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NAUDOJIMAS

intensyvesnis fotosintezės procesas 
sveiki augalai su didesniu atsparumu grybelių 
sukeltoms ligoms 
augalai geriau įveikia klimato ir pesticidų sukelto 
streso pasekmes 
augalai atsparesni šalčiui
vaismedžiai ir vaiskrūmiai geriau išsaugo vaisių 
užuomazgas vegetacijos laikotarpiu 
iki 30 % didesnis derlius ir puikūs kokybės rodikliai

DARŽOVĖMS, VAISMEDŽIAMS, VAISKRŪMIAMS, BRAŠKĖMS

Mg, Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mo, Se, Nd

SĖKLOMS, SVOGŪNĖLIAMS, GUMBAMS APDOROTI 
IR TRĘŠTI PER LAPUS

SKYSTIS, 1 l TALPA

NANO KARBOKSILATŲ FORMA

LENGVAI ĮSISAVINAMI GREITO VEIKIMO 
MIKROELEMENTAI VISOMS AUGALŲ KULTŪROMS

NAUDA

SĖKLŲ, ŠAKNIAGUMBIŲ APDOROJIMAS
Bulvės  0,1 l/t Pomidorai, paprikos, agurkai  0,3 l/t
Burokai  0,3 l/t Morkos  0,1 l/t
Svogūniniai  0,3 l/t Braškės  0,1 l/ha

augalų lengvai atpažįstamas ir įsisavinamas skystis natūralios 
citrinų rūgšties pagrindu 
visi mikroelementai – nano dalelių dydžio (< 100 nm), todėl 
lengvai susiriša su nukleorūgštimis ir baltymais, patenka į 
augalų membranas ir prasiskverbia per ląstelių apvalkalą 
nėra pašalinių priemaišų, kurios įprastai pasižymi toksiniu 
poveikiu augalams
įsisavinamas visas, nepalieka pėdsakų dirvoje 
chemiškai suderinamas su kitomis trąšomis ir augalų apsaugos 
priemonėmis

SAVYBĖS

varis ir manganas suteikia energijos augalams 
sėkmingai išdygti ir vystytis
cinkas, varis, selenas ir neodimis didina augalų 
imunitetą ir atsparumą chemijos ir klimato sukeltam 
stresui, padeda augalams atsigauti 
cinkas būtinas sėkmingam kukurūzų apdulkinimui 
magnis, varis, geležis, molibdenas ir kobaltas gerina 
augalų medžiagų apykaitą, užtikrina subalansuotą 
mitybą ir azoto pasisavinimą 
varis pasižymi fungicidinėmis savybėmis 
manganas, geležis ir magnis didina fotosintezės 
intensyvumą

POVEIKIS

produktą patogu naudoti – jis gali būti įtrauktas į bet 
kokią augalų apdorojimo schemą, nekeičiant 
įprastos tręšimo tvarkos 
produktą galima naudoti esant bet kokiam pH lygiui 
ir vandens kietumui 
netoksiškas žmogui ir nedaro žalos aplinkai

PRIVALUMAI

PATVIRTINTOS

DARNIAJAI

ŽEMDIRB
YSTE

I

Manganas (Mn) – 800 mg/l Geležis (Fe) – 500 mg/l
Magnis (Mg) – 1300 mg/l Cinkas (Zn) – 400 mg/l 
Molibdenas (Mo) – 160 mg/l Varis (Cu) – 200 mg/l 
Kobaltas (Co) – 140 mg/l Selenas (Se) – 40 mg/l
Neodimis (Nd) – 50 mg/l
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LAPŲ APDOROJIMAS
Vaismedžiai, vaiskrūmiai 0,05–0,1 l/ha x 2 (žiedpumpurių susidarymo stadijoje ir vaisių ar uogų susidarymo stadijoje) 
Braškės 0,05–0,1 l/ha x 2 (žiedpumpurių susidarymo stadijoje ir uogų susidarymo stadijoje)
Bulvės 0,05 l/ha x 2 (kai stiebo aukštis apie 10cm ir žiedpumpurių susidarymo stadijoje)  
Burokai  0,1 l/ha x 2 (liečiant greta eilėje augančių augalų lapus ir liečiant greta vagoje augalų lapus) 
Svogūniniai  0,1 l/ha x 2 (pirmą kartą 3–4 lapų stadijoje ir po 2 savaičių)
Pomidorai, paprikos,  0,1 l/ha x 3 (pasodinus sodinukus, žiedpumpurių susidarymo stadijoje ir intensyvaus  
agurkai   derėjimo pradžioje)
Morkos  0,05 l/ha x 2  (pirmą kartą 3–5 lapų stadijoje ir po 2 savaičių)

NAUDOJIMO PATIRTIS IR ATSILIEPIMAI

nano
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Grafikuose:
K = kontrolė
K+L = lapų apdorojimas naudojant Nano ELEMENT

2015 metais Tukumo rajone Nano ELEMENT buvo 
naudojamas obuolių rūšiai „Kortland“. 
Obelys vegetacijos laikotarpiu Nano ELEMENT buvo 
apdorojamos 2 kartus. Pirmą kartą jos buvo apdorotos 
vaisių vystymosi pradžioje, antrą kartą – vaisių dydžiui 
pasiekus 30 proc. šiai veislei būdingo obuolių dydžio. Ir 
kontrolinės, ir eksperimentinės obelų eilės papildomai 
buvo apipurkštos fungicidais, insekticidais, kalcio 
nitratu ir kalcio chloridu. 
Skinant obuolius skirtumas buvo pastebimas jau net 
pagal skynimo tempą. Pasvėrus buvo nustatyta, kad 
skirtumas tarp apdorotos ir kontrolinės grupės sudaro 
papildomas 3 tonas. 
Obuoliai apdorotame lauke vizualiai buvo didesni ir 
intensyvesnės spalvos.  Taip pat pastebėta, kad apdoro-
tos obelys buvo mažiau pažeistos miltligės ir rauplių. 
Mažiau viso derliaus obuolių buvo skirta sultims, 
vadinasi, aukščiausios kokybės obuolių buvo daugiau. 

19,44 22,334

Obuolių derlius, t/ha

K K+L

1,8
1,98 Obuoliai sultims

Obuoliai pardavimui,
mokykloms

12 052,08 � 13 847,08 �
(+1794,28 �)

Ekonominė nauda, Eur/ha

K K+L

Obuolių pardavimui kaina – 0,62 Eur/kg
Obuolių sultims kaina – 0,20 Eur/kg
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