Kartu mes galime paversti dykumą 100% organiška oaze

Huminis kompeksas
100% organinės trąšos
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Įsivaizduokite ateitį
Jeigu Jūs įsivaizduotumėte mūsų
Planetos ateitį žemdirbystės požiūriu,
kaip ji atrodytų?

Scenarijus #1

ar

WWW.BIOPLUSAGRO.COM

Scenarijus #2

Scenarijus #1
Ekologinė katastrofa
• Miško iškirtimas žemės ūkio
naudmenoms
• Pernelyg didelis chemikalų
naudojimas
• Nerūpestingas dirvožemio
naudojimas
• Pramoninis užteršimas
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Scenarijus #2
Tvarus ir darnus žemės ūkis
• Ekologinis žemės ūkis
• Reguliari kultūrų kaita
• Augalų palydovų įvedimas
• Akvaponikos ir kitų augalų pažangių
technologijų taikymas
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Vaisių ir daržovių maistinė vertė
Įprastai
Augimai
Produktai savo
Sudetyje turi:

Organiškai auginami
produktai turi puikų
skonį, daug maistinių
skaidulų, taip pat
didelę maistinę vertę

• Pesticidų
• Nitratų
• Sunkiųjų metalo
• GMO

63% kalcio
73% geležies
60% cinko
91% fosforo
125% kalio
118% magnio
178% molibdeno

Juose mažai Vitaminų
Maistinių skaidulų
Skonio
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Laikas tiksi!
Mums liko tik 48 metai dirvožemio derlingumo
Destruktyvus chemikalų ir pesticidų
naudojimas naikina mūsų Planetą
· Šiandien mūsų dirvožemio sudėtyje yra 85% mažiau
mineralinių medžiagų nei 100 metų

· Derlingo dirvožemio sudėtyje turi būti nuo 28% organinių
medžiagų, o daugelyje dirvų yra mažiau nei 2%

·

Mums tektų suvalgyti 8 apelsinus, kad gautumėme tą patį
vitamino C kiekį, kurį mūsų seneliai gaudavo suvalgę tik vieną!

Prieš 100metų:
Šiandien:
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Mes galime atsukti laikrodį atgal ir išgelbėti Žemę
Mums reikia SKUBIAI pradėti sąmoningai
ir racionaliai tvarkyti žemės ūkį šiais
būdais:
• Naudoti tik ekologinės žemdirbystės sistemas su
organinėmis trąšomis;
•
Įvesti kultūrų kaitą laukuose;
•
Įvesti augalų palydovų įkėlimo metodus;
• Vystiti organiškas akvaponikos sistemas miesto teritorijoje;
•
Nutraukti miško iškirtimą žemės ūkio tikslams;
• Nustoti naudoti chemines ir sintetines trąšas bei
pesticidus !
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Mes turime sprendimą, kuris gali išgelbėti Planetą
Pristatome 100% organines sertifikuotas trąšas „BIO PLUS”
Humininių medžiagų kompleksą
„BIO PLUS” padeda atgaivinti nualintą dirvožemį
Ir atstatyti žemės ūkio plotus.
• Moksliniai tyrimai rodo, kad greičiausias ir
praktiškiausias sprendimas dirvožemio deringumui
pagerinti – Humatų ( iškastinių humoso medžiagų)
tręšimas tiesiai į dirvožęmį arba įterpimas per lapus.
• Daugeliui dirvožemių humatų pagrindu pagamintų
trąšų naudojimas yra svarbesnis nei tradicinių NPK
trąšų naudojimas.
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Kodėl „BIO PLUS” yra geriausias pasirinkimas?
100% organinės, ekologiškai pagamintos, trąšos

Paprastąsias skystas humines trąšas sudaro humatų
tirpalas, kuris gaunamas iš žaliavos ( durpių,
medienos atliekų, lignito ir pam.) šarminio
apdorojimo kaitinimo būdu.

Gamindami „BIO PLUS” iš durpių, mes taikome
kavitacijos, tikslaus smulkinimo ir fermentacijos
procesus. „BIO PLUS” pH sudaro 5-6.
Nepridedama jokių cheminių medžiagų.

Paruoštas huminių rūgščių produktas turi aukšta
pH – 9-14. Chemiai apdorojimo būdai žudo
mikroorganizmus.

Taikant šiuos gamybos procesus, mes saugome gyvus
dirvožemio mikroorganizmus.
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„BIO PLUS“ trąšas, remdamiesi
daugiamečiais nuodugniais organinių
durpių tyrimais, sukūrė inžinierių ir
mokslininkų komanda.

Gamybos procesas

Mes siūlome

Grindžiamas kavitacijos ir tikslaus
smulkinimo technologija, kuri yra
naujausia kryptis organinių trąšų
gamybos praktikoje.

trąšas mūsų klientams, siekdami
pagerinti derliaus kokybę, kiekį ir
verslo pelningumą.
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Ekonominiai „BIO PLUS” privalumai
Derlingumo padidėjimas 40%
Ir derliaus išvaizdos pagerėjimas

Mineralinių trąšų poreikio sumažėjimas iki 30%
naudojamų mineralinių trąšų kiekio sumažėjimas 30%

Laistymo poreikio sumažėjimas 30%
Pievelių/vejų laistymo poreikis sausringuose regionuose
sumažėja dvigubai

Dirvožemio struktūros pagerėjimas
taip pat jo laidumas vandeniui ir orui, dirvožemio savybės
pagerėjimas sulaikyti drėgmę
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„BIO PLUS” organinės sudedamosios dalys
Pavadinimas

% sausoje medžiagoje

Huminės Rūgštys

38,5

Fulvo Rūgštis

19,4

N

1,6

P

1

K

1,5

Ca

4,8

Mg

0,1

Fe

0,3

ZN

5,3

Mn

4,5

Mo

0,2

Na

0,5

Pagrindinis „BIO PLUS” privalumas –
Didelė huminės rūgšties (HR) ir fulvo
rūgšties (FR) koncentracija.
Tačiau tik maža huminių medžiagų dalis yra
aktyvioje, ištirpusioje formoje: HR - 8,8%,
FR - 5,4%.
Tai užtikrina nenutrūkstamą papildomo HR ir FR
kiekio iš „BIO PLUS” išsiskyrimą augalų augimo
metu.
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Huminės medžiagos
Huminės rugštis
Fulvo rugštis
Naudojant kartu...
yra 50% veiksmingesnės, nei bet
kuri iš šių medžiagų, naudojant
atskirai!
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„BIO PLUS” trąšos yra
naudingos:

Augalo lapijai

„BIO PLUS”
Įvairiapusis
panaudojimas
užtikrina:

bv b
Šaknų sistema
Dirvos struktūrai
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• Pranašumą rinkoje prieš
trąšas
• Lanksčius naudojimo būdus

DIRVOŽEMIS
svarbiausias ūkininko turimas išteklius
Kur dirvožemis išnaudojamas augalams auginti, o organinės ir
maistinės medžiagos nėra atstatomos, net ir palaikant gerą
dirvožemio struktūrą:
• maistinių medžiagų ciklai yra pažeisti
• dirvožemio derlingumas mažėja
• naikinamas agro-ekosistemos balansas
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Svarbios organinių dirvožemio medžiagų
sudedamosios dalys

Gyvūnų likučiai

Organinės medžiagos

Svarbios dirvožemio sudedamosios dalys –
Organinės medžiagos ir mineralai
• Organinė dirvožemio medžiagaHumusas 80-85%.
• Humusas - stabili organinė dirvožemio
dalis, kuri obsurbuoja ir sulaiko maistines
medžiagas augalui lengvai pasisavinamoje
formoje.
• Humusą dirvožemyje sudaro įvairios
huminės medžiagos - HR, FR, huminai.

Humusas

Nehumusinė
medžiaga

Huminės
rūgštys

Huminas

Fulviko
rūgštis
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Humino
rūgštis

„BIO PLUS” nauda dirvožemio struktūrai
Naudojant „BIO PLUS” dirvožemiui tręšti:
•
•
•
•

Gerėja fizinė dirvožemio struktūra;
Didėja “maistinių medžiagų bankas” dirvožemyje;
Gerėja drėgmės sulaikymas sausros metu:
Užkerta kelią drėgmės ir maistinių medžiagų
praradimui lengvuose, smėlingose dirvose.
• Gerina aeraciją ir drėmės infiltraciją molingose dirvose.
• Didėja poringumas ( aeracija, drėgmės cirkuliacija, geresnis
šaknų augimas).
• Suriša netirpius metalų jonus, oksidus ir hidroksidus, daro juos
pasisavinamais ir lėtai transportuoja juos į šaknis.
• Stabilizuoja ir skatina tokių toksiškų medžiagų, kaip nikotinas,
aflatoksinai, antibiotikai ir dauguma organinių pesticidų, skaidymą.
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Vandens sunaudojimas sumažėja iki 30%
Svarbiausia funkcija, kuria „BIO PLUS” atlieka
dirvožemyje – gebėjimas sulaikyti drėgmę.
Dėl didelio paviršiaus ploto ir vidinių elektros krūvių
huminės medžiagos veikia kaip vandenį sulaikančios
kempinės. Viršutiniame dirvožemio sluoksnyje esantis
vanduo, jei reikia užtikrina dirvožemio organizmą ir augalų
šaknims reikalingų maistinių medžiagų perdavimo kanalą.

Kadangi vanduo surišamas huminėse medžiagose, o
huminės medžiagos mažina temperatūros svyravimus,
drėgmė iš dirvožemio išleidžiama į atmosferą ne taip
intensyviai.
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„BIO PLUS” nauda augalų šaknims
Sveika dirvožemio rizosfera yra svarbi sveikam
šaknų vystimuisi, o kuo ankstesnis augalų šaknų
vystimasis yra svarbus geram įsišaknijimui,
atsparumui stresui ir produkto derlingumui.
• Humatų įterpimas į dirvožemį gali pagerinti
katijonų apykaitą.
• Tai gali reikšmingai padidinti maistinių medžiagų
absorbaciją.
• Humatai surenka metalų jonus ir pagerina augalų
šaknų pasisavinimo savybę.
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„BIO PLUS” cheminės savybės
„BIO PLUS” įterpimas į dirvožemį gerina katijonų apykaitą.
Tai gali reikšmingai pagerinti maistinių medžiagų absorbciją.
• Sudaryti kompleksą su
mikroelementais
• Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, N, P, S.
• Kaupti mikroelementus
•

Transportuoti mikroelementus į

„BIO

PLUS”

augalą.
Pritraukti
Kaupti
Trasportuoti
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„BIO PLUS” nauda tręšiant per lapus
Skatina bendrą maistinių medžiagų absorbavimą, todėl augalai tampa didesni, sveikesni ir
didėja derlingumas.
Skatina žemės ūkio kultūrų atsparumą streso veiksniams, įskaitant pesticidų sukeliamą stresą.
Daugeliui pesticidų veikia kaip pernešėjas, padedant jiems greitai ir efektyviai patekti į lapus.
Žemės Ph rodiklis taip pat stiprina daugybės pesticidų efektyvumą.
Didiną biologinį prieinamumą šaknų paviršiuje arba net šaknų ląstelių membranose.
Tiesioginis augalų augimo skatinimas, veikiant į auksinius panašiems junginiams, vitaminams,
antibiotikams bei augalų augimo hormonams.
Veikia metobolizmo procesus ląstelės viduje: transportavimą, kvėpavimą, nukleino rūgšties
Sintezę.
Didina chlorofilų kiekį ir energijos gamybą (ATP)
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„BIO PLUS”poveikis produktų maistingumui ir
kokybei
Veikia metabolizmo procesus ląstelės viduje: transportavimą,
kvėpavimą, nukleino rūgšties sintezę
Rodiklis (100 g. produkto)

Kontrolė

Dirvos laistymas HL

Dirvos laistymas ir augalų
apipurškimas HL

Rodikls (100 g. produkto)
Mikroelentai, mg

Kontrolė

Dirvos laistymas
HL

Dirvos laistymas ir
apipurškimas HL

Pelenai, g

2

2,1

2

Fe

1,4

1,5

1,5

Karbohidratai, g

4,1

4,5

4,4

Zn

0,23

0,24

0,27

Riebalai, g

0,7

0,7

0,9

Cu

150

150

153

Baltymai, g

2,5

2,8

2,7

Mn

0,5

0,51

0,48

Se

0,7

0,7

0,9

Mikroelementai, mg:
Ca

77

78

77

Vitaminai,mg:

Mg

32

37

35

Retinolis (vitaminas A)

320

323

335

Na

12

12

15

Tiaminas (vitaminas B1)

0,1

0,6

0,6

K

502

500

489

Riboflavinas (vitainas B2)

0,11

0,2

0,24

P

67

62

79

Pantoteno rūgštis (vit. B3)

0,09

0,21

0,25

Piridoksinas (vitaminas B6)

0,05

0,2

0,24

Folio rūgštis (vitaminas B9)

60

86

78

Vitaminas C

49

76

70

Bandymų ataskaita apie morkose esančias maistines medžiagas, Babtai, Kauno apskritis, 2016
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Naudojimas
„BIO PLUS” skiesti su vandeniu

Sėklų
mirkymas

Sodinukų
laistymas

Pirmieji
lapeliai

Prieš užsimezgant
žiedams

Užsimezgus
vaisiams

„BIO PLUS“ tręšimo laikotarpiai
Jaunos šaknys, augalų lapai, taip pat augantys augalai labiau reaguoja į huminių medžiagų
naudojimą, kadangi jaunesni audiniai turi aktyvesnius pernešimo mechanizmus, kurie
transportuoja reikalingas maistines medžiagas į metabolino aktyvumo vietas. Todėl „BIO PLUS”
rekomenduojama naudoti sėklų ir dirvos paruošimui prieš sėjimą arba sodinimą.

Trąšų panaudojimas, siekiant:
• suaktyvinti sėklas
• paruošti dirvą
• aktyvuoti augalų vegetaciją
• aktyvinti žydėjimą
• paskatinti vaisių užsimezgimą
• paskatinti vaisių brandą ir sunokimą

Sėklų
mirkymas

Sodinukų
laistymas

Pirmieji
lapeliai

Prieš užsimezgant
žiedams
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Užsimezgus
vaisiams

„BIO PLUS“ bandymai
Tiesioginis augalų augimo skatinimas, veikiant į auksinius panašiems junginiams,
vitaminams, antibiotikams bei augalų augimo hormonams.
Šiuos bandymus atliko Lietuvos agrarinių ir miško mokslų
centras su morkomis atvirame lauke Babtuose, Kauno
apskrityje.

Dirvos apipurškimas
prieš sodinimą 5l/ha
(MT/ ha derliaus
padidejimas 32%)

Dirvos apipurškimas
prieš sodinimą
5l/ha (MT/ha
derliaus
padidejimas 51%)

Kontrolinis
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Panaudojus “Bio plus”

„BIO PLUS“ bandymai
Tiesioginis augalų augimo skatinimas, veikiant į auksinius panašiems
junginiams, vitaminams, antibiotikams bei augalų augimo hormonams.
Šiuos bandymus atliko Lietuvos agrarinių ir miško mokslų
centras su salotomis atvirame lauke Babtuose, Kauno
apskrityje.

Sėklų
mirkymas
(delingumo
padidėjimas
21 %)

Sėklų
mirkymas
(delingumo
padidėjimas
38 %)

Sėklų
mirkymas
(delingumo
padidėjimas
48 %)

 Kontrolinis
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 Panaudojus „BIO PLUS”

„BIO PLUS“ bandymai
Tiesioginis augalų augimo skatinimas, veikiant į auksinius panašiems
junginiams, vitaminams, antibiotikams bei augalų augimo hormonams.
Šiuos bandymus atliko Lietuvos agrarinių ir miško mokslų
centras su bulvėmis atvirame lauke Babtuose, Kauno
apskrityje.

Dirvos apipurškimas
prieš sodinimą
5l/ha+1l/ha ant
pirmųjų lapų (MT/ha
derlingumo
padidėjimas 78%)

Dirvos apipurškimas
prieš sodinimą
5l/ha+1l/ha ant
pirmųjų lapų (MT/ha
derlingumo
pardavimo
padidėjimas 11,9%)

Kontrolinis
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 Panaudojus „ BIO PLUS”

„BIO PLUS“ fiziologinis poveikis
Didina biologinį prieinamumą šaknų paviršiuje arba net šaknų ląstelių
membranose.

Bandymai buvo atliekami su
Žirniais ūkininko Leono
Rudinsko lauke Kauno
Apskrityje, 2016m.

 Kontrolinis

 Panaudojus „Bio plus”
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„BIO PLUS“ fiziologinis poveikis
Padidėjęs anakardžų, bananų ir mangų derlius. Bandymai Dramblio Kaulo Kranto
Respublikoje 2018m

 Bananų plantacija

 Anakardžių plantacija
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 Mangų plantacija

Santrauka
Pagrindiniai „BIO PLUS“ trąšų naudojimo privalumai
Didesnių trąšų ir pesticidų
efektyvumas;
Didesnis ir kokybiškesnis derlius;
Augalai atsparesni stresui;
Geriau išvystitas augalų šaknynas;
Sveikesnis ir gyvybingesnis dirvožemis
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Planetos „ B” tiesiog nėra...

Kausimas vis dar neatsakytas:
Tai kurį scenarijų renkatės?!...
Scenarijus #1

Scenarijus #2

AR
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Kartu mes galime paversti dykumą 100% organiška oaze

UAB “ESA construction”
Įmonės kodas: 304426032
PVM mokėtojo kodas: LT100010552719
Adresas: Minijos g. 2-207C, Klaipėda, LT-91234
El. p. info@esaconstruction.lt
Kontaktinis Nr. + 370 675 59966, +370 604 43709
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