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TÄHTIS 
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BIOORG EMO (Efektiivsed MikroOrganismid) – tegemist on mulla bakteritega, 
mis on sertifitseeritud kasutamiseks nii mahe- kui tavapõllumajanduses 
lämmastiku fikseerimiseks, fosfori vabastamiseks, kaaliumi 
vastuvõtlikkuse suurendamiseks, kaitseks haiguste vastu ja biomassi 
mineraliseerumiseks.  

 

KÕRGE KVALITEET 

 Bakterid endo-spoorilises vormis (välistemperatuurist sõltumatud, ultraviolett 

kiirguse ja põua vastu resistentsed) 

 Bakterid võetud kohalikust kliimavööndi pinnasest (maksimaalne mõju) 

 Bakterite proovid on külmutatud (-80 ̊C) 

 Tootmises uuendatakse proovid iga kuu (mutatsiooni vältimine) 

 Bakterite aktiivsuse kindlustamine (peale anumasse täitmist bakterid 

külmutatakse, min. -18 ̊C) 

 Kõrge garanteeritud miinimum kontsentratsioon 1011 (100 mlrd. tükki 1ml.) 



EELISED 
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MÕJU:   - Fikseerib atmosfäärist lämmastiku ning kogub mulda, kuni 120 kg /ha  

             - Mullas oleva fosfori lagundab taimedele vastuvõtlikku vormi  

  

TULEMUSED: - Kuni 49% väheneb mineraalväetiste vajadus; 

 - Kuni 20-38% suurendab saaki; 

 - Kuni 24% suurenes taime juurestik ja maapealne biomass; 

 - Kuni 81% vähenes taimedel lehehaiguste teke  

  

LISA MÕJUD: - Mikroorganismid eristavad fütohormoone, mis on vajalikud taime arenguks; 

 - Suurendab taimes klorofülli, suhkru ja aminohappe kogust 

  

KASUTAMINE: - Väetamine 0,1 L/ha, vahekord 1:200 

 - Puhtime 0,1 L/t. 



EELISED 
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MÕJU:   - Kindlustab fosfori ja teiste mineraalsete toitainete (Ca, Zn, Fe jt.)  

    omastamise vastuvõtlikku vormi 

 

TULEMUSED: - Kuni 49% suurenes saak; 

 - Kuni 44% suurenes maapealne taime mass; 

 - Kuni 25% suurenes seemnete idanevus;  

 - Kuni 24% suurenes taime kuivmassi kaal;  

 - Kuni 12% suurenes juurestiku kuivmass 
 

LISAKS:  - Parandab taimede kaitset patogeenide vastu 

 

KASUTAMINE: - Väetamine 0,1 L/ha, vahekord 1:200 

  - Puhtime 0,1 L/t. 



EELISED 
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MÕJU:   - Kaitseb taime haiguste eest   

 

TULEMUSED: - Kuni 92% vähendab vigastusi; 

 - Kuni 89% vähendab Aspergillus niger, Rhizopus sp. levikut; 

 - Kuni 83% vähendab Cladosporium resinae levikut;  

 - Kuni 49% vähendab Fusarium oxysporum levikut  

 

LISAKS:  - Parandab toitainete N, P, B-vitamiin ja aminohappe kättesaadavust; 

  - Suurendab taime vastupanu kliima muutustest tekkinud stressi olukorras 

 

KASUTAMINE: - Väetamine 0,1 L/ha, vahekord 1:200 

 - Puhtime 0,1 L/t. 



EELISED 
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MÕJU:   - Aktiivselt lagundab taimsed jäägid, kiirendab huumuse teket 

            - Tekitab antibioodseid ained, mis likvideerivad taime haiguste põhjustajad 

  

TULEMUSED: - Kiire ja tõhus taime jäägi lagunemine; 

 - Tugev ligniini ja tselluloosi likvideerija; 

 - Taime jääkide muutmine väärikaks huumuseks;  

 - Likvideerib haiguste tekitajad;  

 - Suurendab taime saagikust    
 

LISAKS:  - Kasutada peale saaki korjamist pritsides otse taime jääkidele 

 

KASUTAMINE: - Väetamine 0,2 L/ha, vahekord 1:200   
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BIOORG EMO-N puhtimissegus, Mahekanep, Väljaotsa OÜ, 2017  

BIOORG EMO-N  bakteriga                                                                 BAKTERITA                
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BIOORG EMO-N puhtimissegus, vahekultuuri segu, ETKI põld, kasvuaeg 2 kuud, 2017  
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BIOORG EMO-N ja BIOORG VH puhtimissegu, Mahetalirüps Leedu,  

külvatud 07.09, pildid 08.10.2017  
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ROHKET SAAKI !!! 


