Prekių katalogas
Produktas

Apdorotos
skystosios
organinės trąšos
HUMATE GREEN OK

Pakuotė

UNIVERSAL–PRO
concentrate

Humuso
medžiagų
koncentratas

1,5L
3L
5L

Sudedamosios
dalys

Aprašymas
Organinės trąšos, kuriose yra humusinių medžiagų profesionaliam
naudojimui.
Humate Green OK yra aukšto efektyvumo universali trąša stimuliatorius, paprastas naudoti (su itin maža norma - 0,2Ltr./ha ir
nedideliais kaštais), efektyviai padidins derlingumą ir produkcijos
kokybę.
Skatina sėklos dygimo galią, skatina šaknų vystimąsi;
 Gerina bendra augalo būklę, ženkliai paspartina augalų vystimąsi;
 Padidina trąšų įsisavinamumo koeficientą , kas leidžia sutaupyti iki
30% mineralinių trąšų ;
 Padidina derlingumą 10% - 27% ;
 Padidina augalų atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms
(sausra, per didelė drėgmė, aukšta arba žema temperatūra) ir
ypatingai padidina atsparumą ligoms;
 Gerina dirvožemio kokybę, didina derlingumą, greitina augalinių
liekanų skaidimąsi;
 Sutrumpina derliaus brendimą 10-12 dienų;
 Padidinti derlių 10%-25 % ( padidėją grūdų svoris varpoje,
sustiprėja stiebas );
 Galima maišyti su įvairiomis makro ir mikroelementinėmis
trąšomis, bei pesticidais;
 Tinka visoms augalinėms kultūroms, visiems dirvožemiu tipams ir
visose klimatinėse zonose;
 Produktas netoksiškas žmonėms bei gyvūnams.

Nuotrauka

NPK 0.05-0.001-1.2
Humuso medžiagų
koncentratas 20g/l

Biologiškai aktyvus durpių ekstraktas augalams apipurkšti.

Apdorotos
skystosios
organinės trąšos
HUMATE GREEN OK

PATALPŲ
AUGALAMS IR
BALKONO GĖLĖMS

Humuso
medžiagų
koncentratas

Ant lapų purškiamas natūralus ekstraktas ir maistingosios medžiagos
yra greitai pasisavinamos per lapus ir skatina sveiką augimą.

5ml +
Purkštuvas
1L

Didina lapų apimtį, skatina intensyvesnę lapų spalvą ir gausesnį
žydėjimą. Didina augalų atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms.

NPK 0,007-<0,0010,13
Humuso medžiagų
koncentratas 2g/l

Naudojimas. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ir pripilti 1 vandens.
Prieš naudojimą sukratyti. Augalai purškiami tol, kol lapai pasidaro
visiškai drėgni: nuo kovo iki rugsėjo – 1 kartą 7-14 dienų; nuo spalio
iki vasario – 1 kartą per mėnesį.

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

Produktas

Pakuotė

Sudedamosios
dalys

Aprašymas

Nuotrauka

Biologiškai aktyvus durpių ekstraktas augalams apipurkšti ar laistyti.
Apdorotos
skystosios
organinės trąšos
HUMATE GREEN OK

PATALPŲ
AUGALAMS IR
BALKONO
GĖLĖMS

Didina lapų apimtį, skatina intensyvesnę lapų spalvą ir gausesnį
žydėjimą. Didina augalų atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms.
5ml

Humuso
medžiagų
koncentratas

HUMATE GREEN OK

PATALPŲ
AUGALAMS IR
BALKONO GĖLĖMS

Humuso medžiagų
koncentratas 2g/l

Labai koncentruotas, biologiškai aktyvus durpių ekstraktas augalams
apipurkšti ar laistyti.

PREMIUM
Apdorotos
skystosios
organinės trąšos

Naudojimas. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir pripilti 1 l
vandens. Prieš naudojimą sumaišyti. Augalai purškiami tol, kol lapai
pasidaro visiškai drėgni arba laistoma kaip įprastai: nuo kovo iki
rugsėjo – 1 kartą 7-14 dienų; nuo spalio iki vasario – 1 kartą per
mėnesį.

NPK 0,007-<0,0010,13

120 ml su
lašintuvu

humuso medžiagų
koncentratas

Naudojamas praskiestas vandeniu patalpų augalams, balkono gėlėms
ir kitiems vazoniniams augalams apipurkšti ar laistyti. Į purkštuvą ar
laistytuvą įlašinami 7 lašai koncentrato ir pripilamas 1 l vandens.
Prieš naudojimą sumaišyti. Augalai purškiami tol, kol lapai pasidaro
visiškai drėgni arba laistoma iki sudrėksta vazone žemės: nuo kovo
iki rugsėjo – 1 kartą per 7-14 dienų; nuo spalio iki vasario – 1 kartą
per mėnesį.

NPK 0,045-<0,0050,75
Humuso medžiagų
koncentratas 25g/l

Natūralios kilmės biologiškai aktyvių humuso medžiagų koncentratas
su mineralinėmis medžiagomis augalams apipurkšti ar laistyti.
Apdorotos
skystosios
organinės
mineralinės trąšos
HUMATE GREEN OK

PATALPŲ
AUGALAMS IR
BALKONO GĖLĖMS
Humuso medžiagų
koncentratas + NPK

5ml

Maitina augalus. Naudojant šią priemonę lapai bus sveiki, ryškūs ir
vešlūs. Produktas taip pat prailgina augalų žydėjimą gausiais žiedais,
pagerina maistingųjų medžiagų pasisavinimą, šaknų augimą bei
atsparumą nepageidaujamo augimo sąlygoms.
Naudojimas. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir pripilti 1 l
vandens. Prieš naudojimą sumaišyti. Augalai purškiami tol, kol lapai
pasidaro visiškai drėgni arba laistoma kaip įprastai. Nuo kovo iki
rugsėjo naudokite 1 kartą kas 7 – 14 dienų, o nuo spalio iki vasario
– 1 kartą per mėnesį.

NPK 2-3,5-3,5
Humuso medžiagų
koncentratas 2g/l

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

Produktas

Pakuotė

Sudedamosios
dalys

Aprašymas

Nuotrauka

Biologiškai aktyvus durpių ekstraktas augalams apipurkšti. Ant lapų
purškiamas natūralus ekstraktas ir maistingosios medžiagos yra
greitai pasisavinamos per lapus ir skatina sveiką augimą.
Didina derlingumą, skatina gausesnį žydėjimą. Padeda sodinukams
įsišaknyti, skatina šaknų sistemos vystymąsi. Skatina augalų augimą
ir vaisių užsimezgimą. Didina augalų atsparumą nepalankioms
augimo sąlygoms.
Apdorotos
skystosios
organinės trąšos
HUMATE GREEN OK

SODUI ir
ŠILTNAMIUI
Humuso medžiagų
koncentratas

25ml +
Purkštuvas
5L

25ml

Apdorotos
skystosios
organinės trąšos
HUMATE GREEN OK

Naudojimas. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ir pripilti 5 l vandens.
Prieš naudojimą sukratyti. Augalai purškiami tol, kol lapai pasidaro
visiškai drėgni.
• Daržovės, vienm. gėlės: kai sudygę daigai, arba pasodinus
sodinukus, vėliau 3-4 kartus kas 10-15 dienų;
• Daugm. gėlės: 1-2 kartus iki žydėjimo pradžios ir 1-2 kartus po
nužydėjimo;
• Dekor. lapų medžiai, krūmai: pirmą kartą lapų skleidimosi metu,
vėliau 2-3 kartus kas 21-28 dienas;
• Braškės: pirmą kartą pavasarį atsinaujinant vegetacijai, antrą –
žiedų pumpurų susidarymo metu ir trečią – praėjus 25-30 dienų po
uogų nurinkimo.

Humuso medžiagų
koncentratas

300ml

Humuso medžiagų
koncentratas 5g/l

Biologiškai aktyvus durpių ekstraktas augalams apipurkšti ar laistyti.
Didina derlingumą, skatina gausesnį žydėjimą. Padeda sodinukams
įsišaknyti, skatina šaknų sistemos vystymąsi. Skatina augalų augimą
ir vaisių užsimezgimą. Didina augalų atsparumą nepalankioms
augimo sąlygoms.
Naudojimas. 25ml (5 dangteliai) įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir
pripilti 5 l vandens / pakelio turinį įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir
pripilti 5 l vandens. Prieš naudojimą sumaišyti. Augalai purškiami tol,
kol lapai pasidaro visiškai drėgni arba laistoma kaip įprastai.

SODUI ir
ŠILTNAMIUI

NPK 0,014-<0,0010,26

• Daržovės, vienm. gėlės: kai sudygę daigai, arba pasodinus
sodinukus, vėliau 3-4 kartus kas 10-15 dienų;
• Daugm. gėlės: 1-2 kartus iki žydėjimo pradžios ir 1-2 kartus po
nužydėjimo;
• Dekor. lapų medžiai, krūmai: pirmą kartą lapų skleidimosi metu,
vėliau 2-3 kartus kas 21-28 dienas;
• Braškės: pirmą kartą pavasarį atsinaujinant vegetacijai, antrą –
žiedų pumpurų susidarymo metu ir trečią – praėjus 25-30 dienų po
uogų nurinkimo.

NPK 0,014-<0,0010,26
Humuso medžiagų
koncentratas 5g/l

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

Produktas

Pakuotė

Sudedamosios
dalys

Aprašymas

Nuotrauka

Natūralios kilmės biologiškai aktyvių humuso medžiagų koncentratas
su mineralinėmis medžiagomis augalams apipurkšti ar laistyti.
25ml

Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos

SODUI ir
ŠILTNAMIUI

HUMATE GREEN OK

Humuso medžiagų
koncentratas + NPK

300ml

Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos
HUMATE GREEN OK

VAISMEDŽIAMS IR
UOGAKRŪMIAMS
Humusinių
medžiagų
koncentratas + NPK

25ml

Maitina augalus. Skatina vaisių ir daržovių augimą, gausų žydėjimą,
formavimąsi. Šis produktas padidina derlių ir augalų kokybę. Padeda
augalams keroti šaknis, pagerina maistingųjų medžiagų pasisavinimą
bei padidina atsparumą nepageidaujamo augimo sąlygoms.
Naudojimas. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir pripilti 5 l
vandens / 25ml (5 dangteliai) įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir pripilti
5 l vandens. Prieš naudojimą sumaišyti. Augalai purškiami tol, kol
lapai pasidaro visiškai drėgni arba laistoma kaip įprastai.
• Daržovės, vienmetės gėlės: sudygusius augalus arba sėjant reikia
purkšti 3-4 kartus, 10-15 dienų intervale.
• Daugiametės gėlės: 1-2 kartus iki žydėjimo ir 1-2 kartus nužydėjus.
• Dekoratyviniai medžiai ir krūmai su uogomis: pavasarį, kai lapai
nėra išsiskleidę reikia purkšti 2-3 kartus kas 21-28 dienas;
• Braškės: pirmą kartą purkšti pavasarį vegetacijos laikotarpio
pradžioje, antrą kartą purkšti ant pumpurų ir trečią kartą – po 25 –
30 dienų po to, kai nurenkamos uogos.

Natūralios kilmės biologiškai aktyvių humuso medžiagų koncentratas
su mineralinėmis medžiagomis vaismedžių ir uogakrūmių apipurkšti
ar laistyti.
Naudojimas. Paketėlio turinį supilti į purkštuvą arba laistytuvą,
pripilti 5 l vandens. Prieš naudojimą išmaišyti. Purkšti tol, kol lapų
paviršius visiškai sudrėks, arba palieti. Pamaitinimo norma – 5 l
paruošto tirpalo 2-5 krūmams arba 1-2 medžiams, priklausomai nuo
augalų dydžio. Pirmą kartą apdoroti pavasarį, skleidžiantis lapams,
antrą – butonizacijos laikotarpiu, trečią – už 10 dienų kai baigs
žydėti.

NPK 2,2-3,4-3
Humuso medžiagų
koncentratas 5g/l

NPK 3-4,5-5
Humuso medžiagų
koncentratas 6g/l

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

Produktas

Pakuotė

Sudedamosios
dalys

Aprašymas

Nuotrauka

5ml
Natūralios kilmės biologiškai aktyvių humuso medžiagų koncentratas
su mineralinėmis medžiagomis.

Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos
HUMATE GREEN OK

Maitina augalus. Pagerina mitybos elementų patekimą į augalus.
Skatina augimą, pratęsia žydėjimo laiką ir skatina gausiau žydėti.
Padeda sodinukams įsišaknyti, skatina šaknų sistemos vystymąsi.
Didina augalų atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms. Padeda
nusilpusiems augalams atsigauti ir pažadina miegančius pumpurus.

ROŽĖMS
Humuso medžiagų
koncentratas + NPK

25ml

NPK 2,2-3,4-3
Humuso medžiagų
koncentratas 5g/l

Naudojamas praskiestas vandeniu rožėms papildomai maitinti per
lapus arba šaknis. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ar laistytuvą ir
pripilti 1 l vandens. Prieš naudojimą sumaišyti. Augalai purškiami tol,
kol lapai pasidaro visiškai drėgni arba laistoma kaip įprastai. Pirmą
kartą – lapų skleidimosi metu, vėliau 3-4 kartus kas 3-4 savaites.

Natūralios kilmės biologiškai aktyvių humuso medžiagų koncentratas
su mineralinėmis medžiagomis.

Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos
HUMATE GREEN OK

VEJOS
Humuso medžiagų
koncentratas + NPK

25ml

Naudojant šias medžiagas greičiau sudygsta sėklos, keroja šaknys,
tankėja veja, intensyvėja žalia spalva, pagerėja vejos gebėjimas
pasisavinti vandenį ir maistingąsias medžiagas. Taip pat padidėja
atsparumas nepageidaujamo augimo sąlygoms. Ši priemonė
nekenkia augintiniams.

NPK 2-3,5-3,5
Humuso medžiagų
koncentratas 3g/l

Naudojimas. Pakelio turinį įpilti į purkštuvą ir pripilti 5l vandens.
Prieš naudojimą sukratyti. Purkškite ant vejos. Pirmą kartą purkškite
pavasarį, vėliau viso vegetacinio periodo metu – 1 kartą kas 2
savaites, praėjus 3 – 5 dienoms nuo nupjovimo. 5 litrais tirpalo
galima nupurkšti 250 m2 vejos.

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

Produktas

Pakuotė

25ml

Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos su
mikroelementais
HUMATE GREEN OK

MIKROELEMENTAI
SODUI

Sudedamosios
dalys

Aprašymas

Biologiškai aktyvus gamtinės kilmės humusinių medžiagų
koncentratas su mikroelementais.
Neleidžia pristigti mikroelementų. Gerina augalų atsparumą
nepalankioms augimo sąlygoms. Padeda sunokinti vaisius, gerina
produktų skonines savybes, didina maistinę vertę. Pailgina žydinčių
augalų žydėjimą. padeda augalams pasiruošti žiemai.

Humusinių
medžiagų
koncentratas +
MICRO

Nuotrauka

Ištirpinti vandenyje ir naudoti visų sodo, šiltnamio ir oranžerijos
augalų apipurškimui arba laistymui 3-4 kartus per auginimo sezoną.
Paketėlio turinį supilti į purkštuvą arba laistytuvą, įpilti 5 l vandens.
Prieš naudojimą išmaišyti. Purkšti, kol lapų paviršius sudrėks, arba
palieti.

NPK 1,4–0,01–0,2
(B, Mn, Mo, Zn)
Humuso medžiagų
koncentratas 5g/l

300ml

Biologiškai aktyvus gamtinės kilmės humusinių medžiagų
koncentratas su mineralinėmis medžiagomis.

Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos
HUMATE GREEN OK

POMIDORAMS
Humusinių
medžiagų
koncentratas + NPK

750ml

Maitina augalus. Gerina maisto elementų pasisavinimą.
Padeda įsišaknyti daigams, išsiauginti galingą šaknų sistemą, augti
augalui, užmegzti ir išauginti vaisius. Didina derlingumą. Gerina
augalų atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms. Padeda atsigauti
nusilpusiems augalams

NPK 5.8-2.5-9.3
Humuso medžiagų
koncentratas 10g/l

Atskiedus vandeniu naudoti pomidorų pamaitinimui. 50 ml (2
matavimo dangtelius) supilti į 10 l vandens. Gerai išmaišyti. Gautu
tirpalu palaistyti pomidorus: 1 kartą išsodinant sodinukus (tirpalo
išeiga 10 l/3 m2) (5-6 augalai), 2 kartą praėjus 14-16 dienų nuo
ankstesnio laistymo (išeiga 10 l/2 m2) (4-5 augalai), toliau – 3 ir 4
kartą su 14-16 dienų tarpais (išeiga 10 l/1 m2) (2-3 augalai).

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

Produktas

Pakuotė

SPYGLIUOČIAMS
Skystos organinės
ir mineralinės
trąšos

Natūralus augalų
augimo
reguliatorius

Humusinių
medžiagų
koncentratas + NPK

Green СYTOKININ

750ml

Sudedamosios
dalys

Aprašymas

Biologiškai aktyvus gamtinės kilmės humusinių medžiagų
koncentratas su mineralinėmis medžiagomis.
Atskiedus vandeniu, naudoti spygliuočių (eglės, pušys, tujos, kiparisai,
možževelnik, listvennica) pamaitinimui. Maitina augalus. Gerina
maisto elementų pasisavinimą. Padeda įsišaknyti daigams, išsiauginti
galingą šaknų sistemą, augti augalui, susidaryti sodresnei spyglių
spalvai. Gerina augalų atsparumą nepalankioms augimo sąlygoms.
Padeda atsigauti nusilpusiems augalams.

Nuotrauka

NPK 5,6-3,7-5,4
Humuso medžiagų
koncentratas 10g/l

25 ml (1 matavimo dangtelius) koncentrato ištirpinti 10 l vandens.
Gerai išmaišyti. Gautą tirpalą naudoti laistymui. Pirmą kartą laistyti
patariama balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje, antrą – gegužės
pabaigoje, o trečią – iki birželio pabaigos. Išeiga – 5-10 l krūmui,
10-30 l medžiui (priklausomai nuo augalo dydžio).

2x1ml

Natūralus, biologiškai aktyvus fitohormoninis preparatas. Daugeliui
augalų pagerina augimą ir derlingumą.
• Gerina sėklų dygimą.
• Didina vaisingumą, gerina kvapą ir maistinę vertę.
• Padeda atsigauti nusilpusiems augalams, pažadina miegančius
pumpurus.
• Skatina chlorofilo sintezę.
• Padeda augalams įveikti stresą, sukeliamą skersvėjo, šalčio, ligų ir
pan.
• Stiprina augalų atsparumą.

Citokininas –
12 mg/l,
auksinas – 0,06mg/l

Green СYTOKININ naudojamas atskiestas vandeniu:
- sėkloms ir svogūnėliams mirkyti -1 ml/300 ml vandens; mirkyti 4-6
valandas.
- gyviems augalams purkšti -1 ml/500 ml vandens.
Naudojimo plotas: 1ml - 12-15 m2

Latvijos humusinių medžiagų institutas (Latvian Institute of Humic Substances Ltd.)
Brīvības iela 144, Riga, Latvia | info@greenok.lv | www.greenok.lv

