėtinės medžiagos: 0,16 % azotas  (N), 1,45 % kalis (K2O), 0,23 % siera (S), 
4,5 % organinės medžiagos, < 0,5 % konservavimo medžiagos

 Tankis: 1,0 kg/l
 pH-vertė: 9

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Jūros dumblių poveikis: Jūros dumbliai užtikrina kultūrinių augalų maitinimą ir stiprinimą. Natūralūs fitohormonai skatina maisto
medžiagų apykaitą ir šaknų vystymąsi, skatina biologinį dirvožemio aktyvumą ir padidina maisto medžiagų paėmimo potencialą.
Jūros dumbliai skatina apsaugines augalo funkcijas nuo parazitų, grybinių ligų, didina atsparumą šalčiui, ir veikia kaip apsauga nuo
sausros ir pagerina derliaus kokybę ir sandėliavimą.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Skatina bendrą augalo atsparumą, medžiagų apykaitos

procesus, skatina natūralią augalų apsaugą nuo ligų.
2 - 3 l/ha purškiant ant lapų. Purškiant nugariniu purštuvu
naudoti  0,1 - 0,3% koncentraciją.

Visos kultūros Skatina bendrą augalo atsparumą, medžiagų apykaitos
procesus, skatina natūralią augalų apsaugą nuo ligų.

2 - 3 l/ha purškiant ant lapų. Purškiant nugariniu purštuvu
naudoti  0,1 - 0,3% koncentraciją.

Braškės Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po  2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki
derliaus

Braškės Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po  2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki
derliaus

Sėklavaisiniai augalai Didina augalo biomasės augimą, žiedinių pumpurų
vystymąsi ir didina derlių

4 kartus po 5 - 7,5 l/ha  Žydint, po žydėjimo, kai vaisiai
riešuto dydžio stadijoje

Sėklavaisiniai augalai Didina augalo biomasės augimą, žiedinių pumpurų
vystymąsi ir didina derlių

4 kartus po 5 - 7,5 l/ha  Žydint, po žydėjimo, kai vaisiai
riešuto dydžio stadijoje

Kaulavaisiniai augalai ,  Uogakrūmiai Stabilizuoja žiedus, padidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžiosKaulavaisiniai augalai ,  Uogakrūmiai Stabilizuoja žiedus, padidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžios
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha  nuo 3 lapelio stadijosVyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha  nuo 3 lapelio stadijos
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų  2 - 3 l/ha  nuo sudygimo arba pasodinimoVaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų  2 - 3 l/ha  nuo sudygimo arba pasodinimo

Bulvės Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po  2 - 3 l/ha  nuo 20 cm aukščioBulvės Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po  2 - 3 l/ha  nuo 20 cm aukščio
Dekoratyviniai augalai Pagerina lapų kokybę ir augimą Keletą kartų po 100 - 300 ml  100 l vandens (2 - 3 l/ha)

vegetacijos metu
Dekoratyviniai augalai Pagerina lapų kokybę ir augimą Keletą kartų po 100 - 300 ml  100 l vandens (2 - 3 l/ha)

vegetacijos metu

(Stovis: 10.03.2016)3

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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Ps
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Aminosol®-PS
Augalų stiprinimo priemonė

Augalinės kilmės proteinai su 20 skirtingų amino rūšių ir peptidų

 Sudėtinės medžiagos: 20 skirtingų amino rūgščių ir peptidų, augalinės kilmės
 Tankis: 1,13 kg/l
 pH-vertė: 4,0 - 6,5

Pakuotės dydis: 10 l, 200 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Amino rūgščių poveikis: Amino rūgštys yra baltymų, angliavandenių, chlorofilo sudėtinės dalys ir puikiai įsisavinamos per lapus ir
integruojamos į fotosintezės procesus. Todėl augalas gauna ne reikalingas medžiagas atskirai  (azotą, anglies dioksidą, vandenį) o
tiesiogiai kompleksinius junginius. Taip užtikrinamas augalų augimas ypatingai esant stresinėms situacijoms. O taip padidinamos
apsauginės funkcijos nuo parazitų grybinių ligų ir kitų dirvožemio patogenų. Amino rūgštys yra auksinų sudėtinės medžiagos ir
skatina ląstelių dauginimąsi ir šaknų sistemos vystymąsi.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Bendras augalo stiprinimas, atskirų kultūrų regeneracija

ir stiprinimas, medžiagų apykaitos skatinimas.
Po 2 - 3 l/ha  tręšiant per lapusVisos kultūros Bendras augalo stiprinimas, atskirų kultūrų regeneracija

ir stiprinimas, medžiagų apykaitos skatinimas.
Po 2 - 3 l/ha  tręšiant per lapus

Braškės,  Vaisinės daržovės, Tabakas,  Medelynas Augalų šaknis mirkyti 1 % tirpale arba laistyti naudojant 
5 - 10 l/ha  prieš sodinimą arba po sodinimo

Braškės,  Vaisinės daržovės, Tabakas,  Medelynas Augalų šaknis mirkyti 1 % tirpale arba laistyti naudojant 
5 - 10 l/ha  prieš sodinimą arba po sodinimo

Sėklavaisiniai augalai 2 kartus po  5 - 7,5 l/ha  obelis: rausvas pumpuras ir
butonizacijos stadijoje; kriaušes: prieš ir po žydėjimo

Sėklavaisiniai augalai 2 kartus po  5 - 7,5 l/ha  obelis: rausvas pumpuras ir
butonizacijos stadijoje; kriaušes: prieš ir po žydėjimo

Kaulavaisiniai augalai 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha  po žydėjimo kas 8 dienosKaulavaisiniai augalai 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha  po žydėjimo kas 8 dienos
Vyninių vynuogių veislės 4 kartus po  3 - 5 l/ha  nuo ūglio išaugimo, žydint, po

žydėjimo, susiformavus uogoms
Vyninių vynuogių veislės 4 kartus po  3 - 5 l/ha  nuo ūglio išaugimo, žydint, po

žydėjimo, susiformavus uogoms
Dekoratyviniai augalai Šiltnamiuose: daugelį kartų po 100 - 300 ml 100 l

vandens. Lauke: 2 - 3 l/ha  vegetacijos metu
Dekoratyviniai augalai Šiltnamiuose: daugelį kartų po 100 - 300 ml 100 l

vandens. Lauke: 2 - 3 l/ha  vegetacijos metu

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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BAs
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Bio-Aminosol®
Augalų stiprinimo priemonė

60 % hidrolizuoti baltymai;
0,17 % konservavimo priemonė

 Sudėtinės medžiagos: 20 skirtingų amino rūgščių ir petidų
 Tankis: 1,23 kg/l
 pH-vertė: 5 - 7

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Amino rūgščių paskirtis: Amino rūgštys yra baltymų, angliavandenių, chlorofilo sudedamosios dalys ir yra puikiai pasisavinamos
per lapus ir integruojamos į sintezę. Todėl augalas pasiima kaip įprastai ne atskirus elementus (azotą, anglies dioksidą, vandenį), 
o jau tiesiogiai kompleksines statybines medžiagas. Taip yra skatinamas augimas ir stresinėse situacijose. Keletas amino rūgščių
yra auksinų sudedamosios dalys ir todėl skatina  ląstelių dalijimąsi ir šaknų augimą. Be to amino rūgštys turi puikias dengimo ir
lipnios medžiagos savybes ir todėl pageriną augalų apsaugos priemonių ir trąšų veiksmingumą. Amino rūgštys turi specifinį kvapą,
todėl yra naudojamos ir apsaugai nuo laukinių žvėrių.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Braškės,  Vaisinės daržovės, Tabakas,  Medelynas Panardinamos augalų šaknys 1 % koncentracijos tirpalą

arba laistoma po 5 - 10 l/ha   prieš sodinimą arba kas 
7 - 10 dienų po pasodinimo

Braškės,  Vaisinės daržovės, Tabakas,  Medelynas Panardinamos augalų šaknys 1 % koncentracijos tirpalą
arba laistoma po 5 - 10 l/ha   prieš sodinimą arba kas 
7 - 10 dienų po pasodinimo

Sėklavaisiniai augalai 2 kartus po  5 - 7,5 l/ha  obelys: rausvas pumpuras arba
butonizacijos stadijoje  Kriaušės: prieš ir po žydėjimo

Sėklavaisiniai augalai 2 kartus po  5 - 7,5 l/ha  obelys: rausvas pumpuras arba
butonizacijos stadijoje  Kriaušės: prieš ir po žydėjimo

Kaulavaisiniai augalai 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha  nuo žydėjimo kas 8  dienosKaulavaisiniai augalai 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha  nuo žydėjimo kas 8  dienos
Vyninių vynuogių veislės 4 kartus  3 - 5 l/ha  po ūglio išaugimo, prieš pilną

žydėjimą, po žydėjimo ir iki  vaisių susiformavimo
Vyninių vynuogių veislės 4 kartus  3 - 5 l/ha  po ūglio išaugimo, prieš pilną

žydėjimą, po žydėjimo ir iki  vaisių susiformavimo
Dekoratyviniai augalai Šiltnamiuose: 4 kartus po 100 - 300 ml  naudojant 100 l

vandens. Lauke: 2 - 3 l/ha  vegetacijos metu
Dekoratyviniai augalai Šiltnamiuose: 4 kartus po 100 - 300 ml  naudojant 100 l

vandens. Lauke: 2 - 3 l/ha  vegetacijos metu

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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AqueB Lebosol®-AqueBor SC
EG-Trąšos
Boro supensija
10 % vandenyje tirpus boras natrio borato formoje  (133 g/l B)

 Sudėtinės medžiagos: 10 % B (133 g/l)
 Tankis: 1,33 kg/l
 pH-vertė: 6 - 8

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Boras sunkiai pasisavinamas smėlėtose lengvose dirvose, su dideliu azoto kiekiu arba kalcio kiekiu, esant šalčiui, drėgmei ar
sausrai. Boro trūkumas pasireiškia trūkinėjant lapo audiniams, nudžiūstant vegetatyviniams  lapams, blogu žydėjimu ir mažesniu
vaisių užmezgimu, deformuotais vaisiais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpinina boru 1 - 3 l/ha purškiant ant lapų su 200 - 400 l vandens

atitinkamai 4 - 8 l/ha purškiant ant žemės. Purškiant
nugariniu purkštuvu naudoti 0,5% koncentraciją

Visos kultūros Aprūpinina boru 1 - 3 l/ha purškiant ant lapų su 200 - 400 l vandens
atitinkamai 4 - 8 l/ha purškiant ant žemės. Purškiant
nugariniu purkštuvu naudoti 0,5% koncentraciją

Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,
gerina žiedų kokybę

2 l/ha  rudenį (sodinant naujas kultūras)Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,
gerina žiedų kokybę

2 l/ha  rudenį (sodinant naujas kultūras)

Braškės Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 1 l/ha  nuo žalio iki balto purpuroŽiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 1 l/ha  nuo žalio iki balto purpuro
Braškės Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi

stiprūs augalai ir ūgliai
2 kartus po 1 l/ha  14 ir  7  prieš augalų iškasimąPagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi

stiprūs augalai ir ūgliai
2 kartus po 1 l/ha  14 ir  7  prieš augalų iškasimą

Sėklavaisiniai augalai Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui, žiedams, vaisių
mezgimui, kalcio transportavimui, odelės kokybei

2 - 3 kartus po 1 l/ha  nuo raudono pumpuro iki
nužydėjimo

Sėklavaisiniai augalai Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui, žiedams, vaisių
mezgimui, kalcio transportavimui, odelės kokybei

2 - 3 kartus po 1 l/ha  nuo raudono pumpuro iki
nužydėjimo

Sėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 1 l/ha  po derliaus nuėmimoSėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 1 l/ha  po derliaus nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimąKaulavaisiniai augalai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimą
Uogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimąUogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimą
Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po  1 l/ha  nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo

pradžios
Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po  1 l/ha  nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo

pradžios
Vaisinės daržovės Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 1 - 2 kartus po 2 l/ha  prieš žydėjimą esant pakankamai

lapų masei
Vaisinės daržovės Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 1 - 2 kartus po 2 l/ha  prieš žydėjimą esant pakankamai

lapų masei
Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,

aprūpinimui boru
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų maseiKopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,

aprūpinimui boru
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų masei

Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba gumbai; vidiniai
parudavimai), aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po  3 l/ha  esant pakankamai lapų maseiGumbinės daržovės, šparaginės pupelės Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba gumbai; vidiniai
parudavimai), aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po  3 l/ha  esant pakankamai lapų masei

Javai Derlius, aprūpinimas boru Po 0,5 - 1 l/ha  iki krūmijimosi pabaigos. reikia daryti  lapo
analizę

Javai Derlius, aprūpinimas boru Po 0,5 - 1 l/ha  iki krūmijimosi pabaigos. reikia daryti  lapo
analizę

Bulvės Pagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina boru 1 - 2 kartus po  1 l/ha  susiveriant eilėmsBulvės Pagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina boru 1 - 2 kartus po  1 l/ha  susiveriant eilėms
Kukurūzai Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių užmezgimą,

padidina grūdų derlių, padidina energijos kiekį, aprūpina
boru

3 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių užmezgimą,
padidina grūdų derlių, padidina energijos kiekį, aprūpina
boru

3 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos

Rapsas Tolygus žydėjimas ir brendimas, padidina derlių,
aprūpina boru

2 - 3 l/ha  pavasarį iki žydėjimo pradžiosRapsas Tolygus žydėjimas ir brendimas, padidina derlių,
aprūpina boru

2 - 3 l/ha  pavasarį iki žydėjimo pradžios

Rapsas Padidina atsparumą šalčiui, vienodas žydėjimas ir
nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha  rudenį nuo 4  iki 6  lapelio stadijosPadidina atsparumą šalčiui, vienodas žydėjimas ir
nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha  rudenį nuo 4  iki 6  lapelio stadijos

Cukriniai runkeliai Apsaugo nuo puvinių, padidina derlių, pagerina kokybę,
aprūpina boru

1 - 2 kartus po  3 l/ha  tarp 6  lapelio stadijos ir eilių
susivėrimo

Cukriniai runkeliai Apsaugo nuo puvinių, padidina derlių, pagerina kokybę,
aprūpina boru

1 - 2 kartus po  3 l/ha  tarp 6  lapelio stadijos ir eilių
susivėrimo

Apyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,1 % koncentracija  iki žydėjimoApyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,1 % koncentracija  iki žydėjimo
Ankštiniai augalai Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 2 kartus po  1 l/ha  tarp 6 ir 8  lapelio stadijosAnkštiniai augalai Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 2 kartus po  1 l/ha  tarp 6 ir 8  lapelio stadijos

(Stovis: 10.03.2016)6
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B
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Lebosol®-Boras
EB-Trąšos
Boretalonaminas
11 % vandenyje tirpus boras (150 g/l B)

 Sudėtinės medžiagos: 11 % B (150 g/l)
 Tankis: 1,36 kg/l
 pH-vertė: 7,9 - 8,1

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Boras sunkiai pasisavinamas smėlėtose lengvose dirvose, su dideliu azoto kiekiu arba kalcio kiekiu, esant šalčiui, drėgmei ar
sausrai. Boro trūkumas pasireiškia trūkinėjant lapo audiniams, nudžiūstant vegetatyviniams  lapams, blogu žydėjimu ir mažesniu
vaisių užmezgimu, deformuotais vaisiais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpinina boru 1 - 3 l/ha purškiant ant lapų su 200 - 400 l vandens,

atitinkamai 4 - 8 l/ha laistant dirvožemį. Purškiant
nugariniu purkštuvu 0,5 % koncentracija.

Visos kultūros Aprūpinina boru 1 - 3 l/ha purškiant ant lapų su 200 - 400 l vandens,
atitinkamai 4 - 8 l/ha laistant dirvožemį. Purškiant
nugariniu purkštuvu 0,5 % koncentracija.

Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,
gerina žiedų kokybę

2 l/ha  rudenį (naujai atsodinus)Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,
gerina žiedų kokybę

2 l/ha  rudenį (naujai atsodinus)

Braškės Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 1 l/ha  žalios-baltos uogosŽiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 1 l/ha  žalios-baltos uogos
Braškės Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi

stiprūs augalai ir ūgliai
2 kartus 1 l/ha  14-a ir 7-as dienas prieš iškasant jaunus
ūglius

Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi
stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus 1 l/ha  14-a ir 7-as dienas prieš iškasant jaunus
ūglius

Sėklavaisiniai augalai Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui, žiedams, vaisių
mezgimui, kalcio transportavimui, odelės kokybei

2 - 3 kartus 1 l/ha  nuėmus derliųSėklavaisiniai augalai Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui, žiedams, vaisių
mezgimui, kalcio transportavimui, odelės kokybei

2 - 3 kartus 1 l/ha  nuėmus derlių

Sėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 1 l/ha  po derliausSėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 1 l/ha  po derliaus

Kaulavaisiniai augalai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimąKaulavaisiniai augalai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimą
Uogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimąUogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha  prieš žydėjimą
Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus 1 l/ha  nuo užuomazgų padidėjimo iki žydėjimo

pradžios
Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus 1 l/ha  nuo užuomazgų padidėjimo iki žydėjimo

pradžios
Vaisinės daržovės Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 1 - 2 kartus 2 l/ha  prieš žydėjimą, esant pakankamai lapų

masei
Vaisinės daržovės Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 1 - 2 kartus 2 l/ha  prieš žydėjimą, esant pakankamai lapų

masei
Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,

aprūpinimui boru
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha  kai tik susiformuoja pakankamas
kiekis lapų masės

Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,
aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha  kai tik susiformuoja pakankamas
kiekis lapų masės

Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba gumbai; vidiniai
parudavimai), aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha  vos tik pakankama lapų masėGumbinės daržovės, šparaginės pupelės Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba gumbai; vidiniai
parudavimai), aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha  vos tik pakankama lapų masė

Javai Derlius, aprūpinimas boru Po 0,5 - 1 l/ha  iki krūmijimosi pabaigos, poreikis
nustatomas pagal lapų analizę

Javai Derlius, aprūpinimas boru Po 0,5 - 1 l/ha  iki krūmijimosi pabaigos, poreikis
nustatomas pagal lapų analizę

Bulvės Pagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina boru 1 - 2 kartus po 1 l/ha  prieš susiveriant eilėseBulvės Pagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina boru 1 - 2 kartus po 1 l/ha  prieš susiveriant eilėse
Kukurūzai Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių užmezgimą,

padidina grūdų derlių, padidina energijos kiekį, aprūpina
boru

3 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių užmezgimą,
padidina grūdų derlių, padidina energijos kiekį, aprūpina
boru

3 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos

Rapsas Padidina atsparumą šalčiui, vienodas žydėjimas ir
nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha  rudenį nuo 4 - 6 lapelio iki 6 lapelio stadijosRapsas Padidina atsparumą šalčiui, vienodas žydėjimas ir
nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha  rudenį nuo 4 - 6 lapelio iki 6 lapelio stadijos

Rapsas Tolygus žydėjimas ir brendimas, padidina derlių,
aprūpina boru

Po 2 - 3 l/ha  pavasarį iki žydėjimo pradžiosTolygus žydėjimas ir brendimas, padidina derlių,
aprūpina boru

Po 2 - 3 l/ha  pavasarį iki žydėjimo pradžios

Cukriniai runkeliai Apsaugo nuo puvinių, padidina derlių, pagerina kokybę,
aprūpina boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir eilių
susivėrimo

Cukriniai runkeliai Apsaugo nuo puvinių, padidina derlių, pagerina kokybę,
aprūpina boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir eilių
susivėrimo

Ankštiniai augalai Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 2 kartus po 1 l/ha  tarp 6 ir 8 lapo stadijosAnkštiniai augalai Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 2 kartus po 1 l/ha  tarp 6 ir 8 lapo stadijos
Apyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,1 %  iki žydėjimo pradžiosApyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,1 %  iki žydėjimo pradžios

(Stovis: 10.03.2016)7

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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Ca
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

Lebosol®-Calcium
EG-Trąšos
Kalcio trąšos su pagerinta formule
16,7 % vandenyje tirpus kalcio oksidas 220 g/l CaO)

 Sudėtinės medžiagos: 16,7 % CaO (220 g/l)
 Tankis: 1,32 kg/l
 pH-vertė: 7,5

Pakuotės dydis: 200 l, 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Kalcis yra sunkiai įsisavinamas esant rūgštiems, smėlėtiems ir lengviems dirvožemiams (išplaunamas), rūgštiems durpiniams
dirvožemiams ir esant sausrai. Esant dideliam fosforo ir kalio kiekiui vaisiuje ir esant dideliems vaisiams dažnai pasireiškia kalcio
trūkumas. Calcio trūkumo požymiai: nurudavę lapo smaigaliai, susisukę lapai, pažeisti vegetaciniai audiniai, sumažėjęs vaisių
kietumas, problemos sandėliuojant.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Chloridui nejautriose kultūrose Aprūpina augalų kalciu. 5 - 10 l/ha purškiant ant lapų su  500 l vandens.  Purškiant

nugariniu purkštuvu naudoti 
1% koncentraciją.

Chloridui nejautriose kultūrose Aprūpina augalų kalciu. 5 - 10 l/ha purškiant ant lapų su  500 l vandens.  Purškiant
nugariniu purkštuvu naudoti 
1% koncentraciją.

Sėklavaisiniai augalai Padidina vaisiaus kietumą, padidina atsparumą
sandėliavimo ir fiziologinėms ligoms

Keletą kartų  7 - 10 l/ha  nuo graikinio riešuto dydžio iki
derliaus

Sėklavaisiniai augalai Padidina vaisiaus kietumą, padidina atsparumą
sandėliavimo ir fiziologinėms ligoms

Keletą kartų  7 - 10 l/ha  nuo graikinio riešuto dydžio iki
derliaus

Braškės Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 5 l/ha   tarp vaisių užmezgimo ir derliaus
nuėmimo

Braškės Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 5 l/ha   tarp vaisių užmezgimo ir derliaus
nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Padidina vaisiaus kietumą Keletą kartų po  5 - 10 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki
derliaus nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Padidina vaisiaus kietumą Keletą kartų po  5 - 10 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki
derliaus nuėmimo

Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Nuo vidinio salotų puvinių ir lapo nekrozių, aprūpina
kalciu

Keletą kartų po  5 l/ha  nuo 10 - 14 dienos po sodinimoKopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Nuo vidinio salotų puvinių ir lapo nekrozių, aprūpina
kalciu

Keletą kartų po  5 l/ha  nuo 10 - 14 dienos po sodinimo

Vaisinės daržovės Padidina vaisiaus kietumą, nuo žiedų galiukų puvinių,
aprūpina kalciu

3 - 4 kartus po  5 l/ha  nuo vaisių užmezgimoVaisinės daržovės Padidina vaisiaus kietumą, nuo žiedų galiukų puvinių,
aprūpina kalciu

3 - 4 kartus po  5 l/ha  nuo vaisių užmezgimo

Uogakrūmiai Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 5 l/ha   nuo vaisių užmezgimo iki derliaus
nuėmimo

Uogakrūmiai Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 5 l/ha   nuo vaisių užmezgimo iki derliaus
nuėmimo

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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CaFo Lebosol®-Calcium-Forte SC
EB-Trąšos
Skystos mikroelementinės trąšos  kalciu (CaO),  manganu (Mn) ir cinku (Zn)
13,5 % vandenyje tirpus kalcis (kalcio formiato formoje) (260 g/l CaO);
1,5 % vandenyje tirpus manganas (mangano karbonato forma) (21 g/l Mn); 
0,5 % vandenyje tirpus cinkas (cinko oksido formoje) (7 g/l Zn)

 Sudėtinės medžiagos: 19 % CaO (260 g/l), 1,5 % Mn, 0,5 % Zn, Aminosol
 Tankis: 1,37 kg/l
 pH-vertė: 7 - 8

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Kalcis yra sunkiai įsisavinamas esant rūgštiems, smėlėtiems ir lengviems dirvožemiams (išplaunamas), rūgštiems durpiniams
dirvožemiams ir esant sausrai. Esant dideliam fosforo ir kalio kiekiui vaisiuje ir esant dideliems vaisiams dažnai pasireiškia kalcio
trūkumas. Calcio trūkumo požymiai: nurudavę lapo smaigaliai, susisukę lapai, pažeisti vegetaciniai audiniai, sumažėjęs vaisių
kietumas, problemos sandėliuojant. Calcium Forte yra specialus mišinys su manganu, cinku ir  Aminosol. Aminosol pagerina kalcio
įsisavinimą, manganas skatina žalios spalvos intensyvumą, zinkas turi didelę reikšmę auksinų medžiagų apykaitos procese.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina augalų kalciu. 4 - 8 l/ha, tręšiant per lapus su 500 l vandens. Tręšiant

nugariniu purštuvu naudojama - 1 % koncentracija.
Visos kultūros Aprūpina augalų kalciu. 4 - 8 l/ha, tręšiant per lapus su 500 l vandens. Tręšiant

nugariniu purštuvu naudojama - 1 % koncentracija.
Braškės Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,

pagerina sandėliavimą
3 kartus po 4 - 6 l/ha  tarp žydėjimo ir derliaus nuėmimo
pradžios

Braškės Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 - 6 l/ha  tarp žydėjimo ir derliaus nuėmimo
pradžios

Sėklavaisiniai augalai Padidina vaisiaus kietumą, padidina atsparumą
sandėliavimo ir fiziologinėms ligoms

Keletas naudojimų 5 - 8 l/ha  Nuo nužydėjimo iki derliaus
nuėmimo (rūdims jautresnėms rūšims naudoti, kai vaisiai
graikinio riešuto dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Padidina vaisiaus kietumą, padidina atsparumą
sandėliavimo ir fiziologinėms ligoms

Keletas naudojimų 5 - 8 l/ha  Nuo nužydėjimo iki derliaus
nuėmimo (rūdims jautresnėms rūšims naudoti, kai vaisiai
graikinio riešuto dydžio)

Uogakrūmiai Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 l/ha 
 nuo vaisiaus užuomazgos iki derliaus pradžios

Uogakrūmiai Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni vaisiai,
pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 l/ha 
 nuo vaisiaus užuomazgos iki derliaus pradžios

Valgomosios vynuogės Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą Botrytis
grybinėms ligoms

3 - 4 kartus po 6 l/ha  nuo šrato dydžio uogųValgomosios vynuogės Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą Botrytis
grybinėms ligoms

3 - 4 kartus po 6 l/ha  nuo šrato dydžio uogų

Vyninių vynuogių veislės Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą Botrytis
grybinėms ligoms

3 kartus po 6 l/ha  nuo žirnio dydžio vaisiųVyninių vynuogių veislės Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą Botrytis
grybinėms ligoms

3 kartus po 6 l/ha  nuo žirnio dydžio vaisių

(Stovis: 10.03.2016)



10

UAB „Vikersas“
Naujoji g. 2, Galgiai, LT- 13103 Vilniaus r.
Tel.    +370 68 61 12 56
Faks. +370 52 03 04 55
kestutis@vikersas.eu Informacija apie produktą 

UAB Vikersas
Naujoji g. 2, Galgiai  13103 Vilniaus r.
 +370 6 86 11 256   +370 5 20 344 84

kestutis@vikersas.eu

FeCi Lebosol®-Eisen-Citrat
Geležies trąšos
4,4 % geležis citrinos rūgšties pagrindu (51 g/l Fe)

 Sudėtinės medžiagos: 4,4 % Fe (51 g/l)
 Tankis: 1,17 kg/l
 pH-vertė: 8 - 9

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Geležis yra sunkiai pasisavinama šarminiuose dirvožemiuose, dirvožemiuose su dideliu vario kiekiu ir esant šarminei dirvožemio
reakcijai. Užmirkusiuose dirvožemiuose dažnai aptinkamas geležies trūkumas. Geležies trūkumas pasireiškia dažnai pagelstant
jauniems lapams, išblyškę lapai su tamsiomis gyslomis.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina geležimi 3 - 7 l/ha per lapus skiedžiant 300 l vandens. Purškiant

nugariniu purkštuvu naudoti 1 % koncentraciją. Anstyvas
panaudojimas yra efektyvesnis! Aminosol priedas  (1 l/ha)
pagerina trąšos paskleidimą.

Visos kultūros Aprūpina geležimi 3 - 7 l/ha per lapus skiedžiant 300 l vandens. Purškiant
nugariniu purkštuvu naudoti 1 % koncentraciją. Anstyvas
panaudojimas yra efektyvesnis! Aminosol priedas  (1 l/ha)
pagerina trąšos paskleidimą.

Braškės Pašalina geležies chlorozes Daugkartinis naudojimas po  5 - 7 l/ha   nuo vegetacijos
pradžios (ne žydėjimo metu)

Braškės Pašalina geležies chlorozes Daugkartinis naudojimas po  5 - 7 l/ha   nuo vegetacijos
pradžios (ne žydėjimo metu)

Sėklavaisiniai augalai Pašalina geležies chlorozes 3 - 7 l/ha   nuo lazdyno riešuto dydžio (rūdims
neatsparioms rūšims nuo graikinio riešuto dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Pašalina geležies chlorozes 3 - 7 l/ha   nuo lazdyno riešuto dydžio (rūdims
neatsparioms rūšims nuo graikinio riešuto dydžio)

Kaulavaisiniai augalai Pašalina geležies chlorozes 1 - 2 kartus po  3 - 7 l/ha  nuo vaisiaus užmezgimo iki
derliaus nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Pašalina geležies chlorozes 1 - 2 kartus po  3 - 7 l/ha  nuo vaisiaus užmezgimo iki
derliaus nuėmimo

Uogakrūmiai Pašalina geležies chlorozes Daugkartinis naudojimas po  3 - 7 l/ha   nuo vegetacijos
pradžios (ne žydėjimo metu)

Uogakrūmiai Pašalina geležies chlorozes Daugkartinis naudojimas po  3 - 7 l/ha   nuo vegetacijos
pradžios (ne žydėjimo metu)

Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pašalina geležies chlorozes Daugkartinis naudojimas po 3 - 7 l/ha  nuo 3 lapelio
stadijos (ne žydėjimo metu)

Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pašalina geležies chlorozes Daugkartinis naudojimas po 3 - 7 l/ha  nuo 3 lapelio
stadijos (ne žydėjimo metu)

Dekoratyviniai augalai Pašalina geležies chlorozes 1 l  skiedžiant 100 l vandens (3 - 7 l/ha)  (ne žydėjimo
metu)

Dekoratyviniai augalai Pašalina geležies chlorozes 1 l  skiedžiant 100 l vandens (3 - 7 l/ha)  (ne žydėjimo
metu)

(Stovis: 10.03.2016)
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K Lebosol®-Kalis450

EB-Trąšos
NK-trąšų-tirpalas 3-31
3 % karbamidinis azotas (45 g/l N); 
31 % vandenyje tirpus kalis (465 g/l K2O)

 Sudėtinės medžiagos: 3 % N (45 g/l), 31 % K2O (465 g/l)
 Tankis: 1,5 kg/l
 pH-vertė: 14

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Kalis sunkiai įsisavinamas esant lengviems dirvožemiams, arba po didelių kritulių dėl išplovimo. Dirvožemiuose su dideliu mineralų
jungimu, kalis gali būti fiksuojamas. Kalio trūkumas pasireiškia su lapų smaigalio ir kraštų pakenkimais, ypač senesnių lapų.
Javuose sumažėja atsparumas ligoms ir mechaniniui poveikiui. Sumažėja vaisių rausvumas.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpinina augalus kaliu 5 - 8 l/ha, tręšiant per lapus 400 l vandens. Tręšiant

nugariniu  purkštuvu - 1 % koncentracija.
Visos kultūros Aprūpinina augalus kaliu 5 - 8 l/ha, tręšiant per lapus 400 l vandens. Tręšiant

nugariniu  purkštuvu - 1 % koncentracija.
Sėklavaisiniai augalai Suteikti raudonį, aprūpinimui kaliu. 2 - 4 kartus 5 l/ha  tarp birželio, kai krinta vaisiai, ir

derliaus nuėmimo
Sėklavaisiniai augalai Suteikti raudonį, aprūpinimui kaliu. 2 - 4 kartus 5 l/ha  tarp birželio, kai krinta vaisiai, ir

derliaus nuėmimo
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha  prieš žydėjimąVyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha  prieš žydėjimą
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha  nuo vynuogių visiško susiformavimo iki

nokimo pradžios
Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha  nuo vynuogių visiško susiformavimo iki

nokimo pradžios
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Kokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis  naudojimas 5 l/ha  kai tik susiformuoja
pakankama lapų masė

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Kokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis  naudojimas 5 l/ha  kai tik susiformuoja
pakankama lapų masė

Javai Aprūpina kaliu 2 kartus 5 l/ha  nuo krūmijimosi pabaigosJavai Aprūpina kaliu 2 kartus 5 l/ha  nuo krūmijimosi pabaigos
Bulvės Siekiant sumažinti juodligės poveikį, aprūpinimui kaliu 2 kartus 6 l/ha  iki pirmųjų gumbų ir po žydėjimoBulvės Siekiant sumažinti juodligės poveikį, aprūpinimui kaliu 2 kartus 6 l/ha  iki pirmųjų gumbų ir po žydėjimo
Kukurūzai Aprūpina kaliu 6 - 8 l/ha  nuo  6 iki 8  lapų stadijosKukurūzai Aprūpina kaliu 6 - 8 l/ha  nuo  6 iki 8  lapų stadijos

(Stovis: 10.03.2016)



12

UAB „Vikersas“
Naujoji g. 2, Galgiai, LT- 13103 Vilniaus r.
Tel.    +370 68 61 12 56
Faks. +370 52 03 04 55
kestutis@vikersas.eu Informacija apie produktą 

UAB Vikersas
Naujoji g. 2, Galgiai  13103 Vilniaus r.
 +370 6 86 11 256   +370 5 20 344 84

kestutis@vikersas.eu

KTS Lebosol®-Kalis TS340

EB- Trąšos
NK (S) -skystos trąšos 3-23 (15)
3 % karbamidinis azotas (44 g/l N); 
23,4 % kalis (340 g/l (K2O);
15,9 % siera (231 g/l S)

 Sudėtinės medžiagos: 3 %  N (44 g/l), 23,4 % K2O (340 g/l), 15,9 % S (231 g/l)
 Tankis: 1,45 kg/l
 pH-vertė: 9

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Kalis yra sunkiai įsisavinamas esant lengvoms dirvoms arba po stiprių lietingų periodų dėl jo išplovimo. Esant dirvožemiams su
labai didele mainų reakcija kalis gali būti jungiamas su kitais elementais. Kalio trūkumas pasireiškia nekrozėmis ant lapo galiukų ir
lapo šonuose, pirmiausia ant ant senesnių lapų. Sumažėja atsparumas ligoms. Sumažėja vaisių rausvos spalvos intensyvumas.
Siera sunkiai pasisavinama esant lengvoms dirvoms, esant mažam humuso kiekiui arba blogai aeruojamose dirvose. Sieros
trūkumas pasireiškia pilkai gelvomis dėmėmis ant jaunų lapų, lėtesniu augimu, blyškiais žiedais, ilgesniu brendimu ir mažesniu
aliejinių augalų aliejaus kiekiu.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina kaliu ir siera 6 - 10 l/ha purškiant ant lapų su  400 l vandens Purškiant

nugariniu purkštuvu naudoti 1 % tirpalą.
Visos kultūros Aprūpina kaliu ir siera 6 - 10 l/ha purškiant ant lapų su  400 l vandens Purškiant

nugariniu purkštuvu naudoti 1 % tirpalą.
Sėklavaisiniai augalai Aprūpina kaliu ir siera 2 - 4 kartus po 8 l/ha  tarp mažų obuoliukų kritimo ir

derliaus nuėmimo
Sėklavaisiniai augalai Aprūpina kaliu ir siera 2 - 4 kartus po 8 l/ha  tarp mažų obuoliukų kritimo ir

derliaus nuėmimo
Sėklavaisiniai augalai Sumažina užsikrėtimą miltlige, aprūpina siera 2 - 4 kartus po 6 l/ha  tarp birželio jaunų vaisių kritimo ir

derliaus
Sumažina užsikrėtimą miltlige, aprūpina siera 2 - 4 kartus po 6 l/ha  tarp birželio jaunų vaisių kritimo ir

derliaus
Valgomosios vynuogės Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus po 6 l/ha  prieš žydėjimąValgomosios vynuogės Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus po 6 l/ha  prieš žydėjimą
Valgomosios vynuogės Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus po 6 l/ha  nuo pilno vynuogių susiformavimo

iki nokimo pradžios
Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus po 6 l/ha  nuo pilno vynuogių susiformavimo

iki nokimo pradžios
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina kokybę, prailgina sandėliavimo laikotarpį,
aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po  6 l/ha  vos tik susidaro pakankama
lapų masė

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina kokybę, prailgina sandėliavimo laikotarpį,
aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po  6 l/ha  vos tik susidaro pakankama
lapų masė

Javai Aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 l/ha  po krūmijimosiJavai Aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 l/ha  po krūmijimosi
Bulvės Sumažina ligų tikimybę, aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 - 10 l/ha  prieš ir po žydėjimoBulvės Sumažina ligų tikimybę, aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 - 10 l/ha  prieš ir po žydėjimo
Kukurūzai Aprūpina kaliu ir siera Po 6 - 10 l/ha  nuo 6 iki 8 lapo stadijosKukurūzai Aprūpina kaliu ir siera Po 6 - 10 l/ha  nuo 6 iki 8 lapo stadijos
Rapsas Aprūpina kaliu ir siera Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha  nuo 6 lapo stadijos iki

žydėjimo pradžios
Rapsas Aprūpina kaliu ir siera Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha  nuo 6 lapo stadijos iki

žydėjimo pradžios
Cukriniai runkeliai Padidina cukraus kiekį runkeliuose, aprūpina kaliu ir

siera
Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha  nuo 8 lapo stadijosCukriniai runkeliai Padidina cukraus kiekį runkeliuose, aprūpina kaliu ir

siera
Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha  nuo 8 lapo stadijos

Ankštiniai augalai Skatina gumbelių susidarymą, skatina žydėjimą,
padidina derlių, padidina baltymų sintezę

1 - 2 kartus po 6 l/ha  nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo
pradžios

Ankštiniai augalai Skatina gumbelių susidarymą, skatina žydėjimą,
padidina derlių, padidina baltymų sintezę

1 - 2 kartus po 6 l/ha  nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo
pradžios

(Stovis: 10.03.2016)
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K+ Lebosol®-Kalis-Plus
EB-Trąšos
NK-trąšos 3-18 su mikroelementais
3 % bendras azotas (N) karbamidinėje formoje = 41 g/l N;
18 % kalis = 247 g/l K2O 
su mikroelementais
0,01 % B; 0,02 % Cu*; 0,02 % Fe*; 0,01 % Mn*; 0,001 % Mo; 0,01 % Zn*; (* Chelatai pagal  EDTA)
papildomai:
27 % fosforas (370 g/l P2O5) kalio fosfato formoje

 Sudėtinės medžiagos: 3 % N (41 g/l), 18 % K2O (247 g/l), 27 % P2O5 (370 g/l) mikroelementais
 Tankis: 1,37 kg/l
 pH-vertė: 5

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Lebosol Kalis- Plus yra specialios trąšos sudarytos iš kalio fosfato, karbamidinio azoto, kalio ir mikroelementų. Dėl specialios
formulės labai efektyvus medžiagų pasisavinimas.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Braškės Atsparumas ir gyvybingumas Juostinis purškimas arba laistant po 10 - 15 l/ha

(priklausomai nuo eilių atstumo) mažiausiai 1500 l
vandens/ha ir purškiant ant lapų 1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha.
Purškiant juostomis po pasodinimo ir rudenį, pavasarį nuo
žydėjimo pradžios

Braškės Atsparumas ir gyvybingumas Juostinis purškimas arba laistant po 10 - 15 l/ha
(priklausomai nuo eilių atstumo) mažiausiai 1500 l
vandens/ha ir purškiant ant lapų 1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha.
Purškiant juostomis po pasodinimo ir rudenį, pavasarį nuo
žydėjimo pradžios

Vyninių vynuogių veislės Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po  2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki  
žirnio dydžio vaisių

Vyninių vynuogių veislės Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po  2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki  
žirnio dydžio vaisių

Vaisinės daržovės Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžiosVaisinės daržovės Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha  nuo žydėjimo pradžios
Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha  pagal poreikįKopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha  pagal poreikį
Dekoratyviniai augalai Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 200 - 300 ml pilama į 100 l vandens  

pagal poreikį
Dekoratyviniai augalai Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 200 - 300 ml pilama į 100 l vandens  

pagal poreikį
Apyniai Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų  0,2 - 0,3 % koncentracija  pagal poreikįApyniai Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų  0,2 - 0,3 % koncentracija  pagal poreikį

(Stovis: 10.03.2016)
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Cu
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

Lebosol®-Varis350 SC
EB-Trąšos
Vario suspensija
24,2 % vario (350 g/l Cu)

 Sudėtinės medžiagos: 24,2 % Cu (350 g/l)
 Tankis: 1,45 kg/l
 pH-vertė: 7

Pakuotės dydis: 5 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Varis yra sunkiai pasisavinamas esant smėlėtoms nederlingoms humusingoms dirvoms, esant didelei pH vertei, esant sausrai ir
šaltiems orams. Vario trūkumą parodo susisukę lapai ir susisukę jauni lapai, tokios formos kaip kamščiatraukis susisukę lapo galai,
dalinai tuščios varpos, blogas grūdo augimas, sumažėjęs bendras augimas. Ypatingai vario trūkumui jautrios kultūros: avižos,
kviečiai ir miežiai. Rugiai  vario trūkumui nelabai jautrūs.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina variu 0,25 - 0,75 l/ha purškiant ant lapų su 200 - 400 l vandens.

Purškiant su nugariniu purkštuvu naudoti 0,05 - 0,2 %
koncentraciją.

Visos kultūros Aprūpina variu 0,25 - 0,75 l/ha purškiant ant lapų su 200 - 400 l vandens.
Purškiant su nugariniu purkštuvu naudoti 0,05 - 0,2 %
koncentraciją.

Vyninių vynuogių veislės Aprūpina augalus variu Keletas purškimų po 0,25 - 0,75 l/ha  nuo 3 lapo stadijos
iki vynuogių vaisių susiformavimo

Vyninių vynuogių veislės Aprūpina augalus variu Keletas purškimų po 0,25 - 0,75 l/ha  nuo 3 lapo stadijos
iki vynuogių vaisių susiformavimo

Javai Padidina atsparumą šalčiui, padidina derlių, pagerina
grūdų kokybę, aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha  nuo 3 lapo stadijos iki krūmijimosi
pabaigos

Javai Padidina atsparumą šalčiui, padidina derlių, pagerina
grūdų kokybę, aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha  nuo 3 lapo stadijos iki krūmijimosi
pabaigos

Kukurūzai Padidina derlių, aprūpina variu Po 0,25 l/ha  nuo 6 iki 8 lapo stadijosKukurūzai Padidina derlių, aprūpina variu Po 0,25 l/ha  nuo 6 iki 8 lapo stadijos
Ankštiniai augalai Pagerina lapų kokybę, padidina derlių, aprūpina variu Po 0,25 - 0,75 l/ha  nuo 6 iki 8 lapo stadijosAnkštiniai augalai Pagerina lapų kokybę, padidina derlių, aprūpina variu Po 0,25 - 0,75 l/ha  nuo 6 iki 8 lapo stadijos
Pievos ir ganyklos Padidina atsparumą šalčiui, padidina derlių 2 - 3 kartus po 1 - 2 l/ha   nuo vegetacijos pradžios keletą

kartų per vegetacijos periodą
Pievos ir ganyklos Padidina atsparumą šalčiui, padidina derlių 2 - 3 kartus po 1 - 2 l/ha   nuo vegetacijos pradžios keletą

kartų per vegetacijos periodą

(Stovis: 10.03.2016)

Tik vienkartiniam naudojimui purškiant ant žemės arba kultūroms, kurioms reikia vario
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Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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Mg400
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Lebosol®-Magnis400 SC
Magnio suspensija
25 % magnio oksido (403 g/l MgO) 
su jūros dumbliais

 Sudėtinės medžiagos: 25 % MgO (403 g/l), jūros dumbliai
 Tankis: 1,61 kg/l
 pH-vertė: 8 - 10

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Magnis yra sunkiai įsisavinamas nederlingose, smėlėtuose dirvožemiuose, esant rūgštiems dirvožemiams, dirvožemiuose su
dideliu kalio kiekio, esant šalčiui ir užmirkimui. Magnio trūkumas pasireiškia geltonais ir rudais lapais, kurie nuvysta ir nukrenta,
greitesniu kultūrų senėjimo procesu, stiebų silpnumu, ir priešlaikiniu lapų numetimu.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina magniu 5 l/ha purškiant ant lapų naudojant mažiausiai  200 l

vandens. Purškiant nugariniu purkštuvu naudojama 
0,75 % koncentracija.

Visos kultūros Aprūpina magniu 5 l/ha purškiant ant lapų naudojant mažiausiai  200 l
vandens. Purškiant nugariniu purkštuvu naudojama 
0,75 % koncentracija.

Braškės Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

2 - 3  kartus po 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliausBraškės Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

2 - 3  kartus po 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus

Sėklavaisiniai augalai Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina magniu 2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo žydėjimo pabaigos (jautrias
rūdims rūšis purkšti, tik kai vaisiai yra graikinio riešuto
dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina magniu 2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo žydėjimo pabaigos (jautrias
rūdims rūšis purkšti, tik kai vaisiai yra graikinio riešuto
dydžio)

Kaulavaisiniai augalai Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina magniu 2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki derliausKaulavaisiniai augalai Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina magniu 2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki derliaus
Uogakrūmiai Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina magniu 2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliausUogakrūmiai Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina magniu 2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Vyninių vynuogių veislės Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina

fotosintezę, aprūpina magniu
1 - 2 kartus po 5 l/ha  po nužydėjimoVyninių vynuogių veislės Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina

fotosintezę, aprūpina magniu
1 - 2 kartus po 5 l/ha  po nužydėjimo

Vyninių vynuogių veislės Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha (optimalu purškiant į stiebų sritį) 1.
purškimas prieš uogų susiformavimą

Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha (optimalu purškiant į stiebų sritį) 1.
purškimas prieš uogų susiformavimą

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  vos tik susiformavo pakankama lapų
masė

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  vos tik susiformavo pakankama lapų
masė

Javai Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  nuo 6 lapelio stadijosJavai Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos

Bulvės Prieš ankstyvą lapų nuvytimą, padidina derlių, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4  l/ha  nuo lapų susivėrimoBulvės Prieš ankstyvą lapų nuvytimą, padidina derlių, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4  l/ha  nuo lapų susivėrimo

Kukurūzai Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos

Rapsas Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  tarp 8 lapelio stadijos ir žiedyno
susidarymo

Rapsas Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  tarp 8 lapelio stadijos ir žiedyno
susidarymo

Cukriniai runkeliai Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir lapų
susivėrimo

Cukriniai runkeliai Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir lapų
susivėrimo

(Stovis: 10.03.2016)15

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
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Mg+ Lebosol®-Magnis-Plus
EB-Trąšos
NK-trąšos su magniu 10-5  (4,7) ir mikroelementais
10 % karbamidinis azotas (137 g/l N); 
5 % kalis (69 g/l K2O)
Mikroelementai:
0,01 % B; 0,02 % Cu*; 0,02 % Fe*; 0,01 % Mn*; 0,001 % Mo*; 0,01 % Zn*;
(* Chelatai  pagal  EDTA)
Papildomai sudėtyje: 24,8 % fosforo (340 g/l), 4,7 % magnio (64 g/l MgO);

 Sudėtinės medžiagos: 10 % karbamidinio azoto (137 g/l N), 24,8 % fosforo (340 g/l P2O5), 5 % kalio (69 g/l K2O), 4,7 %
MgO (64 g/l) ir mikroelementai: 0,01 % B, 0,02 % Cu*, 0,02 % Fe*, 0,01 % Mn*, 0,001 % Mo*, 0.01 % Zn (chelatai pagal
EDTA)

 Tankis: 1,37 kg/l
 pH-vertė: 2,6

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Lebosol®-Magnis-Plus yra specialus mišinys iš kalio ir  magnio fosfato, vandenyje tirpaus kalio, karbamidinio azoto ir
mikroelementų purškiant trąšas ant lapų. Dėl unikalaus mišinio yra užtikrinamas maisto medžiagų paėmimas ir augalai puikiai jas
įsisavina.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Vyninių vynuogių veislės Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  prieš žydėjimą iki žirnio dydžio

vaisių
Vyninių vynuogių veislės Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  prieš žydėjimą iki žirnio dydžio

vaisių
Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  pagal poreikįKopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  pagal poreikį
Dekoratyviniai augalai Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 3 kartus po  200 - 300 ml  100 l vandens  pagal poreikįDekoratyviniai augalai Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 3 kartus po  200 - 300 ml  100 l vandens  pagal poreikį
Apyniai Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 4 kartus 0,2 - 0,3 % koncentracija  pagal poreikįApyniai Atsparumas ir gyvybingumas 2 - 4 kartus 0,2 - 0,3 % koncentracija  pagal poreikį

(Stovis: 10.03.2016)
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Map Lebosol®-Magphos
EB-Trąšos
NP-trąšos su magniu 3-30 (7)
3 % Karbamidinis azotas (45 g/l N); 
30 % Fosforas  (450 g/l P2O5);
7 % Magnis (105 g/l MgO)

 Sudėtinės medžiagos: 30 % P2O5 (450 g/l), 3 % N, 7 % MgO
 Tankis: 1,5 kg/l
 pH-vertė: 1,5 - 2

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Fosforas sunkiai įsisavinamas esant rūgštiems dirvožemiams arba šarminiuose dirvožemiuose, dirvožemiuose su mažu humuso
kiekiu arba dideliu geležies kiekiu, esant šaltiems orams ir užmirkimui. Kultūrose su mažai išsivysčiusia šaknų sistema pasireiškia
fosforo trūkumas. Fosforo trūkumas matomas, kai yra maži bulvių gumbai, tamsiai žali jauni lapai, mažo augumo augalai, rausva
spalva ant stiebų ir lapų, bloga vaisių kokybė ir sumažėjęs sandėliavimo laikas.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina fosforu 5 - 10  l/ha purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l vandens

Purškiant nugariniu purkštuvu naudoti 1 % koncentraciją.
Visos kultūros Aprūpina fosforu 5 - 10  l/ha purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l vandens

Purškiant nugariniu purkštuvu naudoti 1 % koncentraciją.
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Padeda pradiniame augimo etape, padidina derlių,
aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha  vos tik susiformavo pakankama lapų
masė

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Padeda pradiniame augimo etape, padidina derlių,
aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha  vos tik susiformavo pakankama lapų
masė

Javai Padidina gyvybingumą, palaiko energijos kiekį, aprūpina
fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai
esant šaltiems orams

Javai Padidina gyvybingumą, palaiko energijos kiekį, aprūpina
fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha  nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai
esant šaltiems orams

Bulvės Padidina naujų bulvių formavimąsi Po 10 l/ha  didesnių gumbų augimuiBulvės Padidina naujų bulvių formavimąsi Po 10 l/ha  didesnių gumbų augimui
Bulvės Skatina gumbų augimą, padidina krakmolo kiekį,

padidina derlių
2 kartus po 5 l/ha  nuo 10 mm gumbų skersmensSkatina gumbų augimą, padidina krakmolo kiekį,

padidina derlių
2 kartus po 5 l/ha  nuo 10 mm gumbų skersmens

Kukurūzai Pagerina augalo augimą pradiniame augimo etape,
aprūpina fosforu

Po 5 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo viršun pradžios,
ypatingai esant šaltiems orams

Kukurūzai Pagerina augalo augimą pradiniame augimo etape,
aprūpina fosforu

Po 5 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo viršun pradžios,
ypatingai esant šaltiems orams

Rapsas Padidina gyvybingumą, palaiko energijos kiekį, aprūpina
fosforu

2 - 3 kartus po  5 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į
viršų

Rapsas Padidina gyvybingumą, palaiko energijos kiekį, aprūpina
fosforu

2 - 3 kartus po  5 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į
viršų

(Stovis: 10.03.2016)
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MagSOFT
Lebosol®-MagSOFT SC
EB-Trąšos
Magnio suspensija su siera
24,1 % magnis (350 g/l MgO);
16,6 % siera (241 g/l S)

 Sudėtinės medžiagos: 24,1 % MgO (350 g/l), 16,6 % S (241 g/l)
 Tankis: 1,45 kg/l
 pH-vertė: 7,5

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Magnis yra sunkiai įsisavinamas lengvose ir rūgščiose dirvose, dirvožemiuose su dideliu kalio kiekiu, esant šaltiems orams ir
užmirkimui. Magnio trūkumas pasireiškia geltonais ir rudais lapais, kurie nuvysta ir nukrenta, greitesniu kultūrų senėjimo procesu.
Siera sunkiai pasisavinima kai yra rūgštūs dirvožemiai, nederlinguose ir lengvuose dirvožemiuose, esant mažam humuso kiekiui,
blogai aeruojamuose dirvožemiuose. Sieros trūkumas pasireiškia rusvai geltonomis lapų dėmėmis ant jaunų lapų, sumažėjusiu
augimu, išblukusia žiedų spalva, ilgesniu brendimu ir sumažėjusiu aliejaus kiekiu aliejiniuose augaluose.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina magniu ir siera 2 - 5 l/ha  purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l vandens.

Purškiant nugariniu purkštuvu 0,5% koncentracija.
Visos kultūros Aprūpina magniu ir siera 2 - 5 l/ha  purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l vandens.

Purškiant nugariniu purkštuvu 0,5% koncentracija.
Braškės Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina

magniu ir siera
2 - 3 kartus po  3 - 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki
derliaus

Braškės Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

2 - 3 kartus po  3 - 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki
derliaus

Sėklavaisiniai augalai Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina magniu ir siera Keletas purškimų po 3 - 5 l/ha  nuo žydėjimo pabaigos
(rūdims neatsparios rūšys purškiamos, kai vaisius yra
graikinio riešuto dydžio), Lebosol®-MagSOFT SC
nepurškiamos jautrios sierai kultūros)

Sėklavaisiniai augalai Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina magniu ir siera Keletas purškimų po 3 - 5 l/ha  nuo žydėjimo pabaigos
(rūdims neatsparios rūšys purškiamos, kai vaisius yra
graikinio riešuto dydžio), Lebosol®-MagSOFT SC
nepurškiamos jautrios sierai kultūros)

Kaulavaisiniai augalai Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina magniu ir siera 2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki
derliaus

Kaulavaisiniai augalai Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina magniu ir siera 2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki
derliaus

Uogakrūmiai Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina magniu ir siera 2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki
derliaus

Uogakrūmiai Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina magniu ir siera 2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki
derliaus

Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 5 l/ha  po nužydėjimoVyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 5 l/ha  po nužydėjimo

Vyninių vynuogių veislės Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha (optimalus purškimas į stiebų plotą)
1. purškimas prieš susiformuojant vynuogėms

Vyninių vynuogių veislės Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha (optimalus purškimas į stiebų plotą)
1. purškimas prieš susiformuojant vynuogėms

Vaisinės daržovės,  Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

2 - 4 kartus po 2 l/ha  vos tik susiformavo reikiama lapų
masė

Vaisinės daržovės,  Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

2 - 4 kartus po 2 l/ha  vos tik susiformavo reikiama lapų
masė

Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 l/ha  vos tik susiformavo pakankama lapų
masė

Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 l/ha  vos tik susiformavo pakankama lapų
masė

Javai Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha  nuo krūmijimosi pradžiosJavai Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha  nuo krūmijimosi pradžios

Bulvės Nuo priešlaikinio lapų nuvytimo, padidina derlių,
aprūpina magniu ir siera

Keletą kartų po 2 - 4 l/ha   nuo lapų susivėrimoBulvės Nuo priešlaikinio lapų nuvytimo, padidina derlių,
aprūpina magniu ir siera

Keletą kartų po 2 - 4 l/ha   nuo lapų susivėrimo

Kukurūzai Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos

Rapsas Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po  2 - 4 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į
viršų pradžios

Rapsas Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po  2 - 4 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į
viršų pradžios

Cukriniai runkeliai Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha  tarp 6 lapelio ir lapo susivėrimoCukriniai runkeliai Padidina derlių, pagerina augalo kokybę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha  tarp 6 lapelio ir lapo susivėrimo

Ankštiniai augalai Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2  kartus po  3 - 5 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos iki
žydėjimo pradžios

Ankštiniai augalai Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę, aprūpina
magniu ir siera

1 - 2  kartus po  3 - 5 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos iki
žydėjimo pradžios

(Stovis: 10.03.2016)
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Mn500
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

Lebosol®-Manganas500 SC
EB-Trąšos
Mangano suspensija
27,9 % Manganas (500 g/l Mn)

 Sudėtinės medžiagos: 27,9 % Mn (500 g/l)
 Tankis: 1,79 kg/l
 pH-vertė: 8

Pakuotės dydis: 5 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas yra sunkiai įsisavinamas humusinguose, lengvuose ir nederlinguose dirvožemiuose, dirvožemiuose kur didelis pH,
esant šaltiems orams ir užmirkimui. Mangano trūkumas pasireiškia gelsva lapų spalva, juodais taškais ant lapo, šviesiai žaliomis
dėmėmis tarp pagrindinių gijų, kokybės praradimu, pvz. bloga bulvių žievelės kokybe.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina manganu 0,5 - 2 l/ha purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l

vandens. Purškiant nugariniu purkštuvu naudoti 0,2 %
koncentracija. Daukartinis naudojimas mažais kiekiais
padidina efektyvumą

Visos kultūros Aprūpina manganu 0,5 - 2 l/ha purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l
vandens. Purškiant nugariniu purkštuvu naudoti 0,2 %
koncentracija. Daukartinis naudojimas mažais kiekiais
padidina efektyvumą

Braškės,  Uogakrūmiai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliausBraškės,  Uogakrūmiai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Sėklavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daukartinis naudojimas po 0,5 l/ha  po nužydėjimo

(purškiant rūdims jautrias rūšis naudojama kai vaisius yra
graikinio riešuto dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daukartinis naudojimas po 0,5 l/ha  po nužydėjimo
(purškiant rūdims jautrias rūšis naudojama kai vaisius yra
graikinio riešuto dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Žalia sodri spalva 3 kartus po 0,5 l/ha   po birželio mėnesio krituoliųŽalia sodri spalva 3 kartus po 0,5 l/ha   po birželio mėnesio krituolių
Kaulavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki derliausKaulavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki derliaus
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po  1 l/ha  nuo kekių susiformavimoVyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po  1 l/ha  nuo kekių susiformavimo
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha   vos tik susiformavo pakankama
lapų masė

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha   vos tik susiformavo pakankama
lapų masė

Javai Padidina atsparumą žiemai, aprūpina manganu Po 0,5 - 1 l/ha  rudenį nuo 3 lapelio stadijosJavai Padidina atsparumą žiemai, aprūpina manganu Po 0,5 - 1 l/ha  rudenį nuo 3 lapelio stadijos
Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis

medžiagomis
Po 0,5 - 1 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios
vėliavinio lapo

Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

Po 0,5 - 1 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios
vėliavinio lapo

Bulvės Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 0,5 l/ha  prie beicavimo medžiagosBulvės Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 0,5 l/ha  prie beicavimo medžiagos
Bulvės Pagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą,

aprūpina manganu
1 - 2 kartus po  1 l/ha  nuo lapų susivėrimoPagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą,

aprūpina manganu
1 - 2 kartus po  1 l/ha  nuo lapų susivėrimo

Kukurūzai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu Po 0,5 - 1 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu Po 0,5 - 1 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos
Rapsas Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių, aprūpina

manganu
1 - 2 kartus po  1 l/ha  rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijosRapsas Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių, aprūpina

manganu
1 - 2 kartus po  1 l/ha  rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijos

Cukriniai runkeliai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 1 - 2 kartus po 1 l/ha  tarp 6 lapelio ir lapų susivėrimoCukriniai runkeliai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 1 - 2 kartus po 1 l/ha  tarp 6 lapelio ir lapų susivėrimo
Ankštiniai augalai Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina

atsparumą stresui, aprūpina manganu
1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijosAnkštiniai augalai Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina

atsparumą stresui, aprūpina manganu
1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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MnN Lebosol®-Mangano-Nitratas235

EB-Trąšos
Mangano trąšos
Mangano nitratas 
15 % manganas (235 g/l Mn); 
7,7 % nitratinis azotas  (119 g/l N)

 Sudėtinės medžiagos: 15 % Mn (235 g/l), 7,7 % N (119 g/l)
 Tankis: 1,55 kg/l
 pH-vertė: 0 - 1

Pakuotės dydis: 10 l, 1000 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas sunkiai pasisavinamas  humusiniuose, nederlinguose, su dideliu rūgštingumu dirvožemiuose, esant šaltiems ir
drėgniems orams. Mangano trūkumas pasireiškia kada gelsvėja lapai, juodais taškais ant lapų, šviesiai žalsvu mozaikiškumu tarp
pagrindinių lapo gyslų. Sumažėja kokybė: pvz. pablogėja bulvių žievelės kokybė.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina manganu 1 - 2 l/ha purškiant per laps su min. 200 l vandens.

Purškiant nugariniu purštuvu naudojama  0,25 - 0,5%
tirpalo koncentracija. Daukartinis panaudojimas mažais
kiekiais padidina efektyvumą.

Visos kultūros Aprūpina manganu 1 - 2 l/ha purškiant per laps su min. 200 l vandens.
Purškiant nugariniu purštuvu naudojama  0,25 - 0,5%
tirpalo koncentracija. Daukartinis panaudojimas mažais
kiekiais padidina efektyvumą.

Braškės,  Uogakrūmiai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimoBraškės,  Uogakrūmiai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimo
Sėklavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daug kartų po 1 l/ha  nuo žydėjimo pabaigos (rūdims

jautrios rūšys kai vaisius yra graikinio riešuto dydžio)
Sėklavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daug kartų po 1 l/ha  nuo žydėjimo pabaigos (rūdims

jautrios rūšys kai vaisius yra graikinio riešuto dydžio)
Sėklavaisiniai augalai Žalia sodri spalva 3 kartus po 1 l/ha  po birželio mėnesio krituoliųŽalia sodri spalva 3 kartus po 1 l/ha  po birželio mėnesio krituolių
Kaulavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po  1 l/ha  nuo vaisiaus užmezgimo iki derliaus

nuėmimo
Kaulavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po  1 l/ha  nuo vaisiaus užmezgimo iki derliaus

nuėmimo
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus 2 l/ha  esant pakankamai lapų maseiVaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus 2 l/ha  esant pakankamai lapų masei

Javai Padidina atsparumą žiemai, aprūpina manganu Po 1 - 2 l/ha  rudenį nuo 3 lapelio stadijosJavai Padidina atsparumą žiemai, aprūpina manganu Po 1 - 2 l/ha  rudenį nuo 3 lapelio stadijos
Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis

medžiagomis
Po 1 - 2 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki
vėliavinio lapo stadijos

Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

Po 1 - 2 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki
vėliavinio lapo stadijos

Bulvės Pagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą,
aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 2 l/ha  nuo eilių susivėrimoBulvės Pagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą,
aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 2 l/ha  nuo eilių susivėrimo

Bulvės Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 1 l/ha   beicuojant sėklasSumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 1 l/ha   beicuojant sėklas
Kukurūzai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu Po 1 - 2 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu Po 1 - 2 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos
Rapsas Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių, aprūpina

manganu
1 - 2 kartus 2 l/ha  rudenį tarp 4 ir 6 lapelio stadijosRapsas Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių, aprūpina

manganu
1 - 2 kartus 2 l/ha  rudenį tarp 4 ir 6 lapelio stadijos

Cukriniai runkeliai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 1 - 2 kartus po 2 l/ha  tarp 6 lapelio ir eilių susivėrimoCukriniai runkeliai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 1 - 2 kartus po 2 l/ha  tarp 6 lapelio ir eilių susivėrimo
Ankštiniai augalai Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina

atsparumą stresui, aprūpina manganu
1 - 2 kartus po  1 - 2 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijosAnkštiniai augalai Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina

atsparumą stresui, aprūpina manganu
1 - 2 kartus po  1 - 2 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

(Stovis: 10.03.2016)
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Mo
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Lebosol®-Molybdän
EB-Trąšos
Molibdeno tirpalas
15,6 % Molibdenas (214 g/l Mo)

 Sudėtinės medžiagos: 15,6 % Mo (214 g/l)
 Tankis: 1,37 kg/l
 pH-vertė: 7,6

Pakuotės dydis: 1 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Molibdenas yra sunkiai pasisavinamas nederlinguose ir rūgščiuose dirvožemiuose (durpingi priešsmėliai ir smėliai, aukštapelkių
dirvožemiai, daržinėse žemėse ir substratuose) o taip pat esant sausrai. Modibdeno trūkumas matomas ypač ant jaunų lapų, arba
chloroze ant senesnių lapų. Lapų pakraščiai yra nekroziniai, susisuka į save, lapo forma yra sumažėjusi, dalinai yra tik lapo kotas.
Bendrai matomas sumažėjęs augimas ir vytimas. Auginant žiedinius kopūstus matomi susisukę ir maži viduriniai lapai.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina molibdenu 0,25 l/ha purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l vandens.

Purškiant nugariniu purkštuvu naudojama  0,05 - 0,1 %
koncentracija.

Visos kultūros Aprūpina molibdenu 0,25 l/ha purškiant ant lapų su mažiausiai 200 l vandens.
Purškiant nugariniu purkštuvu naudojama  0,05 - 0,1 %
koncentracija.

Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Pašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno
trūkumui, Aprūpinti molibdenu

1 - 2 kartus po 0,25 l/ha  vos tik susiformavo
pakakankama lapų masė

Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Pašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno
trūkumui, Aprūpinti molibdenu

1 - 2 kartus po 0,25 l/ha  vos tik susiformavo
pakakankama lapų masė

Rapsas Aprūpina molibdenu 1 - 2 po  0,25 l/ha  nuo augimo į viršų pradžiosRapsas Aprūpina molibdenu 1 - 2 po  0,25 l/ha  nuo augimo į viršų pradžios
Cukriniai runkeliai Pašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno

trūkumui, Aprūpinti molibdenu
Po 0,25 l/ha  tarp 6 po stadijos ir lapų susivėrimoCukriniai runkeliai Pašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno

trūkumui, Aprūpinti molibdenu
Po 0,25 l/ha  tarp 6 po stadijos ir lapų susivėrimo

Ankštiniai augalai Pagerina gumbelių susidarymą 1 - 2 kartus po 0,25 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijosAnkštiniai augalai Pagerina gumbelių susidarymą 1 - 2 kartus po 0,25 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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PK-Max Lebosol®-PK-Max
EB-Trąšos
PK-trąšos 24-27
24 % vandenyje tirpaus fosforo (386 g/l P2O5), 
27 % vandenyje tirpaus kaliio oksido (435 g/l K2O)

 Sudėtinės medžiagos: 24 % P2O5 (386 g/l), 27 % K2O (435 g/l)
 Tankis: 1,61 kg/l
 pH-vertė: 8

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Fosforas sunkiai pasisavinamas esant rūgštiems arba stipriai šarminiams (kalkingiems) dirvožemiams, esant mažam humuso
kiekiui, arba dideliam geležies kiekiui arba esant šaltiems orams ir užmirkimui. Kultūrose su silpna šaknų sistema dažnai esamas
fosforo nepakankamumas. Fosforo trūkumas pasireiškia mažais bulvių gumbais, mažais tamsiai žaliai jaunais lapais, sumažėjusiu
augimu, rausva spalva ant lapkočių, bloga vaisių kokybe ir blogesniu sandėliavimu.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros 5 - 10 l/ha  su mažiausiaii  200 l vandens atitinkamai

0,5 - 1 % koncentracija. 
(jautrioms kultūroms ir šiltnamiuose ar po plėvele naudoti  
0,25 - 0,5 % koncentraciją ).

Visos kultūros 5 - 10 l/ha  su mažiausiaii  200 l vandens atitinkamai
0,5 - 1 % koncentracija. 
(jautrioms kultūroms ir šiltnamiuose ar po plėvele naudoti  
0,25 - 0,5 % koncentraciją ).

Sėklavaisiniai augalai Nurausvina vaisius, padidina vaisių kietumą 2 - 4 kartus po  6 - 8 l/ha  tarp obuoliukų kritimo birželį ir
derliaus nuėmimo

Sėklavaisiniai augalai Nurausvina vaisius, padidina vaisių kietumą 2 - 4 kartus po  6 - 8 l/ha  tarp obuoliukų kritimo birželį ir
derliaus nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Kietesni vaisiai, didesni vaisiai, padidina cukringumą 1 -2 kartus po 6 - 8 l/ha  nuo vaisių susiformavimo iki
derliaus nuėmimo

Kaulavaisiniai augalai Kietesni vaisiai, didesni vaisiai, padidina cukringumą 1 -2 kartus po 6 - 8 l/ha  nuo vaisių susiformavimo iki
derliaus nuėmimo

Uogakrūmiai Vaisiaus žievelės kietumas, vaisiaus dydis 1 - 2 kartus po 6 - 8 l/ha  nuo vaisių užsimezgimo iki
derliaus nuėmimo

Uogakrūmiai Vaisiaus žievelės kietumas, vaisiaus dydis 1 - 2 kartus po 6 - 8 l/ha  nuo vaisių užsimezgimo iki
derliaus nuėmimo

Javai Gyvybingumas, energijos apytaka, aprūpina fosforu ir
kalius

2 - 3 x 6 l/ha  nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai esant
šaltiems ir drėgniems orams

Javai Gyvybingumas, energijos apytaka, aprūpina fosforu ir
kalius

2 - 3 x 6 l/ha  nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai esant
šaltiems ir drėgniems orams

Bulvės Gumbų vystymuisi, gumbų augimui, gumbų kokybei Keletą kartų po 6 l/ha  nuo gumbų susiformavimoBulvės Gumbų vystymuisi, gumbų augimui, gumbų kokybei Keletą kartų po 6 l/ha  nuo gumbų susiformavimo
Kukurūzai Skatina augalo vystymąsi pradiniame etape, aprūpina

fosforu ir kaliu
6  l/ha  tarp 4 lapelio stadijos, ypatingai esant šaltiems ir
drėgniems orams.

Kukurūzai Skatina augalo vystymąsi pradiniame etape, aprūpina
fosforu ir kaliu

6  l/ha  tarp 4 lapelio stadijos, ypatingai esant šaltiems ir
drėgniems orams.

Rapsas Gyvybingumas, energijos apytaka, aprūpina fosforu ir
kalius

2 - 3 kartus 6 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų
pradžios, ypatingai esant šaltiems ir drėgniems orams

Rapsas Gyvybingumas, energijos apytaka, aprūpina fosforu ir
kalius

2 - 3 kartus 6 l/ha  tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų
pradžios, ypatingai esant šaltiems ir drėgniems orams

Cukriniai runkeliai Skatina augimą jauname amžiuje, šaknų sistemos ir
lapų augimą, padidina cukraus kiekį

Keletą kartų po 6 l/ha  nuo 8 lapelio stadijosCukriniai runkeliai Skatina augimą jauname amžiuje, šaknų sistemos ir
lapų augimą, padidina cukraus kiekį

Keletą kartų po 6 l/ha  nuo 8 lapelio stadijos

Ankštiniai augalai Skatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir kokybę Keletą kartų po 6 l/ha  nuo 6 lapelio stadijosAnkštiniai augalai Skatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir kokybę Keletą kartų po 6 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos
Pievos ir ganyklos Pagerina rūšinę sudėtį, padidina gyvybiškumą, aprūpina

fosforu ir kaliu
Keletą kartų po 6 - 10 l/ha   nuo vegetacijos pradžios,
ypatingai kai vyrauja šalti ir drėgni orai

Pievos ir ganyklos Pagerina rūšinę sudėtį, padidina gyvybiškumą, aprūpina
fosforu ir kaliu

Keletą kartų po 6 - 10 l/ha   nuo vegetacijos pradžios,
ypatingai kai vyrauja šalti ir drėgni orai

(Stovis: 10.03.2016) 23
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QuS Lebosol®-QuadroS SC
EB-Trąšos
Mikroelementų mišinys  Varis (Cu), Manganas  (Mn) ir Cinkas (Zn) su siera
4,8 % varis (80 g/l Cu);
12 % manganas (199 g/l Mn);
6 % cinkas (100 g/l Zn), 12 % siera  (199 g/l S)

 Sudėtinės medžiagos: 4,8 % Cu (80 g/l), 12 % Mn (199 g/l), 6 % Zn (100 g/l), 12 % S (199 g/l)
 Tankis: 1,66 kg/l
 pH-vertė: 7 - 8

Pakuotės dydis: 5 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas, cinkas ir varis yra sunkiai pasisavinamas, kai yra humusingi, lengvi ir nederlingi dirvožemiai, didelis pH, esant sausrai,
šaltiems orams ir užmirkimui. Siera sunkiai pasisavinama,rūgščiuose, blogai aeruojamuose dirvožemiuose  ir kur yra mažas
humuso kiekis. Mangano trūkumas pasireiškia ant lapo esančiomis gelsvomis dėmėmis su juodais taškais, šviesiai žaliu
dėmėtumu tarp pagrindinių lapo gyslų, kokybės nuostoliais.  Vario trūkumas pasireiškia clhorozinėmis juostomis, oranžiniu lapo
atspalviu, sumažėjusiu augimu, mažais lapais.  Cinko trūkumas pasireiškia susuktais jaunais lapais, kamščiatraukio formos žemyn
nulinkusiais lapo smaigaliais, dalinai tuščiomis varpomis, blogu grūdų susiformavimu, mažo augimo augalais.  Sieros trūkumas
pasireiškia pilkai geltonu lapo dėmėtumu ant jaunų augalų lapų, sumažėjusiu augimu, pailgėjusiu augimo laikotarpiu, išblukusia
žiedo spalva, ir sumažėjusiu aliejaus kiekiu aliejiniuose augaluose.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina manganu, variu, cinku ir siera 0,75 - 1,5 l/ha purškiant ant lapų mažiausiai su 200 l

vandens. Purškiant nugariniu purkštuvu naudojama 0,2 %
koncentracija.

Visos kultūros Aprūpina manganu, variu, cinku ir siera 0,75 - 1,5 l/ha purškiant ant lapų mažiausiai su 200 l
vandens. Purškiant nugariniu purkštuvu naudojama 0,2 %
koncentracija.

Javai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
mikroelementinėmis maisto  medžiagomis ir siera

Po 0,75 - 1,5 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki
pirmo bamblio stadijos

Javai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
mikroelementinėmis maisto  medžiagomis ir siera

Po 0,75 - 1,5 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki
pirmo bamblio stadijos

Javai Padidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę Po 0,75 - 1,5 l/ha  formuojantis varpomsPadidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę Po 0,75 - 1,5 l/ha  formuojantis varpoms
Bulvės Pagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą ligoms,

aprūpina mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po  1 - 2 l/ha  nuo lapų susivėrimoBulvės Pagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą ligoms,
aprūpina mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po  1 - 2 l/ha  nuo lapų susivėrimo

Kukurūzai Didesnės burbuolės, didesnis grūdų derlius, aprūpina
mikroelementinėmis maisto  medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po  1 - 2 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai Didesnės burbuolės, didesnis grūdų derlius, aprūpina
mikroelementinėmis maisto  medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po  1 - 2 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos

Rapsas Padidina atsparumą žiemos šalčiams ir  ligoms,
aprūpina mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po 1 l/ha  rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijosRapsas Padidina atsparumą žiemos šalčiams ir  ligoms,
aprūpina mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po 1 l/ha  rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijos

Ankštiniai augalai Padidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

Po 1 - 2 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosAnkštiniai augalai Padidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

Po 1 - 2 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

(Stovis: 10.03.2016)23
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BRo
Inovacija

Lebosol®-Robustus SC
EB-Trąšos
Kalcio boratas
15,1 % kalcis (222 g/l CaO); 
7 % boras (103 g/l B)

 Sudėtinės medžiagos: 15,1 % CaO (222 g/l), 7 % B (103 g/l)
 Tankis: 1,47 kg/l
 pH-vertė: 8,5

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Boras yra sunkiai pasisavinamas lengvuose nederlinguose dirvožemiuose, dirvožemiuose su dideliu azoto ir kalcio kiekiu, esant
šaltiems orams, drėgmei ir sausrai. Boro trūkumas pasireiškia, kai trūkinėja lapo audiniai, numiršta augalo vegetaciniai taškai,
prasideda vidiniai ir sausi puviniai, blogas žydėjimu, sumažėjusiu vaisių užmezgimu, deformuotais vaisiais. Kalcis sunkiai
pasisavinamas rūgščiuose, nederlinguose dirvožemiuose dėl išplovimo, rūgščiuose durpiniuose dirvožemiuose ir esant sausrai.
Esant dideliam azoto ir kalio kiekiui ir esant dideliems vaisiams dažnai pasireiškia kalcio trūkumas.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpinina boru Po 1 - 4 l/ha purškiant ant lapų, naudojant 200 - 400 l

vandens. Purškiant nugariniu purštuvu naudojama 0,5 %
koncentracija.

Visos kultūros Aprūpinina boru Po 1 - 4 l/ha purškiant ant lapų, naudojant 200 - 400 l
vandens. Purškiant nugariniu purštuvu naudojama 0,5 %
koncentracija.

Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,
gerina žiedų kokybę

Po 2 l/ha  rudenį  (sodinant daigus)Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,
gerina žiedų kokybę

Po 2 l/ha  rudenį  (sodinant daigus)

Braškės Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 1 - 2 kartus po 2 l/ha  nuo žalių pumpurų iki vaisių
užmezgimo

Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 1 - 2 kartus po 2 l/ha  nuo žalių pumpurų iki vaisių
užmezgimo

Braškės Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi
stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po 1 l/ha  14 ir 7 dienas prieš daigų iškasimąPagerina augalų kokybę dauginimosi metu: formuojasi
stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po 1 l/ha  14 ir 7 dienas prieš daigų iškasimą

Sėklavaisiniai augalai Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui, žiedams, vaisių
mezgimui, kalcio transportavimui, odelės kokybei

1 - 2 kartus po 2 l/ha  nuo rausvo pumpuro stadijos iki
nužydėjimo

Sėklavaisiniai augalai Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui, žiedams, vaisių
mezgimui, kalcio transportavimui, odelės kokybei

1 - 2 kartus po 2 l/ha  nuo rausvo pumpuro stadijos iki
nužydėjimo

Sėklavaisiniai augalai Pagerina vaisiaus žievelės kokybę, padidina kalcio
transportavimą

1 - 2 kartus po  2 l/ha  nuo vaisių susiformavimo iki
derliaus

Pagerina vaisiaus žievelės kokybę, padidina kalcio
transportavimą

1 - 2 kartus po  2 l/ha  nuo vaisių susiformavimo iki
derliaus

Sėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 l/ha  po derliausSėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 l/ha  po derliaus

Kaulavaisiniai augalai Žiedams, vaisių mezgimui 1 - 2 kartus po  2 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki vaisių
susiformavimo

Kaulavaisiniai augalai Žiedams, vaisių mezgimui 1 - 2 kartus po  2 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki vaisių
susiformavimo

Uogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 1 - 2 kartus  po 2 l/ha  prieš žydėjimąUogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 1 - 2 kartus  po 2 l/ha  prieš žydėjimą
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po 2 l/ha  nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo

pradžios
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po 2 l/ha  nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo

pradžios
Vaisinės daržovės Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 1 - 2 kartus 2 l/ha  prieš žydėjimą ir esant pakankamai

lapų masei
Vaisinės daržovės Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą, aprūpinina boru 1 - 2 kartus 2 l/ha  prieš žydėjimą ir esant pakankamai

lapų masei
Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,

aprūpinimui boru
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  vos tik susiformavo  pakankama
lapų masė

Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,
aprūpinimui boru

1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  vos tik susiformavo  pakankama
lapų masė

Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba gumbai; vidiniai
parudavimai), aprūpinimui boru

1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  vos tik susiformavo pakankama
lapų masė

Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba gumbai; vidiniai
parudavimai), aprūpinimui boru

1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha  vos tik susiformavo pakankama
lapų masė

Kukurūzai Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių užmezgimą,
padidina grūdų derlių, padidina energijos kiekį, aprūpina
boru

Po 3 l/ha  tarp 4 ir 10 lapelio stadijosKukurūzai Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių užmezgimą,
padidina grūdų derlių, padidina energijos kiekį, aprūpina
boru

Po 3 l/ha  tarp 4 ir 10 lapelio stadijos

Apyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus  0,15 % koncentracija  iki žydėjimo pradžiosApyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus  0,15 % koncentracija  iki žydėjimo pradžios

(Stovis: 10.03.2016)
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S800
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

Lebosol®-Siera800 SC
Skysta siera
56 % siera (801 g/l S)

 Sudėtinės medžiagos: 56 % S (801 g/l)
 Tankis: 1,43 kg/l
 pH-vertė: 6 - 8

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Siera sunkiai pasisavinama rūgščiuose ir nederlinguose dirvožemiuose, esant mažam humuso kiekiui, blogai aeruojamuose
dirvožemiuose. Sieros trūkumas pasireiškia pilkai geltonu lapų dėmėtumu, sumažėjusiu augimu, lėtesniu brendimu ir mažesniu
aliejaus kiekiu aliejiniuose augaluose.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Sumažina sieros trūkumą ir aprūpina siera Po 2 - 10 l/ha purškiant ant lapų su ne mažesniu į

300 l/ha vandens kiekiu. Purškiant nugariniu purkštuvu
naudojama  0,2 - 1 % koncentracija.

Visos kultūros Sumažina sieros trūkumą ir aprūpina siera Po 2 - 10 l/ha purškiant ant lapų su ne mažesniu į
300 l/ha vandens kiekiu. Purškiant nugariniu purkštuvu
naudojama  0,2 - 1 % koncentracija.

Ankštiniai augalai Pagerina žydėjimą, padidina derlių, baltymų kiekį,
aprūpina siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo
pradžios.

Ankštiniai augalai Pagerina žydėjimą, padidina derlių, baltymų kiekį,
aprūpina siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo
pradžios.

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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Tc Lebosol®-Total Care
EB-Trąšos
Mikroelementinių trąšų mišinys su variu (Cu), manganu (Mn) ir cinku (Zn)
9 % bendro azoto (112 g/l N);
0,9 % fosforas (11,2 g/l P2O5);
2 % kalis  (24,8 g/l K2O);
1,7 % magnis (21 g/l MgO) nitratinė forma 
 0,05 % boras (0,6 g/l B);
0,37 % varis (4,5 g/l Cu); n  nitratinė forma 
1,5 % manganas (18,6 g/l Mn);
0,46 % zinkas (5,7 g/l Zn), nitratinė forma

 Sudėtinės medžiagos: 9 % N (112 g/l); 9 % N (112 g/l); 0,9 % P205 (11 g/l); ; 2 % K2O (24,8 g/l); 1,7 % MgO (21 g/l); 0,05
% B (0,6 g/l); 0,37 % Cu (4,5 g/l); 1,5 % Mn (18,6 g/l); 0,46 % Zn (5,7 g/l);

 Tankis: 1,24 kg/l
 pH-vertė: < 2,7

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Tai visas paketas. Antistresinis poveikis dėl amino rūgščių ir augalų maitinimas dėl maisto medžiagų.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Esant blogoms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha purškiant ant lapų  su ne mažiau kaip 200 l

vandens.
Visos kultūros Esant blogoms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha purškiant ant lapų  su ne mažiau kaip 200 l

vandens.
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Esant blogoms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha  vos tik susidarė pakankama lapų masėVaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Esant blogoms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha  vos tik susidarė pakankama lapų masė

Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Paskatinti normalų augalų augimą Po 3 - 4 l/ha  vos tik susidarė pakankama lapų masėPaskatinti normalų augalų augimą Po 3 - 4 l/ha  vos tik susidarė pakankama lapų masė

(Stovis: 10.03.2016)26
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TriP Lebosol®-Triple SC
EB-Trąšos
Skystos trąšos (Cu), manganas (Mn) ir cinkas (Zn)
6,1 % varis (107 g/l Cu); 
17,5 % manganas (308 g/l Mn);
4,4 % cinkas (77 g/l Zn)

 Sudėtinės medžiagos: 6,1 % Cu (107 g/l), 17,5 % Mn (308 g/l), 4,4 % Zn (77 g/l)
 Tankis: 1,76 kg/l
 pH-vertė: 8,6

Pakuotės dydis: 5 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas, cinkas ir varis sunkiai pasisavinamas tokiomis sąlygomis: humusinguose, nederlinguose dirvožemiuose, esant didelei
pH, esant sausrai arba šaltiems orams ir užmirkimui. Mangano trūkumas pasirodo kai yra gelsvi lapai, šviesiai žalsvas lapų
dėmėtumas, juodi taškeliai ant lapo, šviesiais žalsvos dėmės tarp pagrindinių lapo gijų, kokybės trūkumais. Cinkas trūkumas
pasireiškia esant chlorozinėms juostoms, oranžiniu atspalviu, mažesniu augimu, mažesniais lapais. Vario trūkumas pasireiškia
susuktais jaunais lapais, kamščiatraukio formos susuktais ir žemyn kabančiais lapų galais, dalinai tuščiomis varpomis, blogomis
varpomis, mažais augalais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina manganu, variu ir cinku Po 0,75 - 1,5 l/ha naudojant 200 l vandens. purškiant

nugariniu purkštuvui naudoti 0,2 % koncentraciją.
Visos kultūros Aprūpina manganu, variu ir cinku Po 0,75 - 1,5 l/ha naudojant 200 l vandens. purškiant

nugariniu purkštuvui naudoti 0,2 % koncentraciją.
Javai Beicavimas mikroelementinių trąšų tirpalu jauname

amžiuje, padidina atsparumą, padidina derlių
0,75 - 1,5 l/t sėklosJavai Beicavimas mikroelementinių trąšų tirpalu jauname

amžiuje, padidina atsparumą, padidina derlių
0,75 - 1,5 l/t sėklos

Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

Po 0,75 - 1 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki 1
bamblio stadijos

Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

Po 0,75 - 1 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki 1
bamblio stadijos

Javai Padidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę Po 0,75 - 1,5 l/ha  susiformavus vėliaviniam lapuiPadidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę Po 0,75 - 1,5 l/ha  susiformavus vėliaviniam lapui

(Stovis: 10.03.2016)27
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TNitroM Lebosol®-Triple-NitroMix
EG-Trąšos
Skystos mikroelementinės trąšos su variu  (Cu), manganu (Mn) ir cinku  (Zn)
1,3 % vandenyje tirpus varis (vario nitrato formoje) (20 g/l Cu)
9,6 % vandenyje tirpus manganas (mangano nitrato formoje) (150 g/l Mn)
4,8 % vandenyje tirpus cinkas (cinko nitrato formoje) (75 g/l Zn)
papildomai: 7,5 % azotas nitratinėje formoje  (118 g/l N)

 Sudėtinės medžiagos: 1,3 % Cu (20 g/l), 9,6 % Mn (150 g/l), 4,8 % Zn (75 g/l), 7,5 % N (118 g/l)
 Tankis: 1,57
 pH-vertė: 2

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas, cinkas ir varis sunkiai pasisavinamas tokiomis sąlygomis: humusinguose, nederlinguose dirvožemiuose, esant didelei
pH, esant sausrai arba šaltiems orams ir užmirkimui. Mangano trūkumas pasirodo kai yra gelsvi lapai, šviesiai žalsvas lapų
dėmėtumas, juodi taškeliai ant lapo, šviesiais žalsvos dėmės tarp pagrindinių lapo gijų, kokybės trūkumais. Cinkas trūkumas
pasireiškia esant chlorozinėms juostoms, oranžiniu atspalviu, mažesniu augimu, mažesniais lapais. Vario trūkumas pasireiškia
susuktais jaunais lapais, kamščiatraukio formos susuktais ir žemyn kabančiais lapų galais, dalinai tuščiomis varpomis, blogomis
varpomis, mažais augalais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina manganu, variu ir cinku Po 1 l - 2 l/ha su mažiausiai 200 l vandensVisos kultūros Aprūpina manganu, variu ir cinku Po 1 l - 2 l/ha su mažiausiai 200 l vandens
Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis

medžiagomis
1 - 2 kartus po 0,75 - 1 l/ha  nuo trečio lapelio stadijos iki
pirmo bamblio

Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

1 - 2 kartus po 0,75 - 1 l/ha  nuo trečio lapelio stadijos iki
pirmo bamblio

Javai Padidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę Po 0,75 - 1,5 l/ha  formuojantis varpaiPadidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę Po 0,75 - 1,5 l/ha  formuojantis varpai

(Stovis: 10.03.2016)
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Zn
Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 
Tyrimų instituto infoXgen leidžiama ekologiniuose ūkiuose naudoti medžiaga.

Lebosol®-Zinkas700 SC
EB TRĄŠA
Cinko trąšos suspensija
40 % bendras cinko kiekis, imant cinko oksidą (700 g/l Zn)

 Sudėtinės medžiagos: 40 % Zn (700 g/l)
 Tankis: 1,75 kg/l
 pH-vertė: 8 - 9

Pakuotės dydis: 5 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Cinkas yra sunkiai pasiekiamas esant labai humusingiems dirvožemiams, didelei pH vertei, esant dideliam fosforo kiekiui, esant
šalčiui ir drėgmei. Cinko trūkumas pasireiškia rudomis juostomis ant lapo, oranžine splava, sumažėjusiu augimu ir mažai lapais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina cinku 1 - 2 l/ha, tręšiant per lapus mažiausiai 200 l vandens.

Tręšiant nugariniu purštuvu - 0,25 % koncentracija.
Visos kultūros Aprūpina cinku 1 - 2 l/ha, tręšiant per lapus mažiausiai 200 l vandens.

Tręšiant nugariniu purštuvu - 0,25 % koncentracija.
Braškės Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 0,5 l/ha  kai  žali-balti žiedaiBraškės Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų deformavimąsi 0,5 l/ha  kai  žali-balti žiedai
Braškės Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,

gerina žiedų kokybę
1 l/ha  rudenį (sodinant naujas)Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą šalčiui,

gerina žiedų kokybę
1 l/ha  rudenį (sodinant naujas)

Sėklavaisiniai augalai Pagerina ūglio augimą, pirminiam vystymuisi, pagerina
lapelių kokybę

3 - 4 kartus 0,25 l/ha  nuo raudonų pumpurų iki birželio,
kai krenta vaisiai

Sėklavaisiniai augalai Pagerina ūglio augimą, pirminiam vystymuisi, pagerina
lapelių kokybę

3 - 4 kartus 0,25 l/ha  nuo raudonų pumpurų iki birželio,
kai krenta vaisiai

Sėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus 0,5 l/ha  nuėmus derliųSėklavaisiniai augalai,  Kaulavaisiniai augalai , 
Braškės,  Uogakrūmiai ,  Valgomosios vynuogės

Reservinių medžiagų akumuliacija, regeneravimas po
derliaus, atsparumas žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus 0,5 l/ha  nuėmus derlių

Kaulavaisiniai augalai Lapų kokybei, aprūpinimui cinku 2 - 3 kartus 0,25 l/ha  po žydėjimoKaulavaisiniai augalai Lapų kokybei, aprūpinimui cinku 2 - 3 kartus 0,25 l/ha  po žydėjimo
Uogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 0,5 l/ha  prieš žydėjimąUogakrūmiai Žiedams, vaisių mezgimui 0,5 l/ha  prieš žydėjimą
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 1 kartą 1 l/ha  nuo užuomazgų padidėjimo iki žydėjimo

pradžios
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 1 kartą 1 l/ha  nuo užuomazgų padidėjimo iki žydėjimo

pradžios
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame augime,
aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha  kai tik susiformuoja pakankama lapų masėVaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame augime,
aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha  kai tik susiformuoja pakankama lapų masė

Javai Proteino kiekiui didinti, grūdų kokybei, aprūpinimui cinku Po 0,5 - 1 l/ha  nuo 3  lapo  1 bamblio stadijosJavai Proteino kiekiui didinti, grūdų kokybei, aprūpinimui cinku Po 0,5 - 1 l/ha  nuo 3  lapo  1 bamblio stadijos
Kukurūzai Pagerina burbuolių formavimąsi, padidina grūdų

derlingumą, aprūpina cinku
1 l/ha  nuo  4 lapo stadijosKukurūzai Pagerina burbuolių formavimąsi, padidina grūdų

derlingumą, aprūpina cinku
1 l/ha  nuo  4 lapo stadijos

Ankštiniai augalai Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame augime,
aprūpina cinku

1 - 2 kartus po 0,5 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijosAnkštiniai augalai Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame augime,
aprūpina cinku

1 - 2 kartus po 0,5 l/ha  tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

Apyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,03 - 0,05 %  iki žydėjimoApyniai Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,03 - 0,05 %  iki žydėjimo

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/
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MSp Lebosol®-MaisSpezial SC
EG-Trąšos
Skustos trąšos su su Bor (B) zinku  (Zn) ir azotu (N)
7,15 % boro etaloaminas (99 g/l B); 
5,7 % zinkas (79 g/l Zn)
Papildomai: 7 % karbamidinis azotas (97 g/l N)

 Sudėtinės medžiagos: 7,15 % B (99 g/l), 5,7 % Zn (79 g/l), 7 % N (97 g/l)
 Tankis: 1,39 kg/l
 pH-vertė: ca. 8

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Boras sunkiai pasisavinamas smėlėtose lengvose dirvose, su dideliu azoto kiekiu arba kalcio kiekiu, esant šalčiui, drėgmei ar
sausrai. Boro trūkumas pasireiškia trūkinėjant lapo audiniams, nudžiūstant vegetatyviniams  lapams, blogu žydėjimu ir mažesniu
vaisių užmezgimu, deformuotais vaisiais. 
Cinkas yra sunkiai pasiekiamas esant labai humusingiems dirvožemiams, didelei pH vertei, esant dideliam fosforo kiekiui, esant
šalčiui ir drėgmei. Cinko trūkumas pasireiškia rudomis juostomis ant lapo, oranžine spalva, sumažėjusiu augimu ir mažai lapais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Kukurūzai Augimo skatinimas jauname amžiuje, užtikrina derlių

skatinančius faktorius, skatina atsparumą stresiniams
faktoriams o tai pat optimalų aprūpinimą maisto
medžiagomis

2 - 3 l/ha paavasarį  nuo 4  lapelio stadijosKukurūzai Augimo skatinimas jauname amžiuje, užtikrina derlių
skatinančius faktorius, skatina atsparumą stresiniams
faktoriams o tai pat optimalų aprūpinimą maisto
medžiagomis

2 - 3 l/ha paavasarį  nuo 4  lapelio stadijos

(Stovis: 10.03.2016)
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LGM Lebosol®-JAVAMS Mix
EB-Trąšos
Skystos mikroelementinės trąšos su variu (Cu), manganu (Mn) ir cinku (Zn)
1,6 % varis  (25 g/l Cu);
11,5 % manganas  (183 g/l Mn);
4,9 % cinkas  (78 g/l Zn) Papildomai: 1,8 % karbamidinis azotas = 29 g/l N, 12,6 % magnio oksidas  = 200 g/l MgO

 Sudėtinės medžiagos: 11,5 % Mn (183 g/l), 1,6 % Cu (25 g/l), 4,9 % Zn (78 g/l), 12,6 % MgO (200 g/l), 1,8 % N (29 g/l)
 Tankis: 1,59 kg/l
 pH-vertė: 8 - 10

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas, cinkas ir varis sunkiai pasisavinamas tokiomis sąlygomis: humusinguose, nederlinguose dirvožemiuose, esant didelei
pH, esant sausrai arba šaltiems orams ir užmirkimui. Mangano trūkumas pasirodo kai yra gelsvi lapai, šviesiai žalsvas lapų
dėmėtumas, juodi taškeliai ant lapo, šviesiais žalsvos dėmės tarp pagrindinių lapo gijų, kokybės trūkumais. Cinkas trūkumas
pasireiškia esant chlorozinėms juostoms, oranžiniu atspalviu, mažesniu augimu, mažesniais lapais. Vario trūkumas pasireiškia
susuktais jaunais lapais, kamščiatraukio formos susuktais ir žemyn kabančiais lapų galais, dalinai tuščiomis varpomis, blogomis
varpomis, mažais augalais.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis

medžiagomis
1 - 1,5 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki  augimo į
viršų

Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

1 - 1,5 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki  augimo į
viršų

Javai Padidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę 1 - 2 l/ha  iki varpų susiformavimoPadidina derlių, padidina proteinų kiekį, pagerina kokybę 1 - 2 l/ha  iki varpų susiformavimo

(Stovis: 10.03.2016)
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Ekologinės žemdirbystės tyrimo instituto (FiBL) patvirtintos priemonės, leidžiamos naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

EG- Trąšos
Skystos trąšos su variu (Cu) ir manganu (Mn) ir siera (S)
2,4 % varis  (38 g/l Cu)
9,8 % manganas  (154 g/l Mn)
papildomai: 36,1 % siera (570 g/l S)

 Sudėtinės medžiagos: 2,4 % Cu, 9,8 % Mn, 36,1 % S
 Tankis: 1,58
 pH-vertė: 7 - 8

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Vario ir mangano trūkumas pasireiškia humusinsguose, lengvuose dirvožemiuose su dile Ph verte, esant sausrai arba šalčiui
užmirkimui. Vario trūkumas atpažįstamas kai susisuka vėliavinis lapas arba susisukę jaunesni lapai, kamčiatraukio formos
susisukę žemyn karantys lapų gala, dalinai tuščio varpos ar šluotelės, blogu grūdo susiformavimu, žemaūgiu augimu. Tai matoma
ypatingai pas avižas, kviečius ir miežius. Rugiai yra mažiau jaustresni. Mangano trūkumas pasireiškia gelsvais lapais, juodais
taškais ant lapo, šviesiai žalias marmurinis lapų atspalvi, kokybės praradimu.. 
Siera sunkiai pasisavinama rūgščiuose ir nederlinguose dirvožemiuose, esant mažam humuso kiekiui, blogai aeruojamuose
dirvožemiuose. Sieros trūkumas pasireiškia pilkai geltonu lapų dėmėtumu, sumažėjusiu augimu, lėtesniu brendimu ir mažesniu
aliejaus kiekiu aliejiniuose augaluose.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros 1,5 - 3 l/ha purškiant per lapus su  200 l vandensVisos kultūros 1,5 - 3 l/ha purškiant per lapus su  200 l vandens
Visos kultūros 4 - 6 l/ha purškiant per lapus su 200  vandens4 - 6 l/ha purškiant per lapus su 200  vandens

Aprūpina maisto medžiagomis ir palaiko gyvybingumąAprūpina maisto medžiagomis ir palaiko gyvybingumą
Javai 1,5 - 3 l/ha  rudenį nuo trečio lapelio stadijosJavai 1,5 - 3 l/ha  rudenį nuo trečio lapelio stadijos
Javai 1,5 - 3 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki pirmo

bamblio stadijos
1,5 - 3 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki pirmo
bamblio stadijos

Javai 1,5 - 3 l/ha  formuojantis varpoms1,5 - 3 l/ha  formuojantis varpoms
Bulvės 1,5 - 3 l/ha  susiveriant eilėmsBulvės 1,5 - 3 l/ha  susiveriant eilėms
Kukurūzai 1,5 - 3 l/ha  nuo 4  lapelio stadijosKukurūzai 1,5 - 3 l/ha  nuo 4  lapelio stadijos
Rapsas 1,5 - 3 l/ha  rudenį nuo  4  iki 6 lapelioRapsas 1,5 - 3 l/ha  rudenį nuo  4  iki 6 lapelio
Rapsas 1,5 - 3 l/ha  pavasarį iki žydėjimo pradžios1,5 - 3 l/ha  pavasarį iki žydėjimo pradžios
Ankštiniai augalai 1,5 - 3 l/ha  nuo  6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosAnkštiniai augalai 1,5 - 3 l/ha  nuo  6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios
Kopūstai 1 - 3 kartus po  2 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų maseiKopūstai 1 - 3 kartus po  2 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų masei
Morkos 1 - 3 kartus po  1,5 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų maseiMorkos 1 - 3 kartus po  1,5 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų masei
Svogūnai 1 - 3 kartus  1,5 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų maseiSvogūnai 1 - 3 kartus  1,5 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų masei
Šparagai 1 - 3 kartus po 2 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų maseiŠparagai 1 - 3 kartus po 2 - 3 l/ha  esant pakankamai lapų masei

Palaiko augalo gyvybingumą ir atsparumą stresinėms situacijomisPalaiko augalo gyvybingumą ir atsparumą stresinėms situacijomis
Javai 4 - 6 l/ha  rudenį nuo 3 lapelio stadijosJavai 4 - 6 l/ha  rudenį nuo 3 lapelio stadijos
Javai 4 - 6 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios4 - 6 l/ha  pavasarį nuo vegetacijos pradžios
Bulvės 4 - 6 l/ha  nuo eilių susivėrimo pradžiosBulvės 4 - 6 l/ha  nuo eilių susivėrimo pradžios
Kukurūzai 4 - 6 l/ha  nuo 4 lapelio stadijosKukurūzai 4 - 6 l/ha  nuo 4 lapelio stadijos
Rapsas 4 - 6 l/ha  rudenį nuo  4 lapelio stadijos, pavasarį nuo

vegetacijos pradžios
Rapsas 4 - 6 l/ha  rudenį nuo  4 lapelio stadijos, pavasarį nuo

vegetacijos pradžios
Ankštiniai augalai 4 - 6 l/ha  nuo 6 lapelio stadijosAnkštiniai augalai 4 - 6 l/ha  nuo 6 lapelio stadijos
Kopūstai 1 - 3 kartus po 4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų maseiKopūstai 1 - 3 kartus po 4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų masei
Morkos 1 - 3 kartus po  4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų maseiMorkos 1 - 3 kartus po  4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų masei
Svogūnai 1 - 3 kartus po 4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų maseiSvogūnai 1 - 3 kartus po 4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų masei
Šparagai 2 - 4 kartus po 4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų maseiŠparagai 2 - 4 kartus po 4 - 6 l/ha  esant pakankamai lapų masei

(Stovis: 10.03.2016)

Šie produktai yra patvirtinti ekologiniai ūkininkavimui Lietuvos augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos. 
Nuoroda: http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/VITALG VITALoSol®           SC
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EG-Trąšos
skystos trąšos su manganu Mn, azotu (N) ir siera (S)
19,3 % manganas (Mn)mangano nitrato ir mangano karbonato forma 315 g/l Mn),
iš jų 7 % vandenyje tirpus manganas (Mn) Papildomai: 3,78 % nitratinis amoniakas(62 g/l N), 1,96 % siera (32 g/l S)

 Sudėtinės medžiagos: 19,3 % Mn (315 g/l)
 Tankis: 1,63 kg/l
 pH-vertė: 4

Pakuotės dydis: 10 l
Produkto veiklioji medžiaga:
Manganas yra sunkiai įsisavinamas humusinguose, lengvuose ir nederlinguose dirvožemiuose, dirvožemiuose kur didelis pH,
esant šaltiems orams ir užmirkimui. Mangano trūkumas pasireiškia gelsva lapų spalva, juodais taškais ant lapo, šviesiai žaliomis
dėmėmis tarp pagrindinių gijų, kokybės praradimu, pvz. bloga bulvių žievelės kokybe. Mangan GOLD SC  yra specialios trąšos su
greitai pasisavinamu nitratinio mangano dalimi ir ilgiau veikiančia mangano karbonato dalimi ir  Aminosol. Aminosol pagreitina
mangano paisavinimą.

Kultūra Tikslas Rekomendacijos
Visos kultūros Aprūpina manganu 0,5 - 2 l/ha purškiant ant lapų su 200 l vandens. Purškiant

nugariniu purkštuvu naudoti 0,2% koncentraciją. 
Daugkartinis naudojimas nedideliais kiekiais padidina
efektyvumą.

Visos kultūros Aprūpina manganu 0,5 - 2 l/ha purškiant ant lapų su 200 l vandens. Purškiant
nugariniu purkštuvu naudoti 0,2% koncentraciją. 
Daugkartinis naudojimas nedideliais kiekiais padidina
efektyvumą.

Braškės,  Uogakrūmiai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 1 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimoBraškės,  Uogakrūmiai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 1 l/ha  nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimo
Sėklavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daugkartinis naaudojimas po  0,5 l/ha   po nužydėjimo

(rūdims jautrioms rūšims naudoti kai vaisiai yra graikinio
riešuto dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daugkartinis naaudojimas po  0,5 l/ha   po nužydėjimo
(rūdims jautrioms rūšims naudoti kai vaisiai yra graikinio
riešuto dydžio)

Sėklavaisiniai augalai Žalia sodri spalva 3 kartus po  0,5 l/ha   po birželio mėnesio krituoliųŽalia sodri spalva 3 kartus po  0,5 l/ha   po birželio mėnesio krituolių
Kaulavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 1 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki derliaus nuėmimoKaulavaisiniai augalai Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 1 l/ha  nuo vaisių užmezgimo iki derliaus nuėmimo
Vyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha  kai pradeda formuotis kekėsVyninių vynuogių veislės,  Valgomosios vynuogės Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha  kai pradeda formuotis kekės
Vaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha   kai tik pakankama lapų masėVaisinės daržovės, Kopūstinės, lapinės, svogūninės
daržovės, Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha   kai tik pakankama lapų masė

Javai Padidina atsparumą žiemai, aprūpina manganu 0,5 - 1 l/ha  rudenį nuo trečio lapelio stadijosJavai Padidina atsparumą žiemai, aprūpina manganu 0,5 - 1 l/ha  rudenį nuo trečio lapelio stadijos
Javai Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis

medžiagomis
0,5 - 1 l/ha   pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki pirmo
bamblio

Derlius, atsparumas, aprūpina mikroelementinėmis
medžiagomis

0,5 - 1 l/ha   pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki pirmo
bamblio

Bulvės Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis 0,5 l/ha  sėklos beicavimuiBulvės Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis 0,5 l/ha  sėklos beicavimui
Bulvės Pagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą,

aprūpina manganu
1 - 2 kartus po 1 l/ha  nuo lapų susivėrimoPagerina žievelės kokybę, padidina atsparumą,

aprūpina manganu
1 - 2 kartus po 1 l/ha  nuo lapų susivėrimo

Cukriniai runkeliai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 1 - 2 kartus po  1 l/ha  tarp 6  lapelio stadijos ir lapų
susivėrimo

Cukriniai runkeliai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 1 - 2 kartus po  1 l/ha  tarp 6  lapelio stadijos ir lapų
susivėrimo

Kukurūzai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 0,5 - 1 l/ha  nuo 4  lapelio stadijosKukurūzai Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina manganu 0,5 - 1 l/ha  nuo 4  lapelio stadijos
Rapsas Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių, aprūpina

manganu
1 - 2 kartus po  1 l/ha  rudenį tarp 4  ir 6  lapelio stadijosRapsas Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių, aprūpina

manganu
1 - 2 kartus po  1 l/ha  rudenį tarp 4  ir 6  lapelio stadijos

Ankštiniai augalai Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha  tarp 6 ir 8  lapelio stadijosAnkštiniai augalai Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha  tarp 6 ir 8  lapelio stadijos

(Stovis: 10.03.2016)
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Lebosol®-Dünger GmbH
Wiesengasse 28
D-67471 Elmstein
Tel. +49 (0) 63 28/ 9 84 94-0
Fax +49 (0) 63 28/ 9 84 94-90
info@lebosol.de
www.lebosol.de Panaudojimo rekomendacijos

Javai
(pvz. Miežiai, Kviečiai, Rugiai, Avižos, )

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Padidina atsparumą žiemai, aprūpina
manganu

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Rudenį nuo 3 lapelio stadijosPadidina atsparumą žiemai, aprūpina
manganu

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Rudenį nuo 3 lapelio stadijos

Derlius, atsparumas, aprūpina
mikroelementinėmis medžiagomis

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235 arba 
po 0,75 - 1 l/ha Lebosol®-Triple SC

Pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki
vėliavinio lapo stadijos

Derlius, atsparumas, aprūpina
mikroelementinėmis medžiagomis

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235 arba 
po 0,75 - 1 l/ha Lebosol®-Triple SC

Pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki
vėliavinio lapo stadijos

Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
mikroelementinėmis maisto  medžiagomis ir
siera

Po 0,75 - 1,5 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki pirmo
bamblio stadijos

Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
mikroelementinėmis maisto  medžiagomis ir
siera

Po 0,75 - 1,5 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Pavasarį nuo vegetacijos pradžios iki pirmo
bamblio stadijos

Padidina gyvybingumą, palaiko energijos
kiekį, aprūpina fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai esant
šaltiems orams

Padidina gyvybingumą, palaiko energijos
kiekį, aprūpina fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai esant
šaltiems orams

Proteino kiekiui didinti, grūdų kokybei,
aprūpinimui cinku

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Nuo 3  lapo  1 bamblio stadijosProteino kiekiui didinti, grūdų kokybei,
aprūpinimui cinku

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Nuo 3  lapo  1 bamblio stadijos

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo krūmijimosi pradžiosPadidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo krūmijimosi pradžios

Derlius, aprūpinimas boru Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Boras arba po 0,5 - 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC

Iki krūmijimosi pabaigos. reikia daryti  lapo
analizę

Derlius, aprūpinimas boru Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Boras arba po 0,5 - 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC

Iki krūmijimosi pabaigos. reikia daryti  lapo
analizę

Sumažina užsikrėtimą miltlige, aprūpina siera 1 - 2 po 3 - 5 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Krūmijimosi pradžiojeSumažina užsikrėtimą miltlige, aprūpina siera 1 - 2 po 3 - 5 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Krūmijimosi pradžioje
Padidina derlių ir augalų gyvybingumą 2 - 3 l/ha Aminosol® Krūmijimosi pabaigojePadidina derlių ir augalų gyvybingumą 2 - 3 l/ha Aminosol® Krūmijimosi pabaigoje
Aprūpina kaliu 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo krūmijimosi pabaigosAprūpina kaliu 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo krūmijimosi pabaigos
Aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Po krūmijimosiAprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Po krūmijimosi
Padidina derlių, padidina proteinų kiekį,
pagerina kokybę

Po 0,75 - 1,5 l/ha Lebosol®-Triple SC Susiformavus vėliaviniam lapuiPadidina derlių, padidina proteinų kiekį,
pagerina kokybę

Po 0,75 - 1,5 l/ha Lebosol®-Triple SC Susiformavus vėliaviniam lapui

Padidina derlių, padidina proteinų kiekį,
pagerina kokybę

Po 0,75 - 1,5 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Formuojantis varpomsPadidina derlių, padidina proteinų kiekį,
pagerina kokybę

Po 0,75 - 1,5 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Formuojantis varpoms

Gyvybingumas, energijos apytaka, aprūpina
fosforu ir kalius

2 - 3 x 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai esant
šaltiems ir drėgniems orams

Gyvybingumas, energijos apytaka, aprūpina
fosforu ir kalius

2 - 3 x 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 3 lapelio stadijos, ypatingai esant
šaltiems ir drėgniems orams

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)35
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Bulvės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 0,5 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Beicuojant sėklasSumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 0,5 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Beicuojant sėklas

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 20 cm aukščioDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 20 cm aukščio
Greitesnis bulvienojų atsigavimas auginant
ankstyvasias bulves po plėvelės nudengimo

Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Kartu su pirmu purškimu su augalų
priemonėmis po plėvelės nuėmimo

Greitesnis bulvienojų atsigavimas auginant
ankstyvasias bulves po plėvelės nudengimo

Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Kartu su pirmu purškimu su augalų
priemonėmis po plėvelės nuėmimo

Prieš ankstyvą lapų nuvytimą, padidina derlių,
aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo lapų susivėrimoPrieš ankstyvą lapų nuvytimą, padidina derlių,
aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo lapų susivėrimo

Pagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo eilių susivėrimoPagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo eilių susivėrimo

Pagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą ligoms, aprūpina
mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo lapų susivėrimoPagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą ligoms, aprūpina
mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo lapų susivėrimo

Pagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina
boru

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Susiveriant eilėmsPagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina
boru

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Susiveriant eilėms

Padidina naujų bulvių formavimąsi Po 10 l/ha Lebosol®-Magphos Didesnių gumbų augimuiPadidina naujų bulvių formavimąsi Po 10 l/ha Lebosol®-Magphos Didesnių gumbų augimui
Siekiant sumažinti juodligės poveikį,
aprūpinimui kaliu

2 kartus 6 l/ha Lebosol®-Kalis450 Iki pirmųjų gumbų ir po žydėjimoSiekiant sumažinti juodligės poveikį,
aprūpinimui kaliu

2 kartus 6 l/ha Lebosol®-Kalis450 Iki pirmųjų gumbų ir po žydėjimo

Sumažina ligų tikimybę, aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 - 10 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Prieš ir po žydėjimoSumažina ligų tikimybę, aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 - 10 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Prieš ir po žydėjimo
Skatina gumbų augimą, padidina krakmolo
kiekį, padidina derlių

2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Nuo 10 mm gumbų skersmensSkatina gumbų augimą, padidina krakmolo
kiekį, padidina derlių

2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Nuo 10 mm gumbų skersmens

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)

Naudojimo rekomendacijos
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Bulvės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Sumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 0,5 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Beicuojant sėklasSumažina galimybę užsikrėsti rauplėmis Po 0,5 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Beicuojant sėklas

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 20 cm aukščioDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 20 cm aukščio
Greitesnis bulvienojų atsigavimas auginant
ankstyvasias bulves po plėvelės nudengimo

Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Kartu su pirmu purškimu su augalų
priemonėmis po plėvelės nuėmimo

Greitesnis bulvienojų atsigavimas auginant
ankstyvasias bulves po plėvelės nudengimo

Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Kartu su pirmu purškimu su augalų
priemonėmis po plėvelės nuėmimo

Prieš ankstyvą lapų nuvytimą, padidina derlių,
aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo lapų susivėrimoPrieš ankstyvą lapų nuvytimą, padidina derlių,
aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 4 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo lapų susivėrimo

Pagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo eilių susivėrimoPagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo eilių susivėrimo

Pagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą ligoms, aprūpina
mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo lapų susivėrimoPagerina žievelės kokybę, padidina
atsparumą ligoms, aprūpina
mikroelementinėmis maisto medžiagomis ir
siera

1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo lapų susivėrimo

Pagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina
boru

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Susiveriant eilėmsPagerina vidinę vaisiaus kokybę, aprūpina
boru

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Susiveriant eilėms

Padidina naujų bulvių formavimąsi Po 10 l/ha Lebosol®-Magphos Didesnių gumbų augimuiPadidina naujų bulvių formavimąsi Po 10 l/ha Lebosol®-Magphos Didesnių gumbų augimui
Siekiant sumažinti juodligės poveikį,
aprūpinimui kaliu

2 kartus 6 l/ha Lebosol®-Kalis450 Iki pirmųjų gumbų ir po žydėjimoSiekiant sumažinti juodligės poveikį,
aprūpinimui kaliu

2 kartus 6 l/ha Lebosol®-Kalis450 Iki pirmųjų gumbų ir po žydėjimo

Sumažina ligų tikimybę, aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 - 10 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Prieš ir po žydėjimoSumažina ligų tikimybę, aprūpina kaliu ir siera 2 kartus po 6 - 10 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Prieš ir po žydėjimo
Skatina gumbų augimą, padidina krakmolo
kiekį, padidina derlių

2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Nuo 10 mm gumbų skersmensSkatina gumbų augimą, padidina krakmolo
kiekį, padidina derlių

2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Nuo 10 mm gumbų skersmens

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)

Naudojimo rekomendacijos
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Kukurūzai

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Pagerina augalo augimą pradiniame augimo
etape, aprūpina fosforu

Po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo viršun
pradžios, ypatingai esant šaltiems orams

Pagerina augalo augimą pradiniame augimo
etape, aprūpina fosforu

Po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo viršun
pradžios, ypatingai esant šaltiems orams

Gerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių
užmezgimą, padidina grūdų derlių, padidina
energijos kiekį, aprūpina boru

3 l/ha Lebosol®-Boras arba 3 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba po 3 l/ha
Lebosol®-Robustus SC

Nuo 4 lapelio stadijosGerina žiedadulkių kokybę, padina vaisių
užmezgimą, padidina grūdų derlių, padidina
energijos kiekį, aprūpina boru

3 l/ha Lebosol®-Boras arba 3 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba po 3 l/ha
Lebosol®-Robustus SC

Nuo 4 lapelio stadijos

Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
manganu

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo 4 lapelio stadijosPadidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
manganu

Po 0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo 4 lapelio stadijos

Pagerina burbuolių formavimąsi, padidina
grūdų derlingumą, aprūpina cinku

1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Nuo  4 lapo stadijosPagerina burbuolių formavimąsi, padidina
grūdų derlingumą, aprūpina cinku

1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Nuo  4 lapo stadijos

Didesnės burbuolės, didesnis grūdų derlius,
aprūpina mikroelementinėmis maisto 
medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 4 lapelio stadijosDidesnės burbuolės, didesnis grūdų derlius,
aprūpina mikroelementinėmis maisto 
medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 4 lapelio stadijos

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo 4 lapelio stadijosPadidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo 4 lapelio stadijos

Aprūpina kaliu 6 - 8 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo  6 iki 8  lapų stadijosAprūpina kaliu 6 - 8 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo  6 iki 8  lapų stadijos
Aprūpina kaliu ir siera Po 6 - 10 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo 6 iki 8 lapo stadijosAprūpina kaliu ir siera Po 6 - 10 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo 6 iki 8 lapo stadijos
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)

Naudojimo rekomendacijos
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Rapsas

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina atsparumą šalčiui, vienodas
žydėjimas ir nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 - 3 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC

Rudenį nuo 4  iki 6  lapelio stadijosPadidina atsparumą šalčiui, vienodas
žydėjimas ir nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 - 3 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC

Rudenį nuo 4  iki 6  lapelio stadijos

Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių,
aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Rudenį tarp 4 ir 6 lapelio stadijosPadidina atasparumą žiemai, padidina derlių,
aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Rudenį tarp 4 ir 6 lapelio stadijos

Padidina atsparumą žiemos šalčiams ir 
ligoms, aprūpina mikroelementinėmis maisto
medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijosPadidina atsparumą žiemos šalčiams ir 
ligoms, aprūpina mikroelementinėmis maisto
medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijos

Padidina gyvybingumą, palaiko energijos
kiekį, aprūpina fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršųPadidina gyvybingumą, palaiko energijos
kiekį, aprūpina fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų

Pagerina žydėjimą, padidina derlių, padidina
aliejaus kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosPagerina žydėjimą, padidina derlių, padidina
aliejaus kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

Aprūpina kaliu ir siera Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha
Lebosol®-Kalis TS340

Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžiosAprūpina kaliu ir siera Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha
Lebosol®-Kalis TS340

Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžios

Tolygus žydėjimas ir brendimas, padidina
derlių, aprūpina boru

Po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras Pavasarį iki žydėjimo pradžiosTolygus žydėjimas ir brendimas, padidina
derlių, aprūpina boru

Po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras Pavasarį iki žydėjimo pradžios

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų
pradžios

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų
pradžios

Aprūpina molibdenu 1 - 2 po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Nuo augimo į viršų pradžiosAprūpina molibdenu 1 - 2 po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Nuo augimo į viršų pradžios
Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Rapsas

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina atsparumą šalčiui, vienodas
žydėjimas ir nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 - 3 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC

Rudenį nuo 4  iki 6  lapelio stadijosPadidina atsparumą šalčiui, vienodas
žydėjimas ir nokimas, padidina derlių

2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 - 3 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC

Rudenį nuo 4  iki 6  lapelio stadijos

Padidina atasparumą žiemai, padidina derlių,
aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Rudenį tarp 4 ir 6 lapelio stadijosPadidina atasparumą žiemai, padidina derlių,
aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Rudenį tarp 4 ir 6 lapelio stadijos

Padidina atsparumą žiemos šalčiams ir 
ligoms, aprūpina mikroelementinėmis maisto
medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijosPadidina atsparumą žiemos šalčiams ir 
ligoms, aprūpina mikroelementinėmis maisto
medžiagomis ir siera

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Rudenį nuo 4 iki 6 lapelio stadijos

Padidina gyvybingumą, palaiko energijos
kiekį, aprūpina fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršųPadidina gyvybingumą, palaiko energijos
kiekį, aprūpina fosforu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų

Pagerina žydėjimą, padidina derlių, padidina
aliejaus kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosPagerina žydėjimą, padidina derlių, padidina
aliejaus kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

Aprūpina kaliu ir siera Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha
Lebosol®-Kalis TS340

Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžiosAprūpina kaliu ir siera Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha
Lebosol®-Kalis TS340

Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžios

Tolygus žydėjimas ir brendimas, padidina
derlių, aprūpina boru

Po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras Pavasarį iki žydėjimo pradžiosTolygus žydėjimas ir brendimas, padidina
derlių, aprūpina boru

Po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras Pavasarį iki žydėjimo pradžios

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų
pradžios

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 2 - 4 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos ir augimo į viršų
pradžios

Aprūpina molibdenu 1 - 2 po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Nuo augimo į viršų pradžiosAprūpina molibdenu 1 - 2 po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Nuo augimo į viršų pradžios
Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Cukriniai runkeliai

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Apsaugo nuo puvinių, padidina derlių,
pagerina kokybę, aprūpina boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Tarp 6  lapelio stadijos ir eilių susivėrimoApsaugo nuo puvinių, padidina derlių,
pagerina kokybę, aprūpina boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Tarp 6  lapelio stadijos ir eilių susivėrimo

Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Tarp 6 lapelio ir eilių susivėrimoPadidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Tarp 6 lapelio ir eilių susivėrimo

Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio ir lapo susivėrimoPadidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio ir lapo susivėrimo

Pašalina fiziologinius pakitimus esant
molibdeno trūkumui, Aprūpinti molibdenu

Po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Tarp 6 po stadijos ir lapų susivėrimoPašalina fiziologinius pakitimus esant
molibdeno trūkumui, Aprūpinti molibdenu

Po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Tarp 6 po stadijos ir lapų susivėrimo

Padidina cukraus kiekį runkeliuose, aprūpina
kaliu ir siera

Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha
Lebosol®-Kalis TS340

Nuo 8 lapo stadijosPadidina cukraus kiekį runkeliuose, aprūpina
kaliu ir siera

Keletas purškimų po 6 - 10 l/ha
Lebosol®-Kalis TS340

Nuo 8 lapo stadijos

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Ankštiniai augalai
(pvz. Pašarinės pupos, Žirniai, Soja)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha
Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Tarp 6 ir 8 lapelio stadijosPagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha
Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosPagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

1 - 2 kartus po 0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Tarp 6 ir 8 lapelio stadijosPagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

1 - 2 kartus po 0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą,
aprūpinina boru

2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Tarp 6 ir 8  lapelio stadijosPagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą,
aprūpinina boru

2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Tarp 6 ir 8  lapelio stadijos

Pagerina gumbelių susidarymą 1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Tarp 6 ir 8 lapelio stadijosPagerina gumbelių susidarymą 1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Tarp 6 ir 8 lapelio stadijos
Pagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijosPagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijos

Pagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijosPagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijos

Skatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijosSkatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijos

Skatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijosSkatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijos

Pagerina žydėjimą, padidina derlių, baltymų
kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios.Pagerina žydėjimą, padidina derlių, baltymų
kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios.

Skatina gumbelių susidarymą, skatina
žydėjimą, padidina derlių, padidina baltymų
sintezę

1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžiosSkatina gumbelių susidarymą, skatina
žydėjimą, padidina derlių, padidina baltymų
sintezę

1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžios

Padidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

Po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosPadidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

Po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

(Stovis: 10.03.2016)
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Ankštiniai augalai
(pvz. Pašarinės pupos, Žirniai, Soja)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha
Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Tarp 6 ir 8 lapelio stadijosPagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 0,5 - 1 l/ha
Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus po 1 - 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosPagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Tarp 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

1 - 2 kartus po 0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Tarp 6 ir 8 lapelio stadijosPagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

1 - 2 kartus po 0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Tarp 6 ir 8 lapelio stadijos

Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą,
aprūpinina boru

2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Tarp 6 ir 8  lapelio stadijosPagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą,
aprūpinina boru

2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC

Tarp 6 ir 8  lapelio stadijos

Pagerina gumbelių susidarymą 1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Tarp 6 ir 8 lapelio stadijosPagerina gumbelių susidarymą 1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Tarp 6 ir 8 lapelio stadijos
Pagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijosPagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijos

Pagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijosPagerina lapų kokybę, padidina derlių,
aprūpina variu

Po 0,25 - 0,75 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo 6 iki 8 lapo stadijos

Skatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijosSkatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijos

Skatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijosSkatina gumbelių susidarymą, brendimą, ir
kokybę

Keletą kartų po 6 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo 6 lapelio stadijos

Pagerina žydėjimą, padidina derlių, baltymų
kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios.Pagerina žydėjimą, padidina derlių, baltymų
kiekį, aprūpina siera

1 - 2 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios.

Skatina gumbelių susidarymą, skatina
žydėjimą, padidina derlių, padidina baltymų
sintezę

1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžiosSkatina gumbelių susidarymą, skatina
žydėjimą, padidina derlių, padidina baltymų
sintezę

1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžios

Padidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

Po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžiosPadidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

Po 1 - 2 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 6 lapelio stadijos iki žydėjimo pradžios

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį
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Pievos ir ganyklos 

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
manganu

2 - 3 kartus 2 - 3 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
po 2 - 3 kartus Lebosol-Mangano-Nitratas 235 

Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Padidina atsparumą, padidina derlių, aprūpina
manganu

2 - 3 kartus 2 - 3 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba
po 2 - 3 kartus Lebosol-Mangano-Nitratas 235 

Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Ankštinių augalų aprūpinimas molibdenu,
gumbelių augimo skatinimas

1 - 2 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Ankštinių augalų aprūpinimas molibdenu,
gumbelių augimo skatinimas

1 - 2 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Aprūpina kaliu ir siera 2 - 3 kartus po 5 - 8 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos pradžią

Aprūpina kaliu ir siera 2 - 3 kartus po 5 - 8 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos pradžią

Aprūpina siera 2 - 3 kartus po 5 - 8 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos pradžią

Aprūpina siera 2 - 3 kartus po 5 - 8 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos pradžią

Padidina atsparumą šalčiui, padidina derlių 2 - 3 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Padidina atsparumą šalčiui, padidina derlių 2 - 3 kartus po 1 - 2 l/ha Lebosol®-Varis350 SC Nuo vegetacijos pradžios keletą kartų per
vegetacijos periodą

Padidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

2 - 3 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžiosPadidina derlių ir proteinų kiekį, aprūpina
mikroelementais ir siera

2 - 3 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-QuadroS SC Nuo 6 lapo stadijos iki žydėjimo pradžios

Pagerina rūšinę sudėtį, padidina
gyvybiškumą, aprūpina fosforu ir kaliu

Keletą kartų po 6 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo vegetacijos pradžios, ypatingai kai
vyrauja šalti ir drėgni orai

Pagerina rūšinę sudėtį, padidina
gyvybiškumą, aprūpina fosforu ir kaliu

Keletą kartų po 6 - 10 l/ha Lebosol®-PK-Max Nuo vegetacijos pradžios, ypatingai kai
vyrauja šalti ir drėgni orai

(Stovis: 10.03.2016)
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Braškės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Atsparumas ir gyvybingumas Juostinis purškimas arba laistant po 10 - 15 l/ha
(priklausomai nuo eilių atstumo) mažiausiai 1500 l
vandens/ha Lebosol®-Kalis-Plus ir purškiant ant lapų 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha.

Purškiant juostomis po pasodinimo ir rudenį,
pavasarį nuo žydėjimo pradžios

Atsparumas ir gyvybingumas Juostinis purškimas arba laistant po 10 - 15 l/ha
(priklausomai nuo eilių atstumo) mažiausiai 1500 l
vandens/ha Lebosol®-Kalis-Plus ir purškiant ant lapų 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha.

Purškiant juostomis po pasodinimo ir rudenį,
pavasarį nuo žydėjimo pradžios

Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą
šalčiui, gerina žiedų kokybę

1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Rudenį (sodinant naujas kultūras)Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą
šalčiui, gerina žiedų kokybę

1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Rudenį (sodinant naujas kultūras)

Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPadidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus

Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni
vaisiai, pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 - 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Tarp žydėjimo ir derliaus nuėmimo pradžiosPadidina vaisiaus kietumą, užauga didesni
vaisiai, pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 - 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Tarp žydėjimo ir derliaus nuėmimo pradžios

Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų
deformavimąsi

0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Nuo žalio iki balto purpuroŽiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų
deformavimąsi

0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Nuo žalio iki balto purpuro

Pagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios iki derliausDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPadidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimo

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimo

Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu:
formuojasi stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir pasirinktinai 
(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Robustus SC arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

14 ir  7  prieš augalų iškasimąPagerina augalų kokybę dauginimosi metu:
formuojasi stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir pasirinktinai 
(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Robustus SC arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

14 ir  7  prieš augalų iškasimą

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Braškės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Atsparumas ir gyvybingumas Juostinis purškimas arba laistant po 10 - 15 l/ha
(priklausomai nuo eilių atstumo) mažiausiai 1500 l
vandens/ha Lebosol®-Kalis-Plus ir purškiant ant lapų 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha.

Purškiant juostomis po pasodinimo ir rudenį,
pavasarį nuo žydėjimo pradžios

Atsparumas ir gyvybingumas Juostinis purškimas arba laistant po 10 - 15 l/ha
(priklausomai nuo eilių atstumo) mažiausiai 1500 l
vandens/ha Lebosol®-Kalis-Plus ir purškiant ant lapų 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha.

Purškiant juostomis po pasodinimo ir rudenį,
pavasarį nuo žydėjimo pradžios

Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą
šalčiui, gerina žiedų kokybę

1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Rudenį (sodinant naujas kultūras)Žiedinių pumpurų kiekiui, didina atsparumą
šalčiui, gerina žiedų kokybę

1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Rudenį (sodinant naujas kultūras)

Padidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPadidina derlių, padidina gyvybingumą, aprūpina
magniu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus

Padidina vaisiaus kietumą, užauga didesni
vaisiai, pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 - 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Tarp žydėjimo ir derliaus nuėmimo pradžiosPadidina vaisiaus kietumą, užauga didesni
vaisiai, pagerina sandėliavimą

3 kartus po 4 - 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Tarp žydėjimo ir derliaus nuėmimo pradžios

Žiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų
deformavimąsi

0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Nuo žalio iki balto purpuroŽiedams, vaisių mezgimui, prieš uogų
deformavimąsi

0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Nuo žalio iki balto purpuro

Pagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios iki derliausDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Padidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPadidina derlių, pagerina augalo kokybę,
aprūpina magniu ir siera

2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimo

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimo

Pagerina augalų kokybę dauginimosi metu:
formuojasi stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir pasirinktinai 
(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Robustus SC arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

14 ir  7  prieš augalų iškasimąPagerina augalų kokybę dauginimosi metu:
formuojasi stiprūs augalai ir ūgliai

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir pasirinktinai 
(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Robustus SC arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC )

14 ir  7  prieš augalų iškasimą

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Sėklavaisiniai augalai
(pvz. Obuoliai, Kriaušės)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių dydį ir
nudažymą, didina atsparumą nuo rūdžių

2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Obelys: esant rausvam pumpurui ir
butonizacijos stadijoje; kriaušės: prieš ir po
žydėjimo

Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių dydį ir
nudažymą, didina atsparumą nuo rūdžių

2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Obelys: esant rausvam pumpurui ir
butonizacijos stadijoje; kriaušės: prieš ir po
žydėjimo

Formuojantis žiedadulkių vamzdeliui,
žiedams, vaisių mezgimui, kalcio
transportavimui, odelės kokybei

2 - 3 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Nuo raudono pumpuro iki nužydėjimoFormuojantis žiedadulkių vamzdeliui,
žiedams, vaisių mezgimui, kalcio
transportavimui, odelės kokybei

2 - 3 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Nuo raudono pumpuro iki nužydėjimo

Pagerina ūglio augimą, pirminiam vystymuisi,
pagerina lapelių kokybę

3 - 4 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Nuo raudonų pumpurų iki birželio, kai krenta
vaisiai

Pagerina ūglio augimą, pirminiam vystymuisi,
pagerina lapelių kokybę

3 - 4 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Nuo raudonų pumpurų iki birželio, kai krenta
vaisiai

Didina augalo biomasės augimą, žiedinių
pumpurų vystymąsi ir didina derlių

4 kartus po 5 - 7,5 l/ha Phytoamin® Žydint, po žydėjimo, kai vaisiai riešuto dydžio
stadijoje

Didina augalo biomasės augimą, žiedinių
pumpurų vystymąsi ir didina derlių

4 kartus po 5 - 7,5 l/ha Phytoamin® Žydint, po žydėjimo, kai vaisiai riešuto dydžio
stadijoje

Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina
magniu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo žydėjimo pabaigos (jautrias rūdims rūšis
purkšti, tik kai vaisiai yra graikinio riešuto
dydžio)

Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina
magniu

2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC Nuo žydėjimo pabaigos (jautrias rūdims rūšis
purkšti, tik kai vaisiai yra graikinio riešuto
dydžio)

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daukartinis naudojimas po 0,5 l/ha
Lebosol®-Manganas500 SC arba daug kartų po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pabaigos (rūdims jautrios rūšys
kai vaisius yra graikinio riešuto dydžio)

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Daukartinis naudojimas po 0,5 l/ha
Lebosol®-Manganas500 SC arba daug kartų po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pabaigos (rūdims jautrios rūšys
kai vaisius yra graikinio riešuto dydžio)

Žalia sodri spalva 3 kartus po 0,5 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Po birželio mėnesio krituoliųŽalia sodri spalva 3 kartus po 0,5 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Po birželio mėnesio krituolių

Pagerina vaisiaus žievelės kokybę, padidina
kalcio transportavimą

1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC Nuo vaisių susiformavimo iki derliausPagerina vaisiaus žievelės kokybę, padidina
kalcio transportavimą

1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC Nuo vaisių susiformavimo iki derliaus

Padidina vaisiaus kietumą, padidina
atsparumą sandėliavimo ir fiziologinėms
ligoms

Keletas naudojimų 5 - 8 l/ha
Lebosol®-Calcium-Forte SC

Nuo nužydėjimo iki derliaus nuėmimo (rūdims
jautresnėms rūšims naudoti, kai vaisiai
graikinio riešuto dydžio)

Padidina vaisiaus kietumą, padidina
atsparumą sandėliavimo ir fiziologinėms
ligoms

Keletas naudojimų 5 - 8 l/ha
Lebosol®-Calcium-Forte SC

Nuo nužydėjimo iki derliaus nuėmimo (rūdims
jautresnėms rūšims naudoti, kai vaisiai
graikinio riešuto dydžio)

Suteikti raudonį, aprūpinimui kaliu. 2 - 4 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Tarp birželio, kai krinta vaisiai, ir derliaus
nuėmimo

Suteikti raudonį, aprūpinimui kaliu. 2 - 4 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Tarp birželio, kai krinta vaisiai, ir derliaus
nuėmimo

Pagerina kalcio chlorido efektyvumą ir
sušvelnina jo agresyvų poveikį augalams

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Purškiant kalcio chlorido prieparatusPagerina kalcio chlorido efektyvumą ir
sušvelnina jo agresyvų poveikį augalams

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Purškiant kalcio chlorido prieparatus

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimo

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)43
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Kaulavaisiniai augalai 
(pvz. Trešnės, Slyvos, persikai)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC

Prieš žydėjimąŽiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC

Prieš žydėjimą

Stabilizuoja žiedus, padidina atsparumą
ligoms

Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžiosStabilizuoja žiedus, padidina atsparumą
ligoms

Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios

Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių augimą 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios 8 dienų intervaluPagerina vaisių vystymąsi, vaisių augimą 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios 8 dienų intervalu
Nuo įvairių fiziologinių ir lapo ir vaisių pakitimų 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® (be augalų

apsaugos priemonių)
Nuo žydėjimo pradžios 30 dienų intervaluNuo įvairių fiziologinių ir lapo ir vaisių pakitimų 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® (be augalų

apsaugos priemonių)
Nuo žydėjimo pradžios 30 dienų intervalu

Lapų kokybei, aprūpinimui cinku 2 - 3 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Po žydėjimoLapų kokybei, aprūpinimui cinku 2 - 3 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Po žydėjimo
Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina
magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 2 - 3 kartus po 5 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Nuo vaisių užmezgimo iki derliausNuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina
magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 2 - 3 kartus po 5 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Nuo vaisių užmezgimo iki derliaus

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
2 - 3 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo vaisiaus užmezgimo iki derliaus nuėmimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
2 - 3 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo vaisiaus užmezgimo iki derliaus nuėmimo

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimo

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Kaulavaisiniai augalai 
(pvz. Trešnės, Slyvos, persikai)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Žiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC

Prieš žydėjimąŽiedams, vaisių mezgimui 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 1 - 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC

Prieš žydėjimą

Stabilizuoja žiedus, padidina atsparumą
ligoms

Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžiosStabilizuoja žiedus, padidina atsparumą
ligoms

Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios

Pagerina vaisių vystymąsi, vaisių augimą 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios 8 dienų intervaluPagerina vaisių vystymąsi, vaisių augimą 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios 8 dienų intervalu
Nuo įvairių fiziologinių ir lapo ir vaisių pakitimų 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® (be augalų

apsaugos priemonių)
Nuo žydėjimo pradžios 30 dienų intervaluNuo įvairių fiziologinių ir lapo ir vaisių pakitimų 3 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® (be augalų

apsaugos priemonių)
Nuo žydėjimo pradžios 30 dienų intervalu

Lapų kokybei, aprūpinimui cinku 2 - 3 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Po žydėjimoLapų kokybei, aprūpinimui cinku 2 - 3 kartus 0,25 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Po žydėjimo
Nuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina
magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 2 - 3 kartus po 5 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Nuo vaisių užmezgimo iki derliausNuo ankstyvo lapų numetimo, aprūpina
magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 2 - 3 kartus po 5 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Nuo vaisių užmezgimo iki derliaus

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
2 - 3 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo vaisiaus užmezgimo iki derliaus nuėmimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
2 - 3 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo vaisiaus užmezgimo iki derliaus nuėmimo

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimo

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Uogakrūmiai 
(pvz. Gervuogės, Avietės, Serbentai, Agrastai)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Žiedams, vaisių mezgimui 0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC
arba 1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Prieš žydėjimąŽiedams, vaisių mezgimui 0,5 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC
arba 1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC )

Prieš žydėjimą

Stabilizuoja žiedus, padidina atsparumą
ligoms

Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžiosStabilizuoja žiedus, padidina atsparumą
ligoms

Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo žydėjimo pradžios

Pagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios iki derliausPagerina vaisių vystymąsi ir kokybę 2 kartus po 5 - 7,5 l/ha Aminosol® Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus
Nuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina
magniu ir siera

2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliausNuo priešlaikinio lapų kritimo, aprūpina
magniu ir siera

2 - 3 kartus po 3 - 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus

Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu Po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Nuo žydėjimo pradžios iki derliaus nuėmimo

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas
žiemos šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 
2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-AqueBor SC )

Po derliaus nuėmimo

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Valgomosios vynuogės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijosDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijos
Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimo
Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 

(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo pradžiosŽiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo pradžios

Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Prieš žydėjimąAprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Prieš žydėjimą

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Po nužydėjimoPagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Po nužydėjimo

Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 - 4 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo šrato dydžio uogųPadidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 - 4 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo šrato dydžio uogų

Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC (optimali
aplikacija į stiebus)

Nuo žirnio dydžioApsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC (optimali
aplikacija į stiebus)

Nuo žirnio dydžio

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Nuo pilno vynuogių susiformavimo iki nokimo
pradžios

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Nuo pilno vynuogių susiformavimo iki nokimo
pradžios

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Po derliaus nuėmimo

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Valgomosios vynuogės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijosDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijos
Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimo
Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 

(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo pradžiosŽiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai 
(2 kartus 1 l/ha Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo pradžios

Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Prieš žydėjimąAprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Prieš žydėjimą

Pagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Po nužydėjimoPagerina lapo kokybę, pagreitina fotosintezę,
aprūpina magniu ir siera

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC Po nužydėjimo

Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 - 4 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo šrato dydžio uogųPadidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 - 4 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo šrato dydžio uogų

Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC (optimali
aplikacija į stiebus)

Nuo žirnio dydžioApsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 mal 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC (optimali
aplikacija į stiebus)

Nuo žirnio dydžio

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Nuo pilno vynuogių susiformavimo iki nokimo
pradžios

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 arba 
1 - 2 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340

Nuo pilno vynuogių susiformavimo iki nokimo
pradžios

Reservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Po derliaus nuėmimoReservinių medžiagų akumuliacija,
regeneravimas po derliaus, atsparumas žiemos
šalčiams, žiedų kokybė

2 kartus po 2 - 3 l/ha Aminosol® ir 2 kartus 0,5 l/ha
Lebosol®-Zinkas700 SC ir pasirinktinai (2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-Boras arba 2 kartus po 1 l/ha
Lebosol®-AqueBor SC arba 2 kartus po 2 l/ha
Lebosol®-Robustus SC )

Po derliaus nuėmimo

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Vaisinės daržovės
(pvz. Daržovės, Pupos, Žirniai, Agurkai, Pomidorai, Paprika)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų
po pasodinimo.

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų
po pasodinimo.

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimoDidina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimo
Esant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėEsant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Pagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėPagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Padeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPadeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Kokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėKokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė
Pagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masėPagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC
arba 1 - 2 kartus 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų maseiPagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC
arba 1 - 2 kartus 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų masei

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėPagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė

Pagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą,
aprūpinina boru

1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Prieš žydėjimą esant pakankamai lapų maseiPagerina žydėjimą ir vaisių mezgimą,
aprūpinina boru

1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Prieš žydėjimą esant pakankamai lapų masei

Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus Nuo žydėjimo pradžiosAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus Nuo žydėjimo pradžios
Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą

palaikyti atskiestas vandeniu
Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą

palaikyti atskiestas vandeniu
Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės
(pvz. Daržovės, Kopūstai, Porai, Salotos, Svogūnai)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimoDidina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimo
Esant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėEsant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Pagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėPagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus arba 

2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Magnis-Plus
Pagal poreikįAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus arba 

2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Magnis-Plus
Pagal poreikį

Padeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPadeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Kokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėKokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė
Pagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masėPagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų maseiPagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų masei

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėPagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė

Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,
aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Esant pakankamai lapų maseiVidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,
aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Esant pakankamai lapų masei

Pašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno
trūkumui, Aprūpinti molibdenu

1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Vos tik susiformavo pakakankama lapų masėPašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno
trūkumui, Aprūpinti molibdenu

1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Vos tik susiformavo pakakankama lapų masė

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą palaikyti
atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą palaikyti
atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)4848
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Kopūstinės, lapinės, svogūninės daržovės
(pvz. Daržovės, Kopūstai, Porai, Salotos, Svogūnai)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų po
pasodinimo.

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimoDidina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimo
Esant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėEsant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Pagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėPagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus arba 

2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Magnis-Plus
Pagal poreikįAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus arba 

2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Magnis-Plus
Pagal poreikį

Padeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPadeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Kokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėKokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė
Pagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masėPagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų maseiPagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC arba 
1 - 2 kartus 2 l/ha Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų masei

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėPagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė

Vidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,
aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Esant pakankamai lapų maseiVidinei kokybei, prieš kopūstų šerdies nekrozę,
aprūpinimui boru

1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Esant pakankamai lapų masei

Pašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno
trūkumui, Aprūpinti molibdenu

1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Vos tik susiformavo pakakankama lapų masėPašalina fiziologinius pakitimus esant molibdeno
trūkumui, Aprūpinti molibdenu

1 - 2 kartus po 0,25 l/ha Lebosol®-Molybdän Vos tik susiformavo pakakankama lapų masė

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą palaikyti
atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą palaikyti
atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis

naudojimas mažais kiekiais padidina efektyvumą.
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Gumbinės daržovės, šparaginės pupelės
(pvz. Daržovės, Salierai, Morkos, Šparagai)

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų
po pasodinimo.

Pagerina šaknų augimą, prigijimą, pradinį
vystymąsi

Panardinti augalų šaknis į 1 % koncentracijos tirpalą 
Aminosol® alternatyviai liejant naudoti po 5 - 10 l/ha

Sodinant naujus sodmenis arba 7 - 10 dienų
po pasodinimo.

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Padidina herbicidų efektyvumą ir sumažiną jų
poveikį augalams, padidina derlių

Po 1 - 2 l/ha Aminosol® Kartu su herbicidais, esant ekstremalioms oro
sąlygoms

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimoDidina atsparumą ligoms Keletą kartų 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo sudygimo arba pasodinimo
Esant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėEsant nepalankioms augimo sąlygoms Po 5 - 10 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Pagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masėPagerinti normalų augalų vystymąsi Po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Total Care Vos tik susidarė pakankama lapų masė
Padeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPadeda pradiniame augimo etape, padidina
derlių, aprūpina fosforu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magphos Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Kokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėKokybei, išsilaikymui gerinti, aprūpinimui kaliu Daukartinis naudojimas 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė
Pagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masėPagerina kokybę, prailgina sandėliavimo
laikotarpį, aprūpina kaliu ir siera

Keletą purškimų po 6 l/ha Lebosol®-Kalis TS340 Vos tik susidaro pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masėPagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

Lebosol®-MagSOFT SC arba 1 - 2 kartus po 4 l/ha
Lebosol®-Magnis400 SC

Vos tik susiformavo pakankama lapų masė

Pagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC
arba 1 - 2 kartus 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų maseiPagerina lapo kokybę ir lapo spalvą, padidina
atsparumą stresui, aprūpina manganu

1 - 2 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC
arba 1 - 2 kartus 2 l/ha
Lebosol®-Mangano-Nitratas235

Esant pakankamai lapų masei

Pagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masėPagerina lapų kokybę, sustiprina pradiniame
augime, aprūpina cinku

0,5 - 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC Kai tik susiformuoja pakankama lapų masė

Kokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba
gumbai; vidiniai parudavimai), aprūpinimui
boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Esant pakankamai lapų maseiKokybei (įtrūkimai; tuščios ankštys arba
gumbai; vidiniai parudavimai), aprūpinimui
boru

1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-Boras arba 
1 - 2 kartus po 3 l/ha Lebosol®-AqueBor SC arba 
1 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Robustus SC

Esant pakankamai lapų masei

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Vyninių vynuogių veislės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijosDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijos
Vienodas augimas, tolygus brendimas 4 kartus po 3 - 5 l/ha Aminosol® Po ūglių išleidimo prieš žydėjimą, po

žydėjimo, susiformavus vynuogėms
Vienodas augimas, tolygus brendimas 4 kartus po 3 - 5 l/ha Aminosol® Po ūglių išleidimo prieš žydėjimą, po

žydėjimo, susiformavus vynuogėms
Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimo
Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC ir 

1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC
Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo
pradžios

Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC ir 
1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC

Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo
pradžios

Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Prieš žydėjimąAprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Prieš žydėjimą
Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus

arba 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha
Lebosol®-Magnis-Plus

Prieš žydėjimą iki žirnio dydžio vaisiųAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus
arba 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha
Lebosol®-Magnis-Plus

Prieš žydėjimą iki žirnio dydžio vaisių

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC arba 
Lebosol®-MagSOFT SC

Po nužydėjimoPagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC arba 
Lebosol®-MagSOFT SC

Po nužydėjimo

Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC
(optimalu purškiant į stiebų sritį) arba 
2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC
(optimalus purškimas į stiebų plotą)

1. purškimas prieš susiformuojant vynuogėmsApsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC
(optimalu purškiant į stiebų sritį) arba 
2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC
(optimalus purškimas į stiebų plotą)

1. purškimas prieš susiformuojant vynuogėms

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo vynuogių visiško susiformavimo iki
nokimo pradžios

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo vynuogių visiško susiformavimo iki
nokimo pradžios

Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo žirnio dydžio vaisiųPadidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo žirnio dydžio vaisių

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

(Stovis: 10.03.2016)
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Vyninių vynuogių veislės

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 3 - 4 l/ha Lebosol®-Siera800 SC Nuo 3 lapelio stadijos iki pilno vynuogių
susiformavimo

Didina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijosDidina atsparumą ligoms Keletą kartų po 2 - 3 l/ha Phytoamin® Nuo 3 lapelio stadijos
Vienodas augimas, tolygus brendimas 4 kartus po 3 - 5 l/ha Aminosol® Po ūglių išleidimo prieš žydėjimą, po

žydėjimo, susiformavus vynuogėms
Vienodas augimas, tolygus brendimas 4 kartus po 3 - 5 l/ha Aminosol® Po ūglių išleidimo prieš žydėjimą, po

žydėjimo, susiformavus vynuogėms
Pagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimoPagerina lapo kokybę, aprūpina manganu 2 - 3 kartus po 1 l/ha Lebosol®-Manganas500 SC Nuo kekių susiformavimo
Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC ir 

1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC
Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo
pradžios

Žiedams, vaisių mezgimui, tolygiam nokimui 2 kartus po 2 l/ha Lebosol®-Robustus SC ir 
1 kartą 1 l/ha Lebosol®-Zinkas700 SC

Nuo kekių susiformavimo iki žydėjimo
pradžios

Aprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Prieš žydėjimąAprūpina kaliu 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Prieš žydėjimą
Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus

arba 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha
Lebosol®-Magnis-Plus

Prieš žydėjimą iki žirnio dydžio vaisiųAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 2 - 3 l/ha Lebosol®-Kalis-Plus
arba 2 - 4 kartus po 2 - 3 l/ha
Lebosol®-Magnis-Plus

Prieš žydėjimą iki žirnio dydžio vaisių

Pagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC arba 
Lebosol®-MagSOFT SC

Po nužydėjimoPagerina lapo kokybę, lapo žalumą, pagerina
fotosintezę, aprūpina magniu

1 - 2 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC arba 
Lebosol®-MagSOFT SC

Po nužydėjimo

Apsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC
(optimalu purškiant į stiebų sritį) arba 
2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC
(optimalus purškimas į stiebų plotą)

1. purškimas prieš susiformuojant vynuogėmsApsaugo nuo kotelių nulinkimo 2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-Magnis400 SC
(optimalu purškiant į stiebų sritį) arba 
2 - 3 kartus po 5 l/ha Lebosol®-MagSOFT SC
(optimalus purškimas į stiebų plotą)

1. purškimas prieš susiformuojant vynuogėms

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo vynuogių visiško susiformavimo iki
nokimo pradžios

Cukraus susidarymui, medėjimui 1 - 2 kartus 5 l/ha Lebosol®-Kalis450 Nuo vynuogių visiško susiformavimo iki
nokimo pradžios

Padidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo žirnio dydžio vaisiųPadidina uogų kietumą, padidina atsparumą
Botrytis grybinėms ligoms

3 kartus po 6 l/ha Lebosol®-Calcium-Forte SC Nuo žirnio dydžio vaisių

Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą
palaikyti atskiestas vandeniu

Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių
efektyvumą

Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.

Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis
naudojimas mažais kiekiais padidina
efektyvumą.
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Kita

Tikslas Rekomendacijos Panaudojimo laikas

Visos kultūros
Apdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą palaikyti

atskiestas vandeniu
Naudoti pagal poreikįApdorotų laukų vengia laukiniai žvėrys Po 2 l/ha Aminosol® 2 - 3 dienas prieš naudojimą palaikyti

atskiestas vandeniu
Naudoti pagal poreikį

Pagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemonesPagerina augalų apsaugos priemonių efektyvumą Po 150 - 300 ml Aminosol® 100 l vandens Naudojant augalų apsaugos priemones
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis naudojimas

mažais kiekiais padidina efektyvumą.
Sumažina stresą Po 2 - 3 l/ha Aminosol® Esant stresinėms situacijoms. Daukartinis naudojimas

mažais kiekiais padidina efektyvumą.

Dekoratyviniai augalai
Pagerina lapų kokybę ir augimą Daukartinis naudojimas po 100 - 300 ml Aminosol® 100 l

vandens 
(2 - 3 l/ha) ir keletą kartų po 100 - 300 ml Phytoamin® 100 l
vandens (2 - 3 l/ha)

Vegetacijos metuPagerina lapų kokybę ir augimą Daukartinis naudojimas po 100 - 300 ml Aminosol® 100 l
vandens 
(2 - 3 l/ha) ir keletą kartų po 100 - 300 ml Phytoamin® 100 l
vandens (2 - 3 l/ha)

Vegetacijos metu

Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 200 - 300 ml pilama į 100 l vandens 
Lebosol®-Kalis-Plus arba 2 - 3 kartus po 200 - 300 ml 100 l
vandens Lebosol®-Magnis-Plus

Pagal poreikįAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų po 200 - 300 ml pilama į 100 l vandens 
Lebosol®-Kalis-Plus arba 2 - 3 kartus po 200 - 300 ml 100 l
vandens Lebosol®-Magnis-Plus

Pagal poreikį

Apyniai
Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,1 % Lebosol®-Boras arba 

3 - 5 kartus 0,1 % koncentracija Lebosol®-AqueBor SC arba 
3 - 5 kartus 0,15 % koncentracija Lebosol®-Robustus SC

Iki žydėjimoPagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,1 % Lebosol®-Boras arba 
3 - 5 kartus 0,1 % koncentracija Lebosol®-AqueBor SC arba 
3 - 5 kartus 0,15 % koncentracija Lebosol®-Robustus SC

Iki žydėjimo

Pagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,03 - 0,05 % Lebosol®-Zinkas700 SC Iki žydėjimoPagerina pumpurų ir ūglių vystymąsi, pagerina kokybę 3 - 5 kartus 0,03 - 0,05 % Lebosol®-Zinkas700 SC Iki žydėjimo
Atsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų 0,2 - 0,3 % koncentracija 

Lebosol®-Kalis-Plus arba 
2 - 4 kartus 0,2 - 0,3 % koncentracija Lebosol®-Magnis-Plus

Pagal poreikįAtsparumas ir gyvybingumas Keletas purškimų 0,2 - 0,3 % koncentracija 
Lebosol®-Kalis-Plus arba 
2 - 4 kartus 0,2 - 0,3 % koncentracija Lebosol®-Magnis-Plus

Pagal poreikį

Panaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 0,2 - 0,4 % Lebosol®-Siera800 SC Pagal poreikįPanaikina trūkumą ir aprūpina siera Keletą kartų po 0,2 - 0,4 % Lebosol®-Siera800 SC Pagal poreikį

Medelynas
Pagerina šaknų susidarymą, prigijimą ir augimą Panardinti augalus 1 % koncentracijios tirpalą Aminosol®

palaistyti 1 % tirpalu
SodinantPagerina šaknų susidarymą, prigijimą ir augimą Panardinti augalus 1 % koncentracijios tirpalą Aminosol®

palaistyti 1 % tirpalu
Sodinant
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