EM Mul� Grower
– sėklų beicavimo revoliucija!

EM Veiksmingi Mikroorganizmai® – tai naudingų mikroorganizmų, turinčių probio�kų ir regeneracinių
savybių derinys, kurį sukūrė profesorius Teruo Higa iš Japonijos.
EM Mul� Grower tai mikrobiologinis preparatas, sukurtas ska�n� šaknų sistemos vystymąsi ir s�prin�
augalų imunitetą sėklų beicavimo ir purškimo pradiniame vegetacijos etape. Preparate yra specialus
Veiksmingų Mikroorganizmų EM® derinys, padedan�s augalams sveikai vysty�s nuo pat dygimo pradžios.

Rūpinkitės pirmuoju derliaus auginimo etapu!
Produkto savybės:
Sulygina ir pagrei�na sėklų daigumą
Pagrei�na šaknų sistemos kūrimąsi ir vystymąsi
Padidina derliaus augimo potencialą
Pagerina augalų sveikatą bei imuninę sistemą
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Preparatas EM Mul� Grower puikiai �nka sėklų beicavimui. Sėklų beicavimas yra neįprastai
svarbus agrotechnikos elementas, dėl nuolat esančios infekcijos rizikos, kai sėklos,
dirvožemis ir liekanos po derliaus nuėmimo gali bū� užkrės�. Taip pat tai yra ir pirminis
augalo imuniteto s�prinimas ankstyvojoje augimo stadijoje.

Kontrolinė grupė

EM Mul� Grower

Sėklų beicavimo privalumai:
Padidėjusi sėklų daigumo galia
Aukštesnis sėklų sveika�ngumas
Op�malus augalų tankio išlaikymas kvadra�niame metre
Didesnis derlius ir sveiki augalai

Naudojimas:
Grūdų sėklų beicavimas:
250 ml EM Mul� Grower 100 kg sėklų: kruopščiai padeng� sėklą, jei reikia – praskieskite
vandeniu. Galima naudo� EM Mul� Grower anksčiau beicuotoms sėkloms.
Ankš�nių sėklų beicavimas:
Nuo 400 ml iki 500 ml 100 kg sėklų: kruopščiai padeng� sėklą, jei reikia – praskieskite vandeniu. EM Mul� Grower padeda padidin� ankš�nių augalų šaknų gumbelinių bakterijų
skaičių. Galima naudo� EM Mul� Grower anksčiau beicuotoms sėkloms.
Kitos sėklos:
Kaip nurodyta aukščiau arba 10 minučių mirkant 5% �rpale.
Progresyvių biologinių metodų naudojimas augalų sveikatos bei imuniteto s�prinimui
už�krina sveiką augalų gyvavimo ciklą.
EM Mul� Grower padeda saugo�, augin� ir s�prin� augalus.
Pasirūpink savo derliaus kokybe!
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