
EM Naturalnie Aktywny

EM Veiksmingi Mikroorganizmai® – tai naudingų mikroorganizmų, turinčių probio�kų ir regeneracinių 
savybių derinys, kurį sukūrė profesorius Teruo Higa iš Japonijos.

EM Naturalnie Aktywny, tai skystos organinės trąšos skirtos dirvos gerinimui su sudėtyje esančiais 
dirvožemio mikroorganizmais. Preparatas nuolat gerina dirvožemio struktūrą ir derlingumą, bei gerina 
augalų augimą. Sudėtyje yra koncentruotų veiksmingų mikroorganizmų, įskaitant Azotobakteriną, dozė.

Preparatas dirvožemyje veikia kompleksiškai. Jis įtakoja norimus biocheminius paki�mus, kurie yra labai 
svarbūs �ek dirvožemio būsenai ir derlingumui, �ek imuniteto s�prinimui ir augalų augimui.

EM Naturalnie Aktywny leidžia sustabdy� dirvožemyje vykstančius neigiamus puvimo procesus ir juos 
pakeis� humuso atstatymo procesais. 

EM Naturalnie Aktywny per organinių ir neorganinių medžiagų, esančių visuose dirvožemio �puose, 
apdorojimą, leidžia kur� ir palaiky� norimą homogenišką grunto struktūrą. Preparatuose esantys 
mikroorganizmai pagerina mais�nių medžiagų įsisavinimą ir prieinamumą augalams �ek gautų iš 
dirvožemio, �ek iš gautų tręšimo metu.

Akivaizdus produkto naudojimo privalumas – augalo šaknų sistemos �nkamas vystymosi s�muliavimas.

EM Naturalnie Aktywny riboja mikroorganizmų, kurie neigiamai veikia augalus, tokių kaip Fusarium, 
vystymąsi. Šis produktas yra ypač rekomenduojamas dirvoms su blogėjančia struktūra, kurioje vyrauja 
monokultūros ir nepakanka gerų organinių trąšų.

EM Naturalnie Aktywny yra puikus produktas, skirtas mai�n� visų �pų pasėliams, ypa�ngai efektyvus 
s�prinant susilpnėjusius žieminius pasėlius po žiemos.

– geriausia formulė pavasariui! Jis atgaivina dirvą ir gerina augalų augimą. 
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Privalumai naudojant EM Naturalnie Aktywny atėjus pavasariui:

Dirvožemio struktūros gerinimas ir jos erozijos stabdymas;

Puvimo procesų ir neigiamų dirvožemio mikroorganizmų (Fusarium) slopinimas;

Azoto (azotobakterino) ir kitų mais�ngųjų medžiagų prieinamumo ir absorbcijos gerinimas; 

Augalų būklės ir sveikatos, ypač tų, kurie susilpnėjo dėl šalnų, gerinimas; 

Dirvožemio pH stabilizavimas link neutralaus.

Dozavimas – pavasarinis dirvožemio ir pasėlių mai�nimas
Preparatas EM Naturalnie Aktywny visada naudojamas skiedžiant vandeniu ir purškiant dirvą arba augalus 
ir dirvožemį. Svarbu, kad preparatas būtų absorbuotas į dirvą. Geriausia, kad darbinio skysčio kiekis būtų 
pasirinktas pagal oro sąlygas ir dirvožemio drėgmę. Krituliai apdorojimo metu arba po jo nesumažina 
preparato veiksmingumo ir leidžia sumažin� darbinio skysčio kiekį. Mažiausias preparato praskiedimo 
santykis su vandeniu yra 1:10.

Dozavimas 1 hektarui: 
Rekomenduojamas vandens kiekis: nuo 200 litrų esant didelei drėgmei, iki 400 litrų esant mažai drėgmei.  
      Vidu�niškai 300 litrų vandens.

Dirvožemio apdorojimas prieš sėjant – nuo 20 iki 40 litrų preparato EM Naturalnie Aktywny.

Apipurškimas išdygus augalams – 10 litrų preparato EM Naturalnie Aktywny.

Apipurškimas prieš šalnas – 20 litrų preparato EM Naturalnie Aktywny.

Daugiamečiai augalai – eilių laistymas arba apipurškimas – nuo 20 iki 40 litrų preparato EM Naturalnie Aktywny.

Papildomos pastabos:
Didesnė nei 20 litrų dozė EM Naturalnie Aktywny rekomenduojama degraduojan�ems dirvožemiams, 
kuriuose organinė medžiaga nesuskaidoma arba skaidoma puvimo būdu, o dirvožemyje vyksta erozija;

Siekiant paska�n� augalų augimą ir regeneraciją į EM Naturalnie Aktywny rekomenduojama pridė� 
preparatą EM Ogrod: 2-3 litrai preparato 1 hektarui;

EM preparatai neturėtų bū� naudojami kartu su fungicidais ir herbicidais. Jei tai įmanoma, EM 
preparatai turėtų bū� naudojami 7 dienas prieš arba 14 dienų po fungicidų ir herbicidų naudojimo; 

Verta išnaudo� teigiamą preparatų poveikį augalams viso augimo metu, atsižvelgiant į intensyvaus 
augimo periodus ir stresines sąlygas.
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Veiksmingi mikroorganizmai – tai veiksmingas įrankis, leidžian�s Jums gau� didesnį,
geresnės kokybės derlių su mažesnėmis gamybos sąnaudomis.

EM Naturalnie Aktywny neturi 
mineralinių ir GMO priedų.
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