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FMC sprendimai žemės ūkiui

FMC sprendimai žemės ūkiui, teikia novatoriškus ir ekonomiškai efektuvius augalų 
apsaugos sprendimus, užtikrinančius pasėlių kokybę ir gausesnį derlių.

Amalgerol® Essence 
- nauja patobulinta formulė
UŽTIKRINTAM DERLIUI - bet kokiomis sąlygomis!

• šiaudų mineralizacijai
• augalų purškimui
• lietinimui per sistemas
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FMC sprendimai žemės ūkiui

Amalgerol® Essence

7 svarbių poveikio dirvai ir 
augalui priemonių visuma:

Sudėtis: 
Šalto spaudimo jūržolių ekstraktas,  
cukrinių runkelių melasa,  
patentuotos sudėties Alpių kalnų žolių ekstraktas,  
hidrolizuoti baltymai
2 proc. N – gryno organinio azoto,
3 proc. K2O – vandenyje tirpaus kalio oksido;
83 proc. organinės medžiagos sausame būvyje ,
2,5 -3 proc. amino rūgščių,svarbiausios-alaninas, 
glicinas, prolinas, glutaminas-suadaro > 60 proc..
Visi komponentai yra 100 proc. natūralus.

Mineralinių aliejų ir bakterijų sudėtyje nėra.

pH: 5 – 6

Svoris: 1L= 1,23kg

Pakuotė: 15 L

Rekomenduojama norma:
2 - 3 l /ha, vandens kiekis-  200-250 l /ha. 
Galima naudoti visų kultūrinių lauko, daržo,  
uždaro grunto, sodo ir dekoratuvinių augalų 
purškimui, komposto ruošimui. 
Purškiant an dirvos naudinga maišyti su  
bakteriniais preparatais.
Dėl konkrečių rekomendacijų  kreipkitės į  
UAB Scandagra vadybininkus.

Produkto atstovas Baltijos šalyse:

Amalgerol  ESSENCE  sertifikuotas naudoti organiniuose ūkiuse  
EU pagal  (EC) No 834/2007 ir  889/2008 standartus .

Alginatai 
iš jūros dumblių- sulaiko 
dirvoje reikalingą drėgmę, 
palaiko balansą

Organinės kilmės N ir K 
papildomai pamaitina ir 
100 proc.  pasisavina

Organinė anglis
maitina dirvos mikro- 
organizmus ir aktyvina 
jų veiklą

Antioksidantai
neutralizuoja nepalankių 
aplinkos sąlygų poveikį

 

Žolių ekstraktas
stiprina augalo atsparumą 
ligoms, kenkėjams, 
nepalankioms sąlygoms

Augaliniai hormonai
iš jūržolių-aktyvina šaknų 
augimą

Amino rūgštys
aktyvina ląstelių dauginimąsi ir 
atsistatymą po streso poveikio 

Augalus veikia Dirvoje veikia

Purškiant  ant dirvos po derliaus nuėmino:
- 4 – 6 kartus padaugėja amonifikuojančių (azotą iš  
augalinių liekanų atpalaiduojančių) bei nitrifikuojančių (azotą 
iš oro fiksuojančių) bakterijų, dėl to dirvožemyje padaugėja  
azoto, labai reikalingo tiek augalams, tiek augalines liekanas 
skaidančių mikromicetų veiklai vystytis;

- 2 – 3 kartus padidėja sunkiai skaidomų medžiagų, tokių 
kaip celiuliozė skaidytojų (ypač Trichoderma spp.) kiekis, 
todėl augalinės liekanos, ypač šiaudai, daug dreičiau  
greičiau skaidomos ir jos netrukdo dirbti dirvą;

- sumažėja žemės dirbimo agregatų pasipriešinimas  
traukai- mažiau sunaudojama degalų; 

-pagerėja dirvožemio savybės, sumažėja dirvos kietis, 
augalų šaknys gali geriau vystytis, todėl labai tinka naudoti 
neariminėje žemės dirbimo sistemoje;

-iš augalinių atliekų greičiau atsipalaiduoja makro ir  
mikroelementai.


