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ATTESTATION
for inputs suitable for use in Organic Farming according to (EC) n°
834/2007 & 889/2008 Regulations
Attestation reference: 157664DE2000n1e Number of products: 12

This attestation is issued to the operator below:
RPM Produktions GmbH
Torenstr. 26 - 88709 Meersburg
GERMANY

Ecocert SA confirms after inspection that the following products:
PRODUCT NAME

CATEGORY

STATUS

Kompostzusätze:
(ak 1541/1551) plocher kompost & mist cc
(ak 1571) plocher kompost & mist kf2 me
(ak 1471) plocher geflügelkompost me

Soil conditioner

EU 889/2008 allowed

Gärrestzusätze:
(ag 1271) plocher gärrest-aktivator me

Soil conditioner

EU 889/2008 allowed

Güllezusätze:
(af 1641/1651) plocher flüssighumus cc
(af 1661/1671) plocher flüssighumus me

Soil conditioner

EU 889/2008 allowed

Bodenhilfsstoffe:
(ak 7061/7071) plocher humusboden me

Soil conditioner

EU 889/2008 allowed

Pflanzenhilfsmittel:
(ap 3041/3051) plocher pflanzen do
(ap 3061/3071) plocher pflanzen me

Plant growth
stimulator

EU 889/2008 allowed

Pflanzenhilfsmittel:
(ap 3461/3471) plocher blatt-spezial me

Plant growth
stimulator

EU 889/2008 allowed

Pflanzenhilfsmittel:
(ap 3761/3771) plocher combi-blatt me
(ap 3741/3751) plocher combi-blatt do
(ap 3742/3752) plocher combi-blatt mg

Plant growth
stimulator

EU 889/2008 allowed
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PRODUCT NAME

CATEGORY

STATUS

Einzelfuttermittel:
(at 9041/9051) plocher tiere cc
(at 9043/9053) plocher tiere na

Feed additive

EU 889/2008 allowed

Einzelfuttermittel:
(at 9141/9151) plocher vitaltiere cc
(at 9143/9153) plocher vitaltiere na

Feed additive

EU 889/2008 allowed

Einzelfuttermittel:
(at 9741/9751) plocher schweine cc
(at 9743/9753) plocher schweine na

Feed additive

EU 889/2008 allowed

Einzelfuttermittel:
(at 9541) plocher geflügelspezial cc
(at 9553) plocher geflügelspezial na

Feed additive

Stallreinigung:
(hr 2441) plocher allzweckreiniger
natursalz
(hr 2442) plocher allzweckreiniger
citronensäure

Cleaning/
Disinfecting agent

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: 25/01/2021
Expiry date: 31/12/2021

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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PATVIRTINIMAS

S

produktų tinkamumui naudoti Ekologiniuose Ūkiuose pagal (EC) n o
834/2007 ir 889/2008 Reglamentą
Patvirtinimo nuoroda: 157664DE2000n1eProduktų kiekis: 12

Šis patvirtinimas išduotas gamintojui:
RPM Productions GmbH
Torenstr. 26 – 88709 Meersburg
Vokietija

Ecocert SA patvirtina, kad po patikros sekantys produktai:
Produkto pavadinimas
Kompostui ir mėšlui:
(ak 1541/1551) plocher kompostui ir mėšlui cc
(ak 1571) plocher kompostui ir mėšlui kf2 me
(ak 1471) plocher paukščių mėšlui me
Pūdymo liekanų priedas (digistato):
(ag 1271) plocher pūdymo liekanų aktyviklis me
Srutų, skysto mėšlo priedas:
(af 1641/1651) plocher skystas humusas cc
(af 1661/1671) plocher skystas humusas me
Dirvos aktyviklis:
(ak 7061/7071) plocher humusinga dirva me
Pagalbinė priemonė augalams:
(ap 3041/3051) plocher augalų do
(ap 3061/3071) plocher augalų me
Pagalbinė priemonė augalams:
(ap 3461/3471) plocher lapų speciali me
Pagalbinė priemonė augalams:
(ap 3761/3771) plocher kombi-lapai me
(ap 3741/3751) plocher kombi-lapai do
(ap 3742/3752) plocher kombi-lapai mg

Kategorija

Statusas

Dirvožemio gerinimo priemonė

Atitinka ES 889/2008

Dirvožemio gerinimo priemonė

Atitinka ES 889/2008

Dirvožemio gerinimo priemonė

Atitinka ES 889/2008

Dirvožemio gerinimo priemonė

Atitinka ES 889/2008

Augalų augimo stimuliatorius

Atitinka ES 889/2008

Augalų augimo stimuliatorius

Atitinka ES 889/2008

Augalų augimo stimuliatorius

Atitinka ES 889/2008
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Produkto pavadinimas
Pašaro priedas:
(at 9041/9051) plocher galvijų cc
(at 9043/9053) plocher galvijų na
Pašaro priedas:
(at 9141/9151) plocher vital-gyvulių cc
(at 9143/9153) plocher vital-gyvulių na
Pašaro priedas:
(at 9741/9751) plocher kiaulių cc
(at 9743/9753) plocher kiaulių na
Pašaro priedas:
(at 9541) plocher paukščių specialus cc
(at 9553) plocher paukščių specialus na
Valiklis:
(hr 2441) plocher universalus valiklis druska
(hr 2442) plocher universalus valiklis
citrinos rūgštis

Kategorija
Pašaro priedas

Statusas
Atitinka ES
889/2008

Pašaro priedas

Atitinka ES
889/2008

Pašaro priedas

Atitinka ES
889/2008

Pašaro priedas

Atitinka ES
889/2008

Valiklis / Dezinfektantas

Atitinka ES
889/2008

yra tinkami naudoti Ekologiniuose Ūkiuose pagal
(EC) no 834/2007 ir 889/2008 Reglamentą

ECOCERT SA - CEO
Philippe THOMAZO

Išdavimo data: 25/01/2021
Galiojimo data 31/12/2021

plocher puvimo liekanų aktyviklis me
Priedas
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal
ROLAND PLOCHER® integral-technik
technologiją. Fizinė ir cheminė melasos struktūra
apdorojus nesikeičia.
Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo reikalavimus
Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio
tyrimų instituto (FiBL) sąrašą
Patvirtinta Ecocert SA F-32600

Aerobinis biojėjainių liekanų (digestato) paruošimas
Naudojimo rekomendacija:
Pirmas naudojimas: 1,5 - 2 l/100 m³ biojėgainių atliekų.
Produktą sumaišyti su dideliu kiekiu vandens ir pilti į skystą
atliekų dalį.
Reguliarus naudojima: Kas savaitę į skystąją dalį įpilkite
reikiamą 1,5-2 l / 100 m³ kiekį.
Digetato rezervuare pluta ir nuosėdos laikui bėgant mažėja.
Platintojas: UAB „Grynas Baltija“ Baltijos g. 8-75, LT-48225
Kaunas. Tel.: +370 650 92073

Prekės Nr. ag
Kiekis:

10 l

1271

Serijos-Nr. ag12711817

ES-Pardavėjas: PLOCHER GmbH • DE-88709 Meersburg • Tel.: 0 75 32/43 33-0
Gamintojas: RPM Produktions GmbH • Torenstr. 26 • DE-88709 Meersburg

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Produktas paukščių mėšlui kompostuoti plocher paukščių
mėšlui me
Nešiklis: melasa, kurios sudėtyje nėra GMO ir kuri
pagaminta pagal ROLAND PLOCHER ® integral-technik
technologiją.
Fizinė ir cheminė melasos struktūra apdorojus
nepasikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA
Prekės Nr. ak 1471
Kiekis:

10 l

Serijos Nr. ak1471250814
Skirta paukščių mėšlui kompostuoti vykstant aerobiniams
procesams gaunant vertingą ūkio trąšą. Pagerina mikroklimatą ir
užtikrina higieną paukštidėse bei sumažina musių kiekį.
Naudojimo ir dozavimo rekomendacija:
3 ml/m² išvalius paukštidę naudoti ant paukštidės grindų.
Tolesnis naudojimas: 2 ml/m² arba prireikus.
Ant mėšlo surinkimo juostos: 2 ml/m² per savaitę arba prireikus
Rekomenduojame išvalius paukštides produktu apipurkšti:
pirmą kartą sienas ir lubas: 2 ml/m². Naudojant kitus kartus: 1
ml/m².
Paukščius laikant lauke: 10–20 ml produkto apdoroti 100 m²
lauko ploto. Sumaišyti su vandeniu ir purkštuvu purkšti
atsižvelgiant į mėšlo kiekį 1–4 per mėnesį.
Dideliam kraiko sluoksniui apdoroti:
pirmiausia atlikti pagrindinio valymo darbus ir tada naudoti
produktą!
Puikiai tinka nuodugniam valymui: universalus valiklis „plocher
allzweckreiniger“ (plocher universalus valiklis).

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Produktas kompostui ir mėšlui plocher kompostui ir
mėšlui cc
Nešiklis: kalcio karbonatas,
pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik
technologiją. Fizinė ir cheminė
kalcio karbonato struktūra
apdorojus nesikeičia.

Serijos Nr. ak 1541071014
Produktas skirtas mėšlui perdirbti (kompostuoti) į kompostą
vykstant aerobiniams procesams gaunant vertingą ūkio trąšą.
Pagerina mikroklimatą tvarte, padeda palaikyti higieną ir
mažina musių kiekį.

• Atitinka
reglamento
Nr.
834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio
žemės ūkio tyrimų instituto
(FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Naudojimas ir dozavimo rekomendacija:
laistyti arba barstyti. Tvarte ir guoliuose: naudojant
pirmą kartą – 3 g/m², kitus kartus – 2 g/m² per
savaitę (arba 5 g/SGV per savaitę).
Palaidiems ant gilaus kraiko: 10–20 g/100 m² per savaitę.
Naudojant ant mėšlo krūvų: 40 g/m³ produkto sumaišyti su
vandeniu ir palaistyti arba 1 m² išgręžti daug skylių ir jas pripilti
produkto.
Purškiant tvarte: pirmą kartą sienoms arba luboms – 2 g/m²,
naudojant kitus kartus – 1 g/m²
Naudojant ant gilaus kraiko: pirmiausia reikia atlikti nuodugnaus
valymo darbus, po to naudoti pagal naudojimo pirmą kartą
nurodymus!
Puikiai tinka nuodugniam valymui: universalus valiklis „plocher
allzweckreiniger“ (plocher universalus valiklis)

Prekės Nr. ak 1541
Kiekis:

2 kg

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Priemonė kompostui ir mėšlui plocher kompostui ir
mėšlui cc
Nešiklis: kalcio karbonatas,
pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik
technologiją. Fizinė kalcio
karbonato struktūra apdorojus
nesikeičia.

Serijos Nr. ak1551150514
Priemonė skirta mėšlui perdirbti (kompostuoti) į kompostą
vykstant aerobiniams procesams gaunant vertingą ūkio trąšą.
Pagerina mikroklimatą tvarte, padeda palaikyti higieną ir
mažina musių kiekį.

• Atitinka
reglamento
Nr.
834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio
žemės ūkio tyrimų instituto
(FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Naudojimas ir dozavimo rekomendacija:
laistyti arba barstyti. Tvarte ir guoliuose: naudojant
pirmą kartą – 3 g/m², kitus kartus – 2 g/m² per
savaitę (arba 5 g/SGV per savaitę).
Palaidiems ant gilaus kraiko: 10–20 g/100 m² per savaitę.
Naudojant ant mėšlo krūvų: 40 g/m³ priemonės sumaišyti su
vandeniu ir palaistyti arba 1 m² išgręžti daug skylių ir jas pripilti
priemonės.
Purškiant tvarte: sienoms arba luboms – 2 g/m², naudojant kitus
kartus – 1 g/m²
Naudojant ant gilaus kraiko: pirmiausia reikia atlikti nuodugnaus
valymo darbus, po to naudoti pagal naudojimo pirmą kartą
nurodymus!
Puikiai tinka nuodugniam valymui: universalus valiklis „plocher
allzweckreiniger“ (plocher universalus valiklis)

Prekės Nr. ak 1551
Kiekis:

10 kg

plocher kompostui ir mėšlui kf2 me

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus;
• Įtraukta į Šveicarijos biologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą;
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600 naudoti ekologiniuose
ūkiuose.
Prekės Nr. ak 1571
Kiekis:

10 l

Serijos Nr. ak1571250814
Skirta komposto ir mėšlo aerobiniam kompostavimui ir vertingai
ūkio trąšai paruošti. Pagerina mikroklimatą tvarte, padeda
palaikyti higieną ir mažina musių kiekį.
Naudojimo ir dozavimo rekomendacija:
Tvarte ir guoliavietėms: naudojant pirmą kartą – 3 ml/m².
Tolesnis naudojimas: 2 ml/m² (arba 5 ml vienam SGV per
savaitę).
Maciono aikštelėse: 10–20 ml 100 m² ploto per savaitę.
Ant mėšlo ar komposto krūvų: 40-50 ml/m3, sumaišyti su
vandeniu ir išlieti ant krūvos bei išgręžti kelias angas ir į jas įpilti
produkto.
Tvartui purkšti: sienas arba lubas purkšti 2 ml/m² produkto, kitus
kartus naudoti 1 ml/m² produkto.
Dideliam kraiko sluoksniui apdoroti:
pirmiausia atlikti pagrindinio valymo darbus ir tada naudoti
produktą!
Puikiai tinka nuodugniam valymui: universalus valiklis „plocher
allzweckreiniger“ (plocher universalus valiklis).

plocher skystas humusas cc

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Srutų, skysto mėšlo priedas visoms gyvūnų rūšims
Nešiklis: kalcio karbonatas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė kalcio karbonato struktūra apdorojus
nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. af 1641
Kiekis: 2

kg

Serijos Nr. af16410317
Priemonė skirta skystoms srutoms ir skystam mėšlui perdirbti
(kompostuoti) į vertingą ūkio trąšą. Gaunama homogeniška
struktūra, padeda palaikyti higieną, neutralų kvapą, priemonę
gerai toleruoja augalai, priemonė mažina musių kiekį.
Naudojimas ir dozavimo rekomendacija:
Naudojant pirmą kartą: 100 m³ skystų srutų naudoti 1,5 kg
priemonės sumaišius su dideliu kiekiu vandens.
Tuščioje srutų duobėje arba kanale: 5 g/m².
Reguliariai tvarte: vieną kartą per savitę, pirmą naudojimą 4
g/m², kitus kartus 3 g/m².

plocher skystas humusas cc

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Srutų, skysto mėšlo priedas visoms gyvūnų rūšims
Nešiklis: kalcio karbonatas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė kalcio karbonato struktūra apdorojus
nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. af 1651
Kiekis: 10

kg

Serijos Nr. af16510317
Priemonė skirta skystoms srutoms ir skystam mėšlui perdirbti
(kompostuoti) į vertingą ūkio trąšą. Gaunama homogeniška
struktūra, padeda palaikyti higieną, neutralų kvapą, priemonę
gerai toleruoja augalai, priemonė mažina musių kiekį.
Naudojimas ir dozavimo rekomendacija:
Naudojant pirmą kartą: 100 m³ skystų srutų naudoti 1,5 kg
priemonės sumaišius su dideliu kiekiu vandens.
Tuščioje srutų duobėje arba kanale: 5 g/m².
Reguliariai tvarte: vieną kartą per savitę, pirmą naudojimą 4
g/m², kitus kartus 3 g/m².

plocher skystas humusas me
Srutų, skysto mėšlo priedas visoms gyvūnų rūšims

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė
melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
Prekės Nr. af 1661
Kiekis: 2,0

l

Serijos Nr. af1661060715
Priemonė skirta skystoms srutoms ir skystam mėšlui perdirbti
(kompostuoti) į vertingą ūkio trąšą. Gaunama homogeniška
struktūra, padeda palaikyti higieną, neutralų kvapą, priemonę
gerai toleruoja augalai, priemonė mažina musių kiekį.
Naudojimas ir dozavimo rekomendacija:
Naudojant pirmą kartą: 100 m³ skystų srutų naudoti 1,5 l
priemonės sumaišius su dideliu kiekiu vandens.
Tuščioje srutų duobėje arba kanale: 5 ml/m².
Reguliariai tvarte: 4 ml vienam SGV per savaitę, arba pirmą
naudojimą 3 ml/m² 1 kartą per savaitę, kitus kartus 2 ml/m².
Tvartui purškti: sienoms arba luboms – 2 ml/m² naudojant
pirmą kartą, kitus kartus – 1 ml/m².

plocher skystas humusas me
Srutų, skysto mėšlo priedas visoms gyvūnų rūšims

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus;
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą;
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600 naudoti ekologiniuose
ūkiuose.
Prekės Nr. af 1671
Kiekis: 10

l

Serijos Nr. af1671060715
Priemonė skirta skystoms srutoms ir skystam mėšlui perdirbti
(kompostuoti) į vertingą ūkio trąšą. Gaunama homogeniška
struktūra, padeda palaikyti higieną, neutralų kvapą, priemonę
gerai toleruoja augalai, priemonė mažina musių kiekį.
Naudojimas ir dozavimo rekomendacija:
Naudojant pirmą kartą: 100 m³ skystų srutų naudoti 1,5 l
priemonės sumaišius su dideliu kiekiu vandens.
Tuščioje srutų duobėje arba kanale: 5 ml/m².
Reguliariai tvarte: 4 ml vienam SGV per savaitę, arba pirmą
naudojimą 3 ml/m² 1 kartą per savaitę, kitus kartus 2 ml/m².
Tvartui purškti: sienoms arba luboms – 2 ml/m² naudojant
pirmą kartą, kitus kartus – 1 ml/m².
.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Pagalbinis produktas augalams plocher augalų do
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: dolomitas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė dolomito struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. ap 3041
Kiekis: 2

kg

Serijos Nr. ap30412518
Aktyvina augimą, optimalus šaknų, lapų, žiedų
formavimas, efektyvesnė fotosintezė ir aukštesnė
biologinė kokybė. Sumažina pesticidų sukeltą stresą.
Naudojimo rekomendacija:
Sėklų apdorojimas: 20–40 g / 100 kg sėklos (atsižvelgiant į
augalo rūšį)
Sodinukams mirkyti: 10 g naudoti 10 l vandens. Po mirkymo,
likusį tirpalą praskiesti dvigubu kiekiu vandens ir galima laistyti
augalus.
Prasidėjus vegetacijai: 200 g/ha.
Vykstant vegetacijai: atsižvelgiant į kultųrą 100 – 400 g/ha
naudoti 2 – 6 kartus kombinuojant su kitais produktais (žr.
priežiūros programas).

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Pagalbinis produktas augalams plocher augalų do
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: dolomitas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė dolomito struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
Prekės Nr. ap 3051
Kiekis: 10

kg

Serijos Nr. ap305130115
Aktyvina augimą, optimalus šaknų, lapų, žiedų
formavimas, efektyvesnė fotosintezė ir aukštesnė
biologinė kokybė. Sumažina pesticidų sukeltą stresą.
Naudojimo rekomendacija:
Sėklų apdorojimas: 20–40 g / 100 kg sėklos (atsižvelgiant į
augalo rūšį)
Sodinukams mirkyti: 10 g naudoti 10 l vandens. Po mirkymo,
likusį tirpalą praskiesti dvigubu kiekiu vandens ir galima laistyti
augalus.
Prasidėjus vegetacijai: 200 g/ha.
Vykstant vegetacijai: atsižvelgiant į kultūrą 100 – 400 g/ha
naudoti 2 – 6 kartus kombinuojant su kitais produktais (žr.
priežiūros programas).

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Augalų augimo stimuliatorius plocher augalų me
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB ir 889/2009 dėl
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. ap 3061
Kiekis: 2

l

Serijos Nr. ap3061010415
Aktyvina augimą, optimalus šaknų, lapų, žiedų
formavimas, efektyvesnė fotosintezė ir aukštesnė
biologinė kokybė.
Naudojimo rekomendacija:
Sėklų apdorojimas: 20–40 ml / 100 kg sėklos (atsižvelgiant į
augalo rūšį)
Sodinukams mirkyti: 10 ml naudoti 10 l vandens. Po mirkymo,
likusį tirpalą praskiesti dvigubu kiekiu vandens ir galima laistyti
augalus.
Prasidėjus vegetacijai: 200 ml/ha.
Vykstant vegetacijai: atsižvelgiant į kultūrą 100 – 400 ml/ha
naudoti 2 – 6 kartus kombinuojant su kitais produktais (žr.
priežiūros programas).

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Augalų augimo stimuliatorius plocher augalų me
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB ir 889/2009 dėl
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. ap 3071
Kiekis: 10

l

Serijos Nr. ap3071010415
Aktyvina augimą, optimalus šaknų, lapų, žiedų
formavimas, efektyvesnė fotosintezė ir aukštesnė
biologinė kokybė.
Naudojimo rekomendacija:
Sėklų apdorojimas: 20–40 ml / 100 kg sėklos (atsižvelgiant į
augalo rūšį)
Sodinukams mirkyti: 10 ml naudoti 10 l vandens. Po mirkymo,
likusį tirpalą praskiesti dvigubu kiekiu vandens ir galima laistyti
augalus.
Prasidėjus vegetacijai: 200 ml/ha.
Vykstant vegetacijai: atsižvelgiant į kultūrą 100 – 400 ml/ha
naudoti 2 – 6 kartus kombinuojant su kitais produktais (žr.
priežiūros programas).

plocher lapų speciali me

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. ap 3461
Kiekis: 2

l

Serijos Nr. ap3461916
Produktas perduoda impulsus per lapus ar dirvožemį. Jis skatina
augalo lapų augimą, augalo vystymosi procesus, suaktyvina
medžiagų apykaitos procesus.
Naudojimo rekomendacija:
100–200 ml / ha esant sausam orui.
Žembdirbystėje: 1 kartą ant dirvos arba 5 lapų stadijoje.
Daugiamečiams augalams / šiltnamyje: 2 kartus.
Pievose: 1 x krūmijimosi metu pavasarį ir
po kiekvieno pjovimo / nuganymo.
Norint suaktyvinti dirvožemio florą galima maišyti su produktu
plocher humusinga dirva me.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Pagalbinis produktas augalams plocher lapų speciali me
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA F-32600
Prekės Nr. ap 3471
Kiekis: 10

l

Serijos Nr. ap3471160514
Produktas perduoda impulsus per lapus ar dirvožemį. Jis skatina
augalo lapų augimą, augalo vystymosi procesus, suaktyvina
medžiagų apykaitos procesus.
Naudojimo rekomendacija:
100–200 ml / ha esant sausam orui.
Žembdirbystėje: 1 kartą ant dirvos arba 5 lapų stadijoje.
Daugiamečiams augalams / šiltnamyje: 2 kartus.
Pievose: 1 x krūmijimosi metu pavasarį ir
po kiekvieno pjovimo / nuganymo.
Norint suaktyvinti dirvožemio florą galima maišyti su produktu
plocher humusinga dirva me.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

„plocher kombi-lapai do“
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: dolomitas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė dolomito struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ap 3741
Kiekis: 2

kg

Serijos Nr. ap3741270415
Produktas skatina augalo lapų augimą ir augalo vystymosi
procesus, suaktyvina medžiagų apykaitos procesus, suteikia
lapams natūralų blizgesį, gaunama aukštesnės kokybės
produkcija.
Naudojimo rekomendacija:
naudoti 300–600 g/ha, atsižvelgiant į augimo apimtis ir auginamą
kultūrą. Rekomenduojama apdoroti kelis kartus, priklausomai nuo
vegetacijos
Prieš pilant į lauko purkštuvą sumaišyti su vandeniu ir purkšti su
200-300 l/ha vandens.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

„plocher kombi-lapai mg“
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: magnio sulfatas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė magnio sulfato struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ap 3742
Kiekis: 2

kg

Serijos Nr. ap3742270415
Produktas skatina augalo lapų augimą ir augalo vystymosi
procesus, suaktyvina medžiagų apykaitos procesus, suteikia
lapams natūralų blizgesį, gaunama aukštesnės kokybės
produkcija.
Naudojimo rekomendacija:
naudoti 300–600 g/ha, atsižvelgiant į augimo apimtis ir auginamą
kultūrą. Rekomenduojama apdoroti kelis kartus, priklausomai nuo
vegetacijos
Prieš pilant į lauko purkštuvą sumaišyti su vandeniu ir purkšti su
200-300 l/ha vandens.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

„plocher kombi-lapai do“
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: dolomitas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė dolomito struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ap 3751
Kiekis: 10

kg

Serijos Nr. ap3751270415
Produktas skatina augalo lapų augimą ir augalo vystymosi
procesus, suaktyvina medžiagų apykaitos procesus, suteikia
lapams natūralų blizgesį, gaunama aukštesnės kokybės
produkcija.
Naudojimo rekomendacija:
naudoti 300–600 g/ha, atsižvelgiant į augimo apimtis ir auginamą
kultūrą. Rekomenduojama apdoroti kelis kartus, priklausomai nuo
vegetacijos
Prieš pilant į lauko purkštuvą sumaišyti su vandeniu ir purkšti su
200-300 l/ha vandens.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

„plocher kombi-lapai mg“
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: magnio sulfatas, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė magnio sulfato struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ap 3752
Kiekis: 10

kg

Serijos Nr. ap3752270415
Produktas skatina augalo lapų augimą ir augalo vystymosi
procesus, suaktyvina medžiagų apykaitos procesus, suteikia
lapams natūralų blizgesį, gaunama aukštesnės kokybės
produkcija.
Naudojimo rekomendacija:
naudoti 300–600 g/ha, atsižvelgiant į augimo apimtis ir auginamą
kultūrą. Rekomenduojama apdoroti kelis kartus, priklausomai nuo
vegetacijos
Prieš pilant į lauko purkštuvą sumaišyti su vandeniu ir purkšti su
200-300 l/ha vandens.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

„plocher kombi-lapai me“
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: melasa, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ap 3761
Kiekis: 2

l

Serijos Nr. ap3761270415
Produktas skatina augalo lapų augimą ir augalo vystymosi
procesus, suaktyvina medžiagų apykaitos procesus, suteikia
lapams natūralų blizgesį, gaunama aukštesnės kokybės
produkcija.
Naudojimo rekomendacija:
naudoti 300–600 ml/ha, atsižvelgiant į augimo apimtis ir
auginamą kultūrą. Rekomenduojama apdoroti kelis kartus,
priklausomai nuo vegetacijos
Prieš pilant į lauko purkštuvą sumaišyti su vandeniu ir purkšti su
200-300 l/ha vandens.

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

„plocher kombi-lapai me“
Pagalbinė priemonė augalams
Nešiklis: melasa, pagamintas pagal ROLAND
PLOCHER® integral-technik technologiją. Fizinė ir
cheminė melasos struktūra apdorojus nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl ekologinės
gamybos
ir
ekologiškų
produktų
ženklinimo
reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ap 3771
Kiekis: 10

l

Serijos Nr. ap3771270415
Produktas skatina augalo lapų augimą ir augalo vystymosi
procesus, suaktyvina medžiagų apykaitos procesus, suteikia
lapams natūralų blizgesį, gaunama aukštesnės kokybės
produkcija.
Naudojimo rekomendacija:
naudoti 300–600 ml/ha, atsižvelgiant į augimo apimtis ir
auginamą kultūrą. Rekomenduojama apdoroti kelis kartus,
priklausomai nuo vegetacijos
Prieš pilant į lauko purkštuvą sumaišyti su vandeniu ir purkšti su
200-300 l/ha vandens.

plocher humusinga dirva me
Serijos Nr. ak 7061170715

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Dirvožemio priedas
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal
ROLAND PLOCHER® integral-technik technologiją.
Fizinė ir cheminė melasos struktūra apdorojus
nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA

Prekės Nr. ak 7061
Kiekis:

2l

Priemonė aktyvina, vėdina, dirvą, atkuria dirvos struktūrą,
skatina paviršinio kompostavimo procesą ir greitą derliaus
atliekų kompostavimą, taip užtikrinama lauko higiena.
Padeda augalams lengviau pasisavinti mineralus ir
mikroelementus, sureguliuoja dirvožemio pH.
Naudojimo rekomendacija
Pirmas naudojimas pavasarį ar iškart nuėmus derlių,
atsižvelgiant į dirvožemio būklę ir derliaus atliekų kiekį,
naudoti 1 l/ha. Prieš pilant į purkštuvą rekomenduojama
pirmiausia sumaišyti su vandeniu ir pilti sukantis maišyklei
(naudojant mišinius su kitais produktais pirmiausia pilti
„PLOCHER“ produktus). Purškimui naudojamo vandens
kiekis 200–400 l/ha. Galima pilti į srutovežį ir iš išlaistyti
kartu su srutomis.

plocher humusinga dirva me
Serijos Nr. ak 7071170715

Platintojas:
UAB "Grynas Baltija"
Tel. +37065092073

Dirvožemio priedas
Nešiklis: melasa be GMO, pagaminta pagal
ROLAND PLOCHER ® integral-technik technologiją.
Fizinė ir cheminė melasos struktūra apdorojus
nesikeičia.
• Atitinka reglamento Nr. 834/2007/EB dėl
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo reikalavimus
• Įtraukta į Šveicarijos ekologinio žemės ūkio tyrimų
instituto (FiBL) sąrašą
• Patvirtinta Ecocert SA
Prekės Nr. ak 7071
Kiekis: 10

l

Priemonė aktyvina, vėdina, dirvą, atkuria dirvos struktūrą,
skatina paviršinio kompostavimo procesą ir greitą derliaus
atliekų kompostavimą, taip užtikrinama lauko higiena.
Padeda augalams lengviau pasisavinti mineralus ir
mikroelementus, sureguliuoja dirvožemio pH.
Naudojimo rekomendacija
Pirmas naudojimas pavasarį ar iškart nuėmus derlių,
atsižvelgiant į dirvožemio būklę ir derliaus atliekų kiekį,
naudoti 1 l/ha. Prieš pilant į purkštuvą rekomenduojama
pirmiausia sumaišyti su vandeniu ir pilti sukantis maišyklei
(naudojant mišinius su kitais produktais pirmiausia pilti
„PLOCHER“ produktus) Purškimui naudojamo vandens
kiekis 200–400 l/ha. Galima pilti į srutovežį ir iš išlaistyti
kartu su srutomis.

