
ORGANINĖS MEDŽIAGOS ŠALTINIS:  
LEONARDITAI 100%                                                                                          
SC FORMULIACIJA

Koncentruota huminių rūgščių, 
fulvorūgščių ir ulmorūgščių suspensija.

SUDĖTIS Pagal 
masę

Pagal 
tūrį g/l

Viso huminio ekstrakto 25,0% 27,50% 275,0

Huminės rūgštys 20,5% 22,55% 225,5

Fulvorūgštys 4,5% 4,95% 49,5

100% pH = 4,2

APIBŪDINIMAS
VISCOFOL Black yra humusinės rūgštys, 100% išgautos 
natūraliu (ne cheminiu) būdu iš Leonarditų.  Produktas susid-
eda iš huminių rūgščių, fulvorūgščių, ulmorūgščių ir natūralių 
huminų. Taip pat sudėtyje yra biologiškai aktyvių elementų, 
fermentų, vitaminų. 

Dėl produkto žemos pH vertės, VISCOFOL Black:
• puikiai maišosi su kitais produktais, sukurdamas tvirtą 

sinergiją tarp daugumos pesticidų ir trąšų. 
• padeda augalų šaknims lengviau ir greičiau absorbuoti 

daugumą svarbių mikroelementų (Fe, Mn ir kt.).
• stimuliuoja šaknų ir vegetatyvinių organų augimą.

VISCOFOL Black išpurkštas ant dirvožemio, pageriną jo 
struktūrą, vandens-deguonies režimą, sumažina druskingumą, 
padidina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą, bei padeda au-
galams lengviau pasisavinti maisto medžiagas iš dirvožemio. 

Humusinės medžiagos dirvožemyje sudaro sudėtingus orga-
ninius-mineralinius junginius, kuriuose makro ir mikroelemen-
tai yra fiksuojami mainų reakcijoje, taip apsaugant maisto 
medžiagas nuo išsiplovimo bei pagerinant jų pasisavinimą.

VISCOFOL Black, purškiamam tirpalui esant šarminės reakcijos, 
sumažina jo pH, taip pagerindamas pesticidų veiksmingumą 
bei paskatindamas greitesnį ir efektyvesnį mitybinių elementų 
pasisavinimą per lapus ir šaknis. 

5L℮

P102  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
P270  Nevalgyti, negerti ir nerūkyti, 
            kai naudojamas šis produktas.

VISCOFOL
BLACKSC FORMULIACIJA

LEONARDITAI  100%

Masė: 5,5 kg
Tankis: 1,1 g/cm3

Efektyvesnį mitybinių elementų 
pasisavinimą per lapus.



GAMINTOJAS:
Global Crop Improvement Company Ltd. 
20-22 Wenlock Road, Londonas, N1 7GU
Didžioji Britanija
Tel: 01480 810137
El. paštas: office@gcic-global.com

NAUDOJIMAS
VISCOFOL Black galima naudoti visose kultūrose.
Siekiant didesnio produkto efektyvumo, rekomenduojama
VISCOFOL Black naudoti pakartotinai visos vegetacijos metu.

SUDERINAMUMAS
VISCOFOL Black, dėl savo žemo pH ir kompozicijos, gali būti 
maišomas su dauguma pesticidų ir trąšų, dažniausiai naudojamų 
žemės ūkyje, išskyrus produktus, kuriuose yra mineralinių aliejų, 
kalcio nitrato ar kitų rūgštinės reakcijos produktų. Taip pat 
nemaišyti su herbicidais, kurie yra nesuderinami su organinės 
medžiagos turinčiais produktais. Suderinamumo testai yra reko-
menduojami prieš naudojant VISCOFOL Black su kitais produk-
tais.

PASTABA:
Nurodytos normos yra rekomendacinio pobūdžio. Produkto nau-
dotojas gali šias normas koreguoti, atsižvelgdamas į dirvožemio 
tipą ar augalų išsivystymo tarpsnį.

SAUGOJIMAS
VISCOFOL Black laikykite originalioje gamintojo pakuotėje. Sau-
gojimo temperatūra negali būti žemesnė už 0°C ir aukštesnė už 
40°C. Normaliomis laikymo sąlygomis produktas išsaugo fizines, 
chemines ir biologines savybes ne trumpiau kaip dvejus metus.

ATLIEKŲ TVARKYMAS
Kruopščiai išplaukite pakuotę ir sunaikinkite pagal Lietuvoje 
galiojančius teisės aktų reikalavimus.

w

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPURTYTI

AUGALAI
PURŠKIMAS 
PER LAPUS

(L/Ha)

PER DIRVĄ
arba LAISTYMO

SISTEMAS
(L/Ha)**

NAUDOJIMO LAIKAS (purškimui per lapus)

Javai (kviečiai, miežiai, rugiai, kt.) 1-1.5 4-6 Krūmijimosi metu ir intensyvaus augimo metu

Aliejiniai augalai (rapsai, saulėgražos, kt.) 2 4-6 50-60% dirvos ploto padengta augalais

Pašariniai augalai (kukurūzai, žolės, kt.) 1-2 4-6 Ankstyvuose augimo tarpsniuose: 4-6 lapeliai

Ankštiniai (žirniai, kt.) 1 4-6 Ankstyvuose augimo tarpsniuose: 4-6 lapeliai

Cukriniai runkeliai 2 6-8 Ankstyvuose augimo tarpsniuose: 4-6 lapeliai

Bulvės 2 6-8 100% sudyge augalai (4 lapeliai)

Lapinės daržovės 1-2 6-8 40-50% dirvos ploto padengta augalais

Šakniavaisinės daržovės 1-2 6-8 Intensyvaus augimo metu, ankstyvuose augimo tarpsniuose

Sodai - 8-10 Nepurkšti ant augalų

Uogynai - 6-8 Nepurkšti ant augalų

Persodinti augalai (daigai) - 25 ml augalui Palaistyti 1-2 dienos po persodinimo

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mūsų produktai yra aukštos kokybės ir mes tikime, kad jie tinka naudoti taip, kaip nurodyta, bet kadangi negalime kontroliuoti jų maišymo, 
naudojimo ar oro sąlygų naudojimo metu ir po jo, jokios sąlygos ir garantijos negalioja dėl kokybės ar tinkamumo ir nėra atsakoma  už 
žalą ar sužeidimus, atsiradusius dėl laikymo ar naudojimo. Nebus atsakoma už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl produktų 
naudojimo instrukcijų nesilaikymo. SAUGOS DUOMENŲ LAPAS: saugos duomenų lapas suteikiamas pagal prašymą.

*Pastaba: TRĘŠIAME per DIRVĄ prieš augalų sodinimą arba sėją
**Pastaba: TRĘŠIAME per LAISTYMO SISTEMAS ankstyvuose augalų augimo tarpsniuose


