
 5 kg/ 
30 m2 

Granuliuotas galvijų mėšlas 
AGROLINIJA-GRAN 

NPK 3-1.5-7

Pagaminta iš mėsinių galvijų kraikinio mėšlo komposto. Granuliuota organinė trąša yra 100% 
natūralios kilmės, universali, patogi naudojimui, tinkama naudoti atvirame bei uždarame 
grunte tręšiant daržoves, uogynus, vaismedžius, vaiskrūmius, gėlynus, veją.
                                  

●	 100% natūralus produktas, be ligų sukėlėjų ir piktžolių sėklų 
●	 Be aitraus kvapo, gerai tirpsta vandenyje, nekeičia dirvožemio pH
●	 Gerina dirvožemio fizikines, agrochemines savybes, didina humuso kiekį dirvoje
●	 Puikiai atstato nualintas dirvas  ir padidina organinės anglies kiekį dirvoje
●	 Be tokių ultramikroelementų kaip selenas ir jodas, granuliuotos trąšos yra praturtintos organinėmis medžiago-

mis, makroelementais, mikroelementais, huminėmis ir fulvo rūgštimis
●	 Padidina derlių ir gerina derliaus kokybės parametrus
●	 Saugus naudoti vaikų žaidimų aikštelėse, pievose,  augintiniams ir laukiniams gyvūnams - įskaitant bites, 

paukščius ir drugelius

Naudojimo rekomendacijos ir tręšimo būdai:
●	lokaliai sėjos ir sodinimo metu, beriant  į duobutes augalo šaknų lygyje
●	pagrindinio tręšimo metu rudenį, prieš pavasario sėją ar sodinimą įterpiant  į dirvą
●	papildomai vegetacijos metu, išberiant ant dirvos paviršiaus
●	laistant, ištirpinus 1kg. granuliuotų trąšų su 20 l. vandens kiekiu  

Tinkamas ekologinei gamybai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Komisijos regla-
mentą (EB) Nr. 889/2008. 

Cheminė sudėtis: 

pH                             9%

Sausos medžiagos                              85%

Organinė medžiaga                         72%

Organinė anglis                               29%

Bendras azotas (N)                                    3%

Bendras fosforas (P205) 1,5%

Bendras kalis (K20)                              7%

(S, Ca, Mg, Fe)                                   >4%

(B, Mo, Mn, Cu, Zn, I, Se, Co)            <400 mg/ kg



Didelis organinės medžiagos kiekis yra labai svarbus nualintų dirvų atstatymui 
ir yra nepakeičiamas jokiomis cheminėmis ar mineralinėmis trąšomis!

Tręšimo normos: 
• daržovėms: 200-250 g/ m2   
• uogoms: 250-300 g/ m2

• uogakrūmiams: 400-500 g/ 1 vnt.
• vaismedžiams: 500-600 g/ 1 vnt.
• dekoratyviniams augalams: 100-200 g/ 1vnt.
• žolynams ir vejoms: 100-150 g/ m2

• balkono ir vazoninėms gėlėms - 150 g/ m2

Prastesnio  derlingumo dirvožemiuose trąšų normą galima didinti. Didesnės trąšų normos 
nėra pavojingos augalams ar kultūroms,  neturi įtakos derliaus kokybiniams  rodikliams.

Dėl produkto naudojimo ir sandėliavimo
 
Naudojimas: pagal paskirtį išvengiant dulkėjimo, rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines ir respiratorių.
Saugojimas: produktą laikyti vėsioje, sausoje, ventiliuojamoje patalpoje.
Produktas fasuoja į polietileno maišus užtikrinančius saugų laikymą ir transportavimą.
 
Galiojimas: 24 mėn.

                                            

Gamintojas: UAB „Biodinamika“  Vytenio 46, 03229 Vilnius, Tel. +370 615 999 50                                                www.biodinamika.lt                          

 5 kg/ 
30 m2 


