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Kompleksinė  
tręšimo programa  
vaiskrūmiams ir  
uogakrūmiams



Dėmesio: Rekomenduojamas trąšos ištirpimas 1000 l vandens ir gaunamas koncentruotas tirpalas, kuris vėliau yra 
skiedžiamas santykiu 1:100. Laistomo tirpalo druskų koncentracija EC 2–2,5; pH 5,5–6,5

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Prieš žydėjimą
Superba ruda 3–5 Tręšiama per lapus

YaraLiva Nitrabor 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Žydėjimo metu YaraLiva Calcinit
Superba Mikromix

5
0,5 Tręšiama per lapus

Po žydėjimo Unika Calcium 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Nuo uogų užmezgimo 
iki uogų sunokimo

YaraLiva Calcinit
Nutrifol žalias

5
3

Tręšiama per lapus 2 kartus. Tręšimas 
kartojamas kas 7–10 dienų, 

Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias  

Po derliaus surinkimo YaraMila Complex 200–300 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Kompleksinė braškių tręšimo programa 
auginant dirvožemyje be laistymo 
sistemos 33000 vnt./ha daigų

Kompleksinė braškių tręšimo programa
auginant durpių arba kokoso substrate

Naudojimo laikas Trąšų talpa A* Trąšų talpa B* Trąšų talpa C

Įsišaknijimas Superba ruda–50 kg 
Kristalon geltonas–25 kg Yara Liva Calcinit–50 kg Azoto rūgštis– 55%

Vegetatyvinis augimas Superba ruda–50 kg 
Kristalon geltonas–25 kg Yara Liva Calcinit–50 kg Azoto rūgštis–55%

Žydėjimas Superba ruda–25 kg
Kristalon geltonas–50 kg Yara Liva Calcinit–50 kg Azoto rūgštis–55%

Uogų mezgimas Nutrifol žalias–75 kg Yara Liva Calcinit–50 kg Azoto rūgštis–55%

Derėjimas Nutrifol žalias–50 kg Yara Liva Calcinit–50 kg Azoto rūgštis–55%

Dėmesio:  Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +200 C (ryte, vakare ir debesuotą 
dieną). Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė braškių tręšimo programa 
auginant dirvožemyje su laistymo 

sistema 33000 vnt./ha daigų

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų normos kg/ha ir tręšimo 
būdas*

Prieš augalų sodinimą arba 
vegetacijos pradžioje YaraMila Complex

150–200
Paskleidžiama pakrikai 

ant dirvos paviršiaus arba 
šaknų augimo zonoje

Vegetacijos pradžioje Kristalon geltonas 15

Augimo metu 1 savaitė Yara Liva Calcinit**
Kristalon geltonas

15 
15 

Augimo metu 2 savaitė Superba ruda 15 

Augimo metu 3 savaitė Yara Liva Calcinit**
Superba ruda

15 
15 

Augimo metu 4 savaitė Nutrifol žalias 15

Žydėjimo pradžioje Nutrifol žalias
Superba ruda

15
35

Po žydėjimo 1 savaitė Nutrifol žalias 15

Po žydėjimo 2 savaitė Yara Liva Calcinit**
Nutrifol žalias

15
35

Po žydėjimo 3 savaitė Nutrifol žalias
Superba ruda

15
15

Uogų skynimo pradžioje Yara Liva Calcinit** 15

Uogų skynimo metu 1 savaitė Superba ruda 15

Uogų skynimo metu 2 savaitė Nutrifol žalias 15

Uogų skynimo metu 3 savaitė Yara Liva Calcinit** 15

Uogų skynimo metu 4 savaitė Nutrifol žalias 15

Uogų skynimo pabaigoje Superba ruda 15

Po skynimo 1 savaitė Nutrifol žalias 35

Po skynimo 2 savaitė Superba ruda 15 

Dėmesio: Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1ha plotą kas 6–7 dienas. Laistomo tirpalo druskų koncentracija 
 0,05-0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 5,5–6,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė vasarinių aviečių 
ir gervuogių tręšimo programa 
auginant dirvožemyje be laistymo 
sistemos 5000 vnt./ha daigų

Kompleksinė vasarinių aviečių ir gervuogių tręšimo  
programa auginant dirvožemyje su laistymo 
sistema 5000 vnt./ha daigų 

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +200 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). 
Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas*

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 250–300 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai 

YaraLiva Calcinit**
Superba ruda

8
12 Tręšiama 6–7 savaites

Žydėjimo–derėjimo metu YaraLiva Calcinit**
Nutrifol žalias

15
25 Tręšiama 6–7 savaites

Po uogų surinkimo Nutrifol žalias 7 Tręšiama 4 savaites

Dėmesio: Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1 ha plotą kas 6–7 dienas. 
Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3 kg/1000 l); pH 5,5–6,5.

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Pirmais sodinimo metais Kristalon geltonas 3 Tręšiama per lapus

Ūglių vystymosi metu Superba ruda
Magnio sulfato

3–5
3 

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 7–10 dienų

Žydėjimo pradžioje

YaraLiva Calcinit
Superba Mikromix

5
0,5 Tręšiama per lapus

Unika Calcium 250–300 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Uogų augimo metu 
iki sunokimo

YaraLiva Calcinit
Nutrifol žalias

5 
3

Tręšiama per lapus, tręšimas 
kartojamas kas 5–7 dienas Calcinit 

kaitaliojant su Nutrifol žalias

Po uogų surinkimo

Superba ruda
Magnio sulfatas
Cinko chelatas

Boras

3
3
2

2 litrai 

Tręšiama per lapus 1 kartą 7 
dienos po derliaus surinkimo

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė rudeninių aviečių tręšimo  
programa auginant dirvožemyje be 

laistymo sistemos 5000 vnt./ha daigų

Kompleksinė rudeninių aviečių tręšimo programa 
auginant dirvožemyje su laistymo 
sistema 5000 vnt./ha daigų

Kompleksinė vasarinių aviečių ir gervuogių tręšimo  
programa auginant dirvožemyje su laistymo 
sistema 5000 vnt./ha daigų 

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas*

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 250–300 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai

(gegužės 15 d.–birželio 30 d.)

YaraLiva Calcinit**
Superba ruda

12
12 Tręšiama 6–7 savaites

Prieš žydėjimą iki 
derėjimo pradžios

(liepos 1d.–rugpjūčio 31 d.)

YaraLiva Calcinit**
Nutrifol žalias

10
20 Tręšiama 8–9 savaites

Uogų derėjimo metu
(nuo rugsėjo 1 d.) 

Nutrifol žalias
YaraLiva Calcinit**

10
10 Tręšiama 6 savaites

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +200 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). 
Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Dėmesio: Rekomenduojama tręšimo norma tręšiant 1 ha plotą kas 6–7 dienas. 
Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3 kg/1000 l); pH 5,5–6,5.

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Tik pirmais sodinimo metais Kristalon geltonas 3 Tręšiama per lapus

Ūglių vystymosi metu 

Superba ruda
Magnio sulfatas

3–5
3 

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 7–10 dienų

YaraLiva Nitrabor 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Žydėjimo pradžioje

YaraLiva Calcinit
Superba Mikromix

5
0,5 Tręšiama per lapus

Unika Calcium 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Uogų augimo metu 
iki sunokimo

YaraLiva Calcinit
Nutrifol žalias

5 
3

Tręšiama per lapus, tręšimas 
kartojamas kas 5–7 dienas Calcinit 

kaitaliojant su Nutrifol žalias

Po uogų surinkimo Superba Mikromix 0,5 Tręšiama per lapus

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė šilauogių 
tręšimo programa
auginant be laistymo sistemos 
3300 vnt./ha daigų

Kompleksinė šilauogių tręšimo programa 
auginant su laistymo sistema 3300 vnt./ha daigų

Laikotarpis Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas

Pavasarį tik prasidėjus 
vegetacijai

YaraMila Complex 
Amonio sulfatas

150–200
100 

Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Prieš žydėjimą / 
Žydėjimo pradžioje

Superba ruda
Magnio sulfatas

3–5
3 

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 5–7 dienas

Žydėjimo pabaigoje

YaraMila Complex
Amonio sulfatas

100–150
100 

Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Superba ruda
Magnio sulfato

3–5
3

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 5–7 dienas

Uogų augimo metu YaraLiva Calcinit
Nutrifol žalias

5
3

Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 7–10 
dienų, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias 

Uogų nokimo metu YaraLiva Calcinit
Nutrifol žalias

5
3

Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 7–10 
dienų, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias 

Derliaus pradžioje Unika Calcium 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Po uogų surinkimo

Superba ruda
Magnio sulfatas
Cinko chelatas

Boras

3
3
2

2 litrai

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 7–10 dienų

Dėmesio: Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 3,5–4,5.

Laikotarpis Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas*

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Žydėjimo pradžioje
Superba ruda
Nutrifol žalias

Magnio sulfatas

15
15
5

Tręšiama kas 6–7 dienas

Žydėjimo metu 
Superba ruda
Nutrifol žalias

Magnio sulfatas

10
20
5

Tręšiama kas 6–7 dienas

Po žydėjimo iki 
uogų skynimo

Superba ruda
Nutrifol žalias

Magnio sulfatas

25
25
5

Tręšiama kas 6–7 dienas

Uogų derėjimo metu
Superba ruda
Nutrifol žalias

Magnio sulfatas

10
20
5

Tręšiama kas 6–7 dienas

Po uogų derėjimo Nutrifol žalias 15 Tręšiama kas 6–7 dienas

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +200 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). 
Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė sausmedžių 
tręšimo programa

auginant be laistymo sistemos 
4000–5000 vnt./ha daigų

Kompleksinė sausmedžių tręšimo programa auginant 
su laistymo sistema 4000–5000 vnt/ha augalų

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas

Pavasarį tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Žydėjimo pradžioje Superba ruda
Magnio sulfatas

3–5
3

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas  kas 5–7 dienas

Žydėjimo pabaigoje

Unika Calcium 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Superba ruda
Magnio sulfatas

3–5
3

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas  kas 5–7 dienas

Uogų augimo metu 
iki derėjimo

YaraLiva Calcinit
Nutrifol žalias

5
3

Tręšiama per lapus, tręšimas kartojamas kas 5–7 
dienas, Calcinit kaitaliojant su Nutrifol žalias

Po uogų surinkimo

Nitrabor 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Superba ruda
Magnio sulfatas

3
3

Tręšiama per lapus 3 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 7–10 dienų

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +200 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). 
Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas*

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Žydėjimo metu Superba ruda 
Yara Liva Calcinit**

12
10 Tręšiama kas 6–7 dienas

Po žydėjimo iki 
uogų skynimo

Nutrifol žalias 
Yara Liva Calcinit**

15
10 Tręšiama kas 6–7 dienas

Po uogų derėjimo Nutrifol žalias 
Yara Liva Calcinit**

8
8 Tręšiama kas 6–7 dienas

Dėmesio: Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 5,5–6,5. Rekomenduojama tręšimo norma 
tręšiant 1ha plotą kas 6–7 dienas.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Kompleksinė juodųjų serbentų tręšimo 
programa auginant be laistymo 
sistemos 5000 vnt./ha daigų

Kompleksinė juodųjų serbentų tręšimo programa 
auginant su laistymo sistema 5000 vnt/ha augalų

Naudojimo laikas Naudojamos trąšos Trąšų norma 
kg/ha  Tręšimo būdas

Prasidėjus vegetacijai YaraMila Complex 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Prieš žydėjimą Superba ruda
Magnio sulfatas

3–5
3 Tręšiama per lapus

Žydėjimo metu
Nutrifol žalias
Superba ruda

Magnio sulfatas

3–5
3–5

3

Tręšiama per lapus, tręšimas 
kartojamas kas 5–7 dienas Nutrifol 
žalias kaitaliojant su Superba ruda

Žydėjimo pabaigoje YaraLiva Nitrabor 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Nuo uogų augimo iki 
uogų derėjimo YaraLiva Calcinit 5 Tręšiama per lapus, tręšimas 

kartojamas kas 5–7 dienas

Po uogų surinkimo

YaraLiva Nitrabor 150–200 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 
paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Superba Mikromix
Superba ruda

Magnio sulfatas

0,5
3–5

3

Tręšiama per lapus 2 kartus, tręšimas 
kartojamas kas 7–10 dienų

Dėmesio: Augalus tręšti per lapus galima, kai oro temperatūra yra ne aukštesnė kaip +200 C (ryte, vakare ir debesuotą dieną). 
Purškiamo tirpalo pH 5,5–6,5. Rekomenduojamas vandens kiekis 600–1000 l/ha.

Naudojimo laikas 
augaluose Naudojamos trąšos Trąšų norma 

kg/ha  Tręšimo būdas*

Pavasarį, tik prasidėjus 
vegetacijai YaraMila Complex 200–250 Paskleidžiama pakrikai ant dirvos 

paviršiaus arba šaknų augimo zonoje

Žydėjimas Superba ruda
Yara Liva Calcinit**

12
10 Tręšiama kas 6–7 dienas

Po žydėjimo iki 
uogų skynimo

Nutrifol žalias
Yara Liva Calcinit**

15
10 Tręšiama kas 6–7 dienas

Po derėjimo tręšti 4 savaites Nutrifol žalias
Yara Liva Calcinit**

8
8 Tręšiama 4 savaites

Dėmesio: Laistomo tirpalo druskų koncentracija 0,05–0,3% (0,5–3kg/1000l); pH 5,5–6,5.

*Kai trąšos tirpinamos trąšų talpoje rekomenduojamas koncentrato pH 3,5.
**Nemaišyti Yara Liva Calcinit koncentrato su kitomis trąšomis.
Tręšimo normos rekomendacinio pobūdžio, jos turėtų būti koreguojamos atlikus dirvožemio ir vandens tyrimus, įvertinus 
augalų būklę ir meteorologines sąlygas.



Rekomenduojamos trąšos

Pavadinimas Sudėtis Trąšų aprašymai

YaraMila 
COMPLEX 

Azotas – 12%
Fosforas – 11%
Kalis – 18%
Magnis – 2,6%
+mikroelementai

Kompleksinė granuliuota trąša su 
mikroelementais. Be chloro. Fosforas yra 
augalams lengvai pasisavinamos formos, netgi 
esant nepalankioms dirvožemio sąlygoms.

YaraLiva 
TROPICOTE  
(kalcio salietra 
laukams) 

Azotas – 15,5%
Kalcis – 26,5%

Ideali granuliuota kalcio – amonio trąša, skirta 
pagrindiniam tręšimui. Azotas ir kalcis yra 
vandenyje tirpios formos, lengvai įsisavinamas, 
ypač tinka stresinių augimo sąlygų (sausros, 
šalnų, netinkamos priežiūros) paveiktiems 
augalams. Stabilizuoja dirvožemio pH

YaraLiva 
NITRABOR
(kalcio salietra 
laukams su boru) 

Azotas – 15,5%
Kalcis – 26,5%
Boras – 0,3%

YaraLiva 
CALCINIT 
(kalcio salietra 
laistymui) 

Azotas – 15,5%
Kalcis – 26,5%

Visiškai tirpi granuliuota trąša – gerai 
įsisavinamo azoto ir kalcio šaltinis. Puikiai 
tinka tręšti per lapus ir laistyti. Skatina 
geresnį vaisių nusispalvinimą, vaisiai 
tampa tvirtesni, pagerėja jų sandėliavimo 
savybės. Stabilizuoja dirvožemio pH.

Nutrifol 
(žalias) 

Azotas – 8% 
Fosforas – 11% 
Kalis – 36% 
Magnis – 3% 
+ mikroelementai 

Kompleksinė trąša su dideliu kalio kiekiu, 
praturtinta mikroelementais, skirta tręšti 
per lapus. Naudojama antroje vegetacijos 
pusėje, kai mažėja azoto ir didėja kalio 
poreikis. Puikiai tirpsta vandenyje. 
Mikroelementai yra chelatų formoje, todėl 
augalai juos greitai ir efektyviai įsisavina.

Superba
(ruda)

Azotas – 14% 
Fosforas – 10% 
Kalis – 25% 
Magnis – 3% 
+ mikroelementai 

Puikiai vandenyje tirpstanti, kompleksinė 
bechlorė trąša su makro- ir mikroelementais, 
skirta augalų tręšimui pirmoje vegetacijos 
pusėje, kol susiformuos augalų žiedynai ir 
vaisiai. Mikroelementai yra chelatų formoje, 
todėl augalai juos greitai ir efektyviai įsisavina.

Kristalon 
(geltonas) 

Azotas – 13%
Fosforas – 40%
Kalis – 13%
+mikroelementai

Tiksliai subalansuota, puikiai vandenyje 
tirpstanti kompleksinė trąša, su dideliu 
fosforo kiekiu, praturtinta makro– ir 
mikroelementais (chelatų formoje), kurie 
skatina geresnį augalo vystymąsi, stimuliuoja 
šaknų sistemos, stiebų ir lapų augimą.

Unika
Calcium

Azotas – 14% 
Kalis – 24% 
Kalcis – 12%  

Granuliuota azoto, kalio ir kalcio trąša 
skirta chlorui jautriems augalams. Kalio 
ir kalcio kiekis gerina vaisių, uogų ir 
daržovių išvaizdą, skonines savybes. 
Didina atsparumą nepalankiam aplinkos 
poveikiui. Stabilizuoja dirvožemio pH.



Dirvožemio vertinimas pagal makroelementų 
kiekį dirvožemyje mg/kg 

Dirvožemio vertinimas pagal augalų pasisavinamų 
mikroelementų kiekį dirvožemyje mg/kg

Vertinimas N min. 
kg/ha P2O5 K2O MgO 

(pH>6,0) CaO SO4
2-

Labai mažai <30 0–50 0–50 <100 <1000 <10,0

Mažai 31–60 51–100 51–100 101–150 1001–3800 10–15

Vidutiniškai 61–90 101–150 101–150 151–200 3801–6500 15–30

Pakankamai 91–120 151–200 151–200 201–300 6501–9200 >30

Labai daug >120 200–300 201–300 >300 >9200 >30

Vertinimas Mo B Co Cu Zn Mn

Labai mažai <0,05 <0,1 <0,2 <0,3 <1,0 <1,0

Mažai 0,06–0,15 0,1–0,3 0,2–1,5 0,3–1,5 1–2 1,1–10

Vidutiniškai 0,16–0,3 0,3–06 1,5–4 1,5–3,0 2–3 10–50

Pakankamai 0,3–0,5 0,6–1 4–5 3–7 3–7 50–100

Labai daug >0,5 >1 >5 >7 >7 >100



„Geras“ vanduo

kai tirpalui ruošti 
skirtame vandenyje yra 
hidrokarbonatų HCO3, 

kurie neviršija 185 mg/l, 
kalcio (Ca) – 88 mg/l, 

magnio (Mg) – 10 mg/l 

„Patenkinamas“ 
vanduo

 kai tirpalui ruošti 
skirtame vandenyje yra 
hidrokarbonatų HCO3, 

kurie neviršija 279 mg/l, 
kalcio (Ca) – 75 mg/l, 

magnio (Mg) – 25 mg/l 

„Blogas“ vanduo 

kai tirpalui ruošti 
skirtame vandenyje 
yra hidrokarbonatų 

HCO3 – 490 mg/l, 
kalcio (Ca) – 83 mg/l, 

magnio (Mg) – 36 mg/l 

Vandens pH reguliavimas 
naudojant azoto rūgštį
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UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS
Pramonės g. 3a, LT-56110 Kaišiadorys
Tel. +370 346 51634, mob. tel. +370 679 29304

Agronomas-konsultantas: 
Tadas Venckus
Mob. tel. +370 648 18916, el. paštas: agronomas@apc.lt
www.apc.lt


