EM Ogrod
EM Veiksmingi Mikroorganizmai® – tai naudingų mikroorganizmų, turinčių probio�kų ir regeneracinių
savybių derinys, kurį sukūrė profesorius Teruo Higa iš Japonijos.
EM Ogrod yra daugiafunkcinis preparatas skirtas sodininkystės priežiūros darbams.

Turė� gražų sodą paprasta naudojant efektyvius mikroorganizmus.
Už�krina harmoningą augalų vystymąsi sveikoje aplinkoje. Jis s�muliuoja fotosintezės procesą ir pagrei�na
augalų atsinaujinimą po agrotechninių darbų (genėjimo, pjovimo, persodinimo). Preparatas gali bū�
naudojamas sėkloms, šaknims ir šaknias�ebiams s�prin�. Palaiko organinių maisto atliekų kompostavimo
procesą.
Pagrei�na augalų įsišaknijimą, palengvina prigijimą po persodinimo. Preparatas yra saugus žmonėms,
gyvūnams ir augalams.

Naudojant EM Ogrod naudos:
Puresnė ir derlingesnė dirva
Geresnis šaknų augimas
Geresnė trąšų absorbcija
Ryškesnės gėlių spalvos
Skanesni vaisiai ir daržovės
Gaunamas puikus kompostas
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KAIP NAUDOTI
Laistymas
Skiedžiant vandeniu 1:100 pvz., 10 ml EM Ogrod 1 litrui vandens.
Laisty� �rpalą kas 7-14 dienų nuo pavasario iki vėlyvo rudens.
Purškimas
Skiedžiant vandeniu santykiu 1:10, pvz., 100 ml EM Ogrod 1 litrui vandens.
Paruoštas �rpalas purškiamas kas 7-14 dienų nuo pavasario iki vėlyvo rudens.
Išeiga
1 litro EM Ogrod pakanka 250 kv. m2 laikan�s aukščiau pateiktų rekomenduotų proporcijų.
KOMPOSTAVIMAS
Organinių medžiagų kompostavimui paruošiamas �rpalas santykiu 1:20 (50 ml preparato
1 litrui vandens), visa masė suliejama, suspaudžiama ir apdengiama taip apribojant deguonies patekimą. Kompostavimo krūvą uždeng� plėvele arba pjautos žolės sluoksniu.
Augalų sodinimas ir persodinimas
Prieš sodinimą rekomenduojama pamirky� šaknis �rpale
(50 ml preparato 1 litrui vandens).
Mechaniškai pažeis�ems augalams.
Pažeistų vietų purškimas 1:10 �rpalu (100 ml preparato 1 litrui vandens).
Sėklų apdorojimas.
Sėklų mirkymas paruoštame �rpale 1:5 (200 ml preparato 1 litrui vandens)
keletą minučių.
EM® preparatai yra saugus žmonėms, gyvūnams ir aplinkai.

Produkto duodama nauda:
Mažiau chemijos sode/darže.
Skatina šaknų vystymąsi tiek daržovėms, tiek daugiamečiams augalams.
Pagreitina komposto gamybą.
Skatina augalų regeneraciją po žiemos
Puresnis ir derlingesnis dirvožemis.
Didesnis žiedų skaičius ir sodresnės spalvos.
Gausesnis derlius, bei skanesni vaisiai ir daržovės
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