CONFIRMATION

15/09/2021

On the basis of the documents submitted, it is confirmed that the following commercial product meets the
requirements for use in Organic Farming in accordance with the Regulations or Standards listed below.

Company:

Product:

RHIZO-MIC UG
Auf dem Ewiger 15

55578 Sankt Johann, Germany

E-Mail:
sieverdinge@aol.com

Internet:
https://www.rhizo-mic.com

DYNOCARB® COMCAT
Fertilizers, composts, soils and technical
materials

Comment
distributor:

Plant aids

Means for foliar application and seed treatment

The above named product meets the requirements laid down in the following regulations/standards and
may be used as specified by the above cited categorie(s):
Reg. (EC) 834/2007

31/01/2023

Restrictions stated for the regulation/standard "Reg. (EC) 834/2007" are also valid for the other cited regulations/standards.

This Confirmation is valid until: 31/01/2023

When a product is included in a national list, FiBL checks whether it meets the respective registration or listing requirements in the countries
indicated. For products without a legal registration or listing requirement, the distributor has confirmed in writing to FiBL that the product is
marketable in the country indicated. For all countries not listed, marketability must be clarified by the user. The general and technical legal
provisions for the use of the inputs listed here remain reserved. All information is provided without guarantee. FiBL and the standard holders
(associations) disclaim any liability in connection with the use of the listed inputs.

page 1 of 1

Vertimas iš anglų kalbos

15/09/2021

Patvirtinimas

Remiantis pateiktais dokumentais, patvirtinama, kad šis produktas atitinka naudojimo Ekologiniame ūkyje
reikalavimus pagal žemiau išvardytus reglamentus ar standartus.
Įmonė:

Produktas:

RHIZO-MIC UG
Auf dem Ewiger 15
El. Paštas:
sieverdinge@aol.com

55578 Sankt Johann, Germany (Vokietija)
Tinklalapis:
https://www.rhizo-mic.com

RHIZO-MIC AGRO PLUS
Trąšos, kompostai, dirvožemiai ir
techninės medžiagos

Augalo pagalbinė priemonė

Aukščiau nurodytas produktas atitinka išvardintus reglamentų/standartų reikalavimus ir gali būti
naudojamas išvardintose kategorijoje(se):
Reg. (EB) 834/2007

31/01/2023

Apribojimai, nurodyti reglamentui/standartui "Reglamentas (EB) Nr.834/2007", galioja ir kitiems nurodytiems
reglamentams/standartams.

Atitikties sertifikatas galioja iki: 31/01/2023

Produktams, kuriems standartinis „FiBL įvesties sąrašas ...“ nerodomas, vartotojas, prieš naudodamas produktą, privalo užtikrinti, kad būtų
laikomasi nacionalinio reglamentavimo.. Turi būti laikomasi nurodytų (-ų) įvesties (-ų) naudojimo ir taikymo bendrųjų ir specializuotų teisės aktų.
Visa informacija negarantuojama. „FiBL“ ir „Standard“ savininkas (-ai) (asociacijos) neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su nurodyto (-ų)
produkto (-ų) naudojimu.

1 puslapis iš 1

DYNOCARB COMCAT
Natūralus augalų augimo stimuliatorius ir mikronizuotas kalkakmenis,
naudojamas visose lauko kultūrose, purškimui per lapus
Tręšiamojo produkto bendriniai pavadinimai ir identifikavimo numeriai:
Organinis nemikrobinis augalų biostimuliatorius. C.2.1.1.2 Produktas su kitais augalų augimo stimuliatoriais.
Natūralios kilmės kalkės. B.1.1.1.2 Klintis (aukštos kokybės)
Sudėtis: augalinis biostimuliatorius - džiovinta augalinė medžiaga (Lychnis viscaria) - ekstrahuojama
vandeniniu tirpalu (2%); mikronizuotas natūralaus kalkakmenio (kalcitas)> 50%, laktozė <40%
Sausosios medžiagos: 99,6%; organinės medžiagos: 40%; augalų biostimuliatorius: 20 g/kg
Maistinių medžiagų kiekis: azotas (bendras) 0,05% N, fosfatas 0,03% P2O5, kalis 0,08% K2O, kalcis 33,1%
CaO, magnis 0,06% MgO, natris <0,01% Na, siera 0,02% S.
Priemaišos: kadmis (Cd) 0,10 mg/kg, chromas (Cd VI) 0,9 mg/kg, gyvsidabris (Hg): 0,007 mg/kg, nikelis (Ni): 0,8 mg/kg, svinas
(Pb) 3,3 mg/kg, arsena (As) 2,2 mg/kg, varis (Cu) 0,87 mg/kg, cinkas (Zn) 8,2 mg/kg, nedaug chlorido. Nėra Salmonella spp., Listeria
monocytogenes, Vibrio sp., Shigella sp. 25 g produkto; 1 g produkto nėra Escherichia coli ir Staphylococcus aureus; Enterococcaceae
neturi <10 cfu/g

Fizinė forma: vandenyje tirpstantys milteliai, dalelių dydis 3-10 µm
Naudojimo instrukcija: produktą ištirpinti vandenyje ir darbinį tirpalą išpurkšti ant augalų kaip nurodyta
purškimo rekomendacijos lentelėje.
Saugos reikalavimai: Produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas pagal galiojančius teisės aktus. Prieš
naudodami perskaitykite ir laikykitės saugos duomenų lapo instrukcijų. Laikyti atokiau nuo vaikų ir gyvūnų.
Laikyti ir gabenti sausose, nuo drėgmės apsaugotose vietose, ne žemesnėje nei 3 °C ir aukštesnėje nei 30 °C
temperatūrose.
Pakuotei suteikiama 2 metų garantija.
Gamintojas : RHIZO-MIC UG, Auf dem Ewiger 15, D-55578 Sankt Johann, Vokietija. www.rhizo-mic.com
Importuotojas ir pakuotojas : UAB “BIOVAGA”, Pilėnų g. 13-17, Akademija, Kauno raj. LT-53352, www.biovaga.lt ; Tel.: +370 687 50080
Platintojas: Agrokoncernas Vėrupės g. 1, Babtų k., LT- 54328, Kauno r., Tel.: +370 37 490490 El. pašto adresas: info@agrokoncernas.lt
www.agrokoncernas.lt
Pastaba: etiketė parengta pagal Lietuvos tręšiamųjų produktų identifikavimo įsakymo Nr. 3D-392, 2019 m. Gegužės 10 d., pakeitimo 2021 m. Rugpjūčio 31 d. Reglamente 3D-541

Kilmės šalis- Vokietija
Siuntos Nr.:
Galiojimo laikas:

Kiekis:

2,5 kg

Naudojimo instrukcija:
DYNOCARB COMCAT didina augalų atsparumą aplinkos poveikiui, gerina maistinių medžiagų pasisavinimą
skatina derliaus augimą ir derliaus kokybę. DYNOCARB COMCAT gali ištaisyti Ca trūkumą augaluose,
padidinti fotosintezę, derlių ir pagerinti grūdų, kukurūzų, rapsų, bulvių, ankštinių augalų kokybę, taip pat
pagerinti vaisių ir daržovių kokybę.
DYNOCARB COMCAT galima naudoti vieną arba maišyti su fungicidais, herbicidais, insekticidais, trąšomis, .
Prieš ruošiant mišinį, būtina atidžiai perskaityti kitų produktų etiketę; įsitikinkite, kad nėra jokių apribojimų
naudoti pesticidą su augalų biostimuliatoriais. Vandens rekomenduojama naudoti lauko pasėliuose 150–400 l/ha,
vaismedžiuose iki 1000 l/ha. Produktą geriau įsisavina augalai, kai į darbinį tirpalą įdedamos silikoninės
paviršiaus aktyvios medžiagos Naudokite įprastus purkštukus.
Atkreipkite dėmesį, kad DYNOCARB COMCAT nepakeičia tręšimo, todėl trąšos naudoti įprastai.

Naudojimo norma: 200-250 gr/ha.
Purškimo rekomendacijos:
Kultūros

Purškimai

Purškimo laikas

Javai

1
2

3-5 lapeliai (BBCH 13-15);
Krūmijimasis (BBCH 21-30).

Kukurūzai

1
2

3-5 lapeliai (BBCH 13-15);
Stiebo ilgėjimas (BBCH 30-36).

Rapsai

1
2

4-6 lapeliai (BBCH 14-16);
Butonizacija (BBCH 50-53).

Cukriniai
runkeliai

1
2

Lapo vystymasis (BBCH 13-15);
Skrotelės augimas (BBCH 30-34).

Pupiniai augalai

1
2

3-5 lapeliai (BBCH 13-15);
Žiedyno pasirodymas (BBCH 51-59).

Bulvės

1
2
3

Lapo vystymasis (BBCH 13-15);
Pagrindinio stiebo augimas (BBCH 30-34);
3-4 savaitės po antro purškimo.

Vaismedžiai,
vaiskrūmiai

1
2
3

Lapų augimas (BBCH 10-15);
Pradėjus augti vaisiams (BBCH 70-74);
4 savaitės po antro purškimo.

Daržovės

1
2
3

Po persodinimo arba 3-5 lapeliai (BBCH 13-15);
Žiedyno formavimasis (BBCH 51-59);
3-4 savaitės po antro purškimo.

