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ATTESTATION
for inputs suitable for use in Organic Farming according to (EC) n°
834/2007 & 889/2008 Regulations
Attestation reference: 178974GB2100n1e
Number of products: 16

This attestation is issued to the operator below:
Russell IPM- Russell Bio Solutions Ltd
Unit 45, First Avenue - Deeside Industrial Park
CH5 2NU Flintshire
UNITED KINGDOM
Ecocert SA confirms after inspection that the following products:

PRODUCT NAME
Biocure
Recharge
Fytoclean
Yokosan
Boards and rolls different
sizes and colours
Xlure-RTU
Dynamic
Recharge Humic

CATEGORY
Microorganism
pest control
Microorganisme
pest control
Insecticide
Fertilizer
Insecticide
Insecticide
Fungicide
Fertilizer

STATUS
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed

Ecocert SA – Capital 444 400€ – Lieu-dit Lamothe Ouest – 32600 L’Isle Jourdain – France
Tél. +33 (0)5 62 07 34 24 – Fax : +33 (0)5 62 07 11 67 – www.ecocert.com
TVA Intracommunautaire n° FR 18380 725 002 00014
CREDIT MUTUEL 2200 17639640 41 – SIREN 380 725 002 RCS AUCH – APE 7120B

PRODUCT NAME
Dismate PE
Fytomax 3 %
Fytomax N
Fytomax PM
Xlure MST
lycomax
Bio slug and snail killer
E- trap

CATEGORY
Insecticide
Insecticide
Insecticide
Insecticide
Insecticide
Microorganisme
pest control
Insecticide
Insecticide

EU
EU
EU
EU
EU
EU

STATUS
889/2008 allowed
889/2008 allowed
889/2008 allowed
889/2008 allowed
889/2008 allowed
889/2008 allowed

EU 889/2008 allowed
EU 889/2008 allowed

are suitable for use in Organic Farming according to
(EC) n° 834/2007 & 889/2008 Regulations

ECOCERT SA - CEO
Philippe THOMAZO

Issue date, in L'Isle Jourdain: 11/08/2021
Expiry date: 31/03/2023

This document belongs to Ecocert. It has to be returned on request.
Only the original is valid, until the expiry date of the attestation or the termination of the attestation
contract.
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YOKOSAN®
Yokosan yra koncentruota biologinė, organinė skysta trąša, kurios
pagrindą sudaro kalis, humatai, sliekų biohumuso ekstraktas ir
naudingi mikroorganizmai. Yokosan® sudėtyje taip pat yra
natūralios dirvožemio mikrofloros, makro ir mikro elementų, druskų
bei mineralų, kurie būtini subalansuotai ir visapusei augalų mitybai.
Yokosan® įsiskverbia į augalus ir veikia juos ląstelių lygmenyje.
Sudėtyje esantys humatai pagerina ir pagreitina sėklų daigumą,
paspartina augalų vystymąsį, didina atsparumą sausrai, šalčiui,
radiacijai, druskingumui, biotiniam stresui, didina ląstelių energiją, palengvina chlorofilo, vitamino С,
cukraus, amino rūgščių ir kitų svarbių struktūrinių medžiagų susidarymą augaluose. Tokiu būdu padidėja
augalų derlius, gerėja išvaizda ir kokybė, padidėja krakmolo kiekis bulvėse. Ši trąša padeda suformuoti
galingą šaknų sistemą ir užtikrina ankstyvą spartų, kokybišką augimą. Reguliariai naudojamas Yokosan®
padeda subalansuoti dirvožemio pH, pagerina dirvožemio aeraciją ir padeda jo struktūrai, sumažindama
sintetinių trąšų poreikį.
Produkto sudėtis
Produkto sudėtyje nėra sintetinių priedų arba genetiškai modifikuotų organizmų.
Makroelementai: Azotas (NH4, NO3), Fosforas (P2O5), Kalis (K2O), Kalcis (CaO), Magnis (MgO).
Mikroelementai: Geležis (Fe), Cinkas (Zn), Varis (Cu), Manganas (Mn), Natris (Na2O).
Organinė medžiaga: 38,4 %.
Trąša praturtinta huminėmis rūgštimis, kalio humatu(huminės rūgšties kalio druska), gerinančiu augalų
metabolizmą. Tai tamsiai rudos spalvos skystis, kurio pH yra nuo 9 iki 10.
NAUDOJIMAS
Gali būti naudojamas daugumoje valgomųjų ir dekoratyviniuose augaluose. Rekomenduojama 3
panaudojimai augalų vegetacijos metu, bet gali būti naudojamas ir daugiau kartų.
Naudojimo norma: 1,0 ltr/ha, atskiedžiant su 1000 litrų vandens.
Yokosan gali būti naudojamas keliais būdais, t.y. prieš sėją, sėklų beicavimui ar šaknų mirkymui ir po
sėjos, augalų tręšimui per dirvą ar lapus.
NAUDOJIMAS PRIEŠ SĖJĄ
Sėklų beicavimas:
Pamirkyti sėklas 2 % Yokosan tirpale 24 val. Išėmę jas, paskleiskite jas ant vienodo paviršiaus ir palikite
išdžiūti iki 24 val. Sėklos turi būti sėjamos per 24 val. po jų išdžiūvimo.
Bulvės, svogūninės daržovės:
24 val. mirkykite stiebagumbius 2 % Yokosan tirpale. Purškiant gumbus ar svogūnėlius 2-3 kartus
apsisukite iš eilės. Nupurškus uždengti polietilenu ir palikti 24 val.
Vaisiai (įskaitant ir braškes), dekoratyviniai augalai:
24 valandas mirkykite šaknis 5 % Yokosan vandens tirpale. Taikyti 10 litrų tirpalo x 100 šaknų. Šaknys
turi būti sėjamos iš karto po to, kai jos išimamos iš tirpalo. Galima naudoti likusį tirpalą naujai
sodinamiems sodinukams.
NAUDOJIMAS PO SĖJOS, AUGALŲ TRĘŠIMAS
Pirmasis purškimas 1,0 ltr/ha, atskiedžiant su 1000 ltr. vandens, augalų sėjos/sodinimo metu.
Antrasis purškimas 1,0 ltr/ha, atskiedžiant su 1000 ltr. vandens, praėjus 30 d. po pirmojo purškimo. Lapų
pigmentacija tamsėja ir lapai sparčiai auga.
Trečiasis purškimas 1,0 ltr/ha atskiedžiant su 1000 ltr. vandens, praėjus 30 d. po antrojo purškimo.

Papildomos naudojimo rekomendacijos
Prieš naudojimą produkto buteliuką sukratykite ir tinkamai išplaukite visą purškimo įrangą.
Suderinamas su dauguma augalų apsaugos priemonių, tačiau nerekomenduojama jo maišyti su
fungicidais dėl jo sudėtyje esančių naudingų mikroorganizmų.
Nesuderinamas su stipriomis oksiduojančiomis, šarminėmis ar rūgštinėmis medžiagomis.
Laikymas
Laikyti saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ne žemesnėje kaip 5 ° C ir ne aukštesnėje kaip 25 ° C
temperatūroje.
Saugumas
PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRODUKTO ETIKETĘ!
Saugokite nuo vaikų! Naudojant produktą, dėvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: plauti
dideliu kiekiu vandens su muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu.
Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Jei reikia medicininės pagalbos, turėkite
produkto pakuotę arba etiketę.
Gamintojas
Russell IPM Ltd, Unit 45, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU.
Gamintojo atstovas Baltijos šalyse
MB AUGALITA, Ragės g. 36, Vilnius LT-08400, Lietuva. Tel.: +37061112626, el. paštas:
info@augalita.lt
Partijos numeris: žr. ant pakuotės.
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.
Galiojimo laikas: žr. ant pakuotės.

REcharge® x2
REcharge® yra inovatyvus produktas, kurio sudėtyje yra naudingieji dirvožemio mikroorganizmai,
gerinantys augalų augimą ir jų derlingumą. REcharge® natūraliu būdu sustiprina augalus dėl ko jie
tampa tvirtesni ir atsparesni nepalankioms aplinkos sąlygoms bei kenksmingiems organizmams. Dėl
pagerėjusio maisto medžiagų įsisavinimo iš dirvožemio, mažiau sunaudojama trąšų. Tai padeda
apsaugoti pasėlius ekologiškiau ir ekonomiškiau, panaudojant pačios gamtos sukurtus ginklus praturtinant dirvožemį tais pačiais naudingais mikroorganizmais, kuriuos gamta naudoja pusiausvyrai
palaikyti. REcharge® sudėtyje yra natūralūs gyvi mikroorganizmai, kurie gali augti ir daugintis
dirvožemyje. Aktyvavus mikroorganizmus šaknų rizosferoje, taip pat pagerinamas dirvožemyje esančių
maisto medžiagų prieinamumas ir įsisavinimas, augalai geriau apsirūpina vitaminais, mineralais, amino
rūgštimis, aktyvuojama hormonų sintezė, fotosintezė, atkuriama natūrali augalų imuninė sistema, dėl
ko padidėja augalų produktyvumas.
Produkto sudėtis
Grybelis Metarhisium anisopliae var. anisopliae (šis grybelis natūraliai randamas dirvožemyje, visame
pasaulyje).
Naudojimas
Augalai
Bulvės, svogūnai, pomidorai, agurkai, morkos, česnakai, baklažanai, paprikos ir įvairios kt. daržovės,
žirniai, pupos, javai, kukurūzai, kryžmažiedžiai augalai (įskaitant ir rapsus), vaismedžiai, uogakrūmiai,
vynuogės, braškės ir kt.
Naudojimo norma
Rekomenduojama produkto norma yra 3,0 kg/ha, kuri skaidoma į 2 arba 3 panaudojimus, atliekamus
30 d. intervalu. Naudojimui reikia 1,0 – 1,5 kg/ha produkto gerai sumaišyti su 500 – 1000 litrų
vandens.
250 g produkto skirta apdoroti nuo 17 iki 25 arų auginamų augalų ploto, priklausomai nuo naudojamo
produkto koncentracijos.
Naudojimo rekomendacijos
Produktą rekomenduojama naudoti 2-3 kartus augalų vegetacijos metu:
- pirmą kartą augalų sėjos arba sodinimo metu;
- antrą ir trečią kartą – praėjus 30 d. po ankstesnio panaudojimo ant dirvožemio ir šaknų zonos.
REcharge® taip pat gali būti naudojamas per laistymo ar dirvožemio drėkinimo sistemas.
Produktą geriau naudoti apniukusią dieną (taip pat ryte ar vakare), vengiant kaitros ir aktyvių saulės
spindulių. Po REcharge® panaudojimo rekomenduojama drėkinti dirvą.
Pastabos
Pagamintą produkto mišinį rekomenduojama sunaudoti iš karto po jo paruošimo.
Nenaudoti kartu su fungicidais ir kt. augalų apsaugos cheminėmis priemonėmis!
Prieš naudojimą gerai išplauti purkštuvą tam, kad išvengti nepageidaujamo šalutinio poveikio
ir galimo produkto užteršimo.
Laikymas

REcharge® turi garantuotą galiojimo laiką 1 metams, laikant kambario temperatūroje ir 2 metus,
laikant šaldytuve. Tam, kad būtų išlaikytas maksimalus mikroorganizmų gyvybingumas, produktas
turėtų būti laikomas 4 - 5 °C temperatūroje. Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje, saugioje vietoje.
Nenaudokite produkto pakuotės jokiems kitiems tikslams. Panaudojus produktą kruopščiai išplaukite
pakuotę ir po to saugiai jos atsikratykite. Kruopščiai išplaukite ir visą įrangą po produkto panaudojimo.
Saugumas
PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRODUKTO ETIKETĘ! Netinkamai naudojant šį
produktą, gali būti pažeidimų. Laikykitės gerosios augalų apsaugos produktų naudojimo praktikos!
Mikroorganizmai gali sukelti jautrias reakcijas.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti atokioje vietoje nuo maisto, gėrimų, gyvūnų pašarų ar ėdalo.
Venkite kontakto su oda. Naudojimo metu dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę arba saugos duomenų lapą.
Naudodami gerai praskalaukite pakuotę ir naudokite taip, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo.
Gamintojas
Russell IPM Ltd, Unit 45, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU.
Gamintojo atstovas Baltijos šalyse
MB AUGALITA, Ragės g. 36, Vilnius LT-08400, Lietuva. Tel.: +37061112626, el. paštas:
reda.baceniene@augalita.lt
Partijos numeris: žr. ant orginalios pakuotės.
Pagaminimo data: žr. ant orginalios pakuotės.
Galiojimo laikas: žr. ant orginalios pakuotės.

