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Kokia derlinga žemė bebūtų, be trąšų 
neišauginsime gero derliaus. Augalams 
reikia ne tik gerai sukultūrintos dirvos, 
pakankamai šilumos bei drėgmės, ta-
čiau taip pat daug maisto medžiagų, 
kurios turi būti lengvai ir greitai įsavi-
namos. Trąšas ir jų normas būtina pasi-
rinkti teisingai. 

Platus AB „Achema“ trąšų asortimentas 
patenkins paties reikliausio augintojo 
poreikius: mes gaminame azoto trąšas, 
sezoninius ir specializuotus trąšų miši-

nius, skystąsias trąšas lauko ir kambario 
augalams tręšti.

Trąšų agrocheminius tyrimus atlieka Lie-
tuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU), 
Lietuvos Žemdirbystės Institutas (LŽI), 
LŽI Agrocheminių tyrimų centras, jos 
išbandomos įvairiuose Lietuvos dirvo-
žemiuose.

AB „Achema“ trąšos yra švarios, be 
chloro bei kitų augalams kenksmingų 
medžiagų, jas saugu naudoti.
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Amonio salietra - tai grynos, greitai augalų apsisavinamos 
vienanarės azoto trąšos, gerai žinomos ir populiarios visa-
me pasaulyje. Amonio salietra augalai tręšiami iki sėjos ir 

visą augalų vegetacijos laiką. Šių trąšų granulės yra rausvos, 
be pašalinių priemaišų, tirpios vandenyje, apipurkštos pre-
paratais, apsaugojančiais nuo susigulėjimo. 

AMONIO SALIETRA

EB TRĄŠOS

AZOTO TRĄŠOS

Naudojimo būdas:

Augalai Tręšimo laikas Trąšų norma, g/1m2 Trąšų norma, barstant, 
kg/100m2 (arui)

Braškės
Runkeliai, kopūstai

Bulvės, burokėliai, morkos, svogūnai
Pavasarį

15
35
25

1,5
3,5
2,5

Vaismedžiai, uogakrūmiai 25 2,5

Vejos ir pievelės 20-25 2-2,5

Papildomai augalų augimo metu:
Gyvatvorės, dekoratyviniai medeliai

Vasarą, 
augalams skurstant 20 2

Kopūstai, bulvės, burokėliai, morkos, 
svogūnai ir kitos daržovės

(užsitęsus lietingam 
periodui) 8-10 0,8-1

Vejos ir pievelės po pjūties 3 kartus per vasarą 10 1

Pastabos: 
• Prieš augalų sėją arba sodinimą rekomenduojama papildomai tręšti fosforo ir kalio trąšomis. Trąšos tolygiai išbars-
tomos ant dirvos. Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus prieš jos arimą ar sukasimą.
• Valgomajame šaukšte telpa 20-25 g, degtukų dėžutėje – 20-22 g, 200 ml stiklinėje ~ 200 g amonio salietros.

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

Sudėtis, %: azotas (N) - 34,4  (amoniakinis (N-NH3) - 17,2 ir nitratinis (N-NO3) - 17,2).

Tręšimo efektas: 
amonio salietra aprūpina augalą reikiamu azoto kiekiu, 
kuris yra ypač svarbus intensyvaus augalo augimo perio-
du. Vasarą, užsitęsus lietingam periodui, lauko augalai ima 

skursti, pradeda gelsti apatiniai jų lapai. Patręšus amonio 
salietra paspartėja augalo augimas ir vystymasis, išnyksta 
lapų geltonavimas, augalai tampa baltymingesni, cukrin-
gesni.
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Kalcio amonio salietra (KAN) - tai azoto trąšos, pa-
pildytos kalciu ir magniu skirtos daržovėms, vaiskrū-
miams bei vaismedžiams tręšti. Šiandien magnio, o 
ypač kalcio reikšmė sodams yra labai didelė. Augina-
mi žemaūgiai sodai, vaismedžiai intensyviai genimi, 
vaisiai didesni, todėl kalcio ir magnio jiems reikia 
daugiau. Dėl kalcio trūkumo obuoliai dažnai būna 
pažeisti, sandėliuojami prastai laikosi. Daržovės taip 
pat labai reiklios dirvožemio rūgštingumui, kuris 
turi būti ne mažesnis kaip 6,0 pH. Ypač tai svarbu 

žiediniams bei gūžiniams kopūstams, svogūnams, 
pupelėms, salotoms. Kalcio vaidmuo šiltnaminėms 
daržovėms yra dar svarbesnis – esant aukštai tempe-
ratūrai ir apsiniaukusiems orams, augalų vegetatyvi-
nės dalys intensyviai auga, tačiau kalcis prastai pasi-
savinamas, todėl stiebai bei kitos augalų dalys ištįsta, 
augalai dažnai išgula, neatlaiko vaisių svorio. Braškių 
ir žemuogių uogoms kalcis suteikia tvirtumo. Taigi 
svarbiausio augalų maisto elemento azoto, taip pat 
kalcio ir magnio šaltinis yra kalcio amonio salietra.

Sudėtis, %:  
azotas (N) - 27 (amoniakinis (N-NH3) - 13,5 ir nitratinis (N-NO3) - 13,5),  magnis (MgO) - 4,0, kalcis (CaO) - 6,0.

Tręšimo efektas:  
fiziologiškai nerūgščios trąšos, nesukeliančios
augalų fiziologinių sutrikimų naudojant jas dides-
nėmis normomis bei įterpiant arti augalų. Augalai 
patręšiami ne tik azotu, bet ir magniu bei kalciu, 

kurių ypač trūksta lengvuose ir rūgščiuose dirvože-
miuose. Tręšiami kalcio amonio salietra augalai už-
augina didelį lapų paviršių, įgauna augalui būdingą 
žalią spalvą, subrandina gausesnį ir kokybiškesnį 
derlių. 

KALCIO AMONIO SALIETRA

EB TRĄŠOS

AZOTO TRĄŠOS
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Augalai Tręšimo periodas Trąšų norma, 
g/1m2

Trąšų norma, bar-
stant, kg/100m2 (arui)

Gūžiniai ir žiediniai 
kopūstai, morkos, 

petražolės ir burokėliai

Prieš sėją arba sodinimą 35 3,5

4-6 lapelių tarpsnyje ir prieš gūžių 
ar žiedynų formavimąsi 15 1,5

Agurkai

Prieš sėją lauke ir šiltnamiuose 35 3,5

Žydėjimo pradžioje (lauke) 18 1,8

Augimo metu, pradedant žydėjimu, 
kas savaitė (šiltnamyje) 5 0,5

Pomidorai

Prieš sėją lauke ir šiltnamiuose 37 3,7

Žydėjimo pradžioje (lauke) 20 2,0

Augimo metu, nuo žydėjimo 
pradžios, kas savaitė (šiltnamyje) 7 0,7

Braškės

Prieš sodinimą 8 0,8

Pavasarį atsinaujinus vegetacijai ir 
žydėjimo metu 10 1,0

Bulvės

Prieš sodinimą 30-33 3,0-3,3

Sudygus 15 1,5

Naudojimo būdas:
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Augalai Tręšimo periodas Trąšų norma, 
g/1m2

Trąšų norma, barstant, 
kg/100m2 (arui)

Serbentai, agrastai

Pirmaisiais ir antraisiais metais 
po pasodinimo, anksti pavasarį 15 1,5

Vėlesniais metais 25 2,5

Slyvos, vyšnios

Pirmaisiais ir antraisiais metais 
po pasodinimo, anksti pavasarį 19 1,9

Vėlesniais metais 29 2,9

Obelys, kriaušės

Pirmaisiais ir antraisiais metais 
po pasodinimo, anksti pavasarį 22 2,2

Vėlesniais metais 32 3,2

Pastabos: 
• Prieš augalų sėją arba sodinimą rekomenduojama papildomai tręšti fosforo ir kalio trąšomis. Prieš sėją ar sodi-

nimą trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos ir įterpiamos į dirvą. Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus 
prieš jos suarimą ar sukasimą. 

• Valgomajame šaukšte telpa 24-27 g, degtukų dėžutėje apie 20 g, 200 ml stiklinėje apie 200 g kalcio amonio 
salietros.

Išfasavimas: 
kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.
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Karbamidas - visame pasaulyje populiarios azoto trąšos, tin-
kančios įvairiems lauko, daržo bei sodo augalams tręšti. Šio-
mis trąšomis lauko ir sodo augalai tręšiami iki sėjos, žieminiai 

ir daugiamečiai augalai - vegetacijos pradžioje. Vaismedžiai ir 
vaiskrūmiai iki žydėjimo tręšiami per lapus.

Naudojimo būdas:

Augalai/Tręšimo laikas Trąšų norma, g/1 m2 , 
(laistant ar purškiant – g/10 l)

Trąšų norma,
kg/100 m2 (arui)

Pavasarį:
Sukultūrintas dirvas

Nesukultūrintas dirvas
20-30
30-40

2-3
3-4

Papildomai tręšiame:

1. Braškes anksti pavasarį ir surinkus derlių 8-10 0,8-1,0

2. Bulves augant ūgliams, prieš purenimą arba kaupimą 5-7 0,5-0,7

3. Daržoves birželio – liepos mėnesiais tręšiame kartą per mėnesį. Trąšos itin 
efektyvios užsitęsus lietingam periodui.

po 5-10 0,5-1,0

4. Vaismedžius:
 - laistant ar purškiant lają praėjus 5-6 dienoms po žydėjimo ir 25-30 dienų 

po pirmojo tręšimo,
 - purškiant tirpalu pavasarį iki pumpurų brinkimo arba rudenį, nukritus lapams,
 - po šaltų žiemų patręšta dirva purenama, o velėnuota – laistoma.

20-30

500
10-15

-

-
1,0-1,5

5. Vaiskrūmius: 
 - laistant ar purškiant lają praėjus 5-6 dienoms po žydėjimo ir 25-30 dienų 

po pirmojo tręšimo,
 - purškiant kas antri metai anksti pavasarį iki pumpurų brinkimo arba 

rudenį, nukritus lapams.

20-30

500

-

-

Pastabos: 
• Prieš augalų sėją arba sodinimą rekomenduojama papildomai tręšti fosforo ir kalio trąšomis. Trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos. 
• Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus prieš jos arimą ar sukasimą.
• Viename valgomajame šaukšte telpa 17 g, degtukų dėžutėje – ~15 g, 200 ml stiklinėje – 140-145 g karbamido.

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 3 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

KARBAMIDAS

EB TRĄŠOS

AZOTO TRĄŠOS

Sudėtis, %: bendrojo karbamidinio azoto (N-NH2) kiekis 46,5.
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Azoto trąšos su siera - granuliuotos, fiziologiškai neutra-
lios azoto trąšos, papildytos siera ir kalciu. Šios trąšos skir-
tos augalams, kuriems būdingas didesnis sieros poreikis: 

vejoms ir pievelėms, bulvėms, kopūstams ir kitoms daržo-
vėms bei vaismedžiams, vaiskrūmiams. 

Tręšimo efektas: 
augalai tręšiami prieš sėją ar sodinimą ir vegetacijos metu. 
Azoto trąšos su siera nerūgština dirvožemio, o rūgštinges-
niuose sudaro palankias sąlygas augalų šaknims vystytis, 
maisto medžiagoms įsisavinti ir naudingiems mikroorga-
nizmams veistis. Vienoje granulėje esantys azotas ir siera 

teigiamai veikia augalų gyvybines funkcijas ir augimą. 
Aprūpinti siera augalai produktyviau naudoja azotą, tam-
pa gyvybingesni, stiebai - stambesni, lapai - intensyvios 
žalios spalvos. Patręšti šiomis trąšomis augalai užaugina 
gausesnį ir kokybiškesnį derlių.

Sudėtis, %:  
suminis azotas (N) – 27 (amoniakinis (N-NH3) – 13,5, ir nitratinis (N-NO3) – 13,5), siera (S) – 5, kalcio oksidas (CaO) – 7,5.

Naudojimo būdas:

Augalai Tręšimo periodas Trąšų norma, g/1m2 Trąšų norma, barstant, 
kg/100m2 (arui)

Gūžiniai ir žiediniai 
kopūstai

Prieš sėją arba sodinimą 40 4,0

4-6 lapelių tarpsnyje ir prieš 
gūžių ar žiedynų formavimąsi 17 1,7

Morkos, petražolės 
ir burokėliai

Prieš sėją arba sodinimą 40 4,0

4-6 lapelių tarpsnyje 17 1,7

Vaiskrūmiai ir vaismedžiai
Pirmaisiais ir antraisiais metais 
po pasodinimo, anksti pavasarį 20-25 2,0-2,5

Vėlesniais metais 30-35 3,0-3,5

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg.

AZOTO TRĄŠOS SU SIERA

EB TRĄŠOS

AZOTO TRĄŠOS

Pastabos: 
• Prieš augalų sėją arba sodinimą rekomenduojama papildomai tręšti fosforo ir kalio trąšomis. Prieš sėją ar sodinimą 
trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos ir įterpiamos į dirvą. Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus prieš jos su-
arimą ar sukasimą. 
• Valgomajame šaukšte telpa 24-27 g, degtukų dėžutėje apie 20 g, 200 ml stiklinėje apie 200 g azoto trąšų su siera.
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Trąšos „Pavasaris“ – tai azoto, fosforo ir kalio trąšų mišinys 
su mikroelementais, skirtas tręšti lauko daržovėms, uo-
gakrūmiams, vaiskrūmiams, vaismedžiams, dekoratyvie-
siems augalams bei žolynams pavasarį. Trąšos turi didesnį 
azoto kiekį, kuris ypač reikalingas augalams pradėjus ve-
getuoti. Kalis ir fosforas, esantys trąšose, yra gerai augalų 

pasisavinami, nes turi tirpią, augalams lengvai prieinamą 
formą. Be to, trąšų granulės padengtos specialia polime-
rine medžiaga mažinančia maisto medžiagų išplovimą iš 
dirvožemio. Tai įtakoja lėtesnį trąšų tirpumą: labai dažnai 
augalams maisto medžiagų užtenka visam vegetacijos 
laikotarpiui.

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N) – 18 (amoniakinis (N-NH3) - 10 ir nitrati-
nis (N-NO3) - 8), fosforo pentoksidas (P2O5) – 9 (vandenyje 
tirpus fosforo pentoksidas (P2O5) – 8,4), vandenyje tirpus 

kalio oksidas (K2O) – 12.
Mikroelementai: boras (B) – 0,10, varis (Cu) – 0,08, geležis 
(Fe) - 0,08, manganas (Mn) - 0,21, molibdenas (Mo) - 0,001, 
cinkas (Zn) - 0,032.

Tręšimo efektas: 
vienmečius augalus tręšiame prieš sodinimą, o daugia-
mečius augalus - jų vegetacijos pradžioje (augalams suža-

liavus). Tręšimo efektas bus didesnis, jei rudenį arba anksti 
pavasarį tik nutirpus sniegui tręšite trąšų mišiniu “Ruduo”.

Naudojimo būdas:

Augalai Trąšų norma, g/1m2 Trąšų norma, barstant, 
kg/100m2 (arui)

Kopūstai, runkeliai, porai
Burokėliai, morkos, žiediniai kopūstai, bulvės, vaismedžiai
Svogūnai, uogakrūmiai, braškės, žolynai, dekoratyviniai krūmeliai
 Salotos, ridikėliai, rūgštynės

80
60
40
20

8,0
6,0
4,0
2,0

Pastabos: 
• Trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos paviršiaus ir įterpiamos į dirvą. Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus 

prieš jos sukasimą. 
• Viename valgomajame šaukšte telpa apie 16 g, degtukų dėžutėje - apie 25 g trąšų

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

PAVASARIS (NPK 18-9-12)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos „Vasara“ - universalus trąšų mišinys, skirtas papildo-
mai tręšti lauko augalams: daržovėms, vejoms bei dekora-
tyviniams augalams. 
Pavasarį, kai augalai pradeda augti, ir pirmoje vasaros pusė-
je naudojame azoto trąšas arba trąšų mišinius su didesniu 
azoto kiekiu. Nuo vasaros vidurio jomis tręšiame vis ma-

žiau, didindami kalio kiekį, kad subręstų tai, kas užaugo. 
Kalis palankiai veikia šaknų sistemą, augalai tampa atspa-
resni sausrai, ligoms ir šalčiui. Fosforas būtinas kokybiško 
derliaus susidarymui. Magnis svarbus augalų asimiliacijai. 
Trąšų mišinyje “Vasara” yra visos augalams šiam svarbiam 
periodui reikalingos maisto medžiagomis.

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N)-8 (amoniakinis azotas (N-NH3)-4,1, nit-
ratinis azotas (N-NO3)-3,9), fosforo pentoksidas (P2O5)-5 
(vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)-4,6), vande-
nyje tirpus kalio oksidas (K2O)-20, vandenyje tirpus mag-

nio oksidas (MgO)-2, vandenyje tirpi siera (S)-5.
Mikroelementai: boras (B)-0,014, varis (Cu)-0,008, geležis 
(Fe)-0,06, manganas (Mn)-0,014, molibdenas (Mo)-0,004, 
cinkas (Zn)-0,012.

Tręšimo efektas: 
vasarą augalai intensyviai auga, žydi, mezga bei brandi-
na vaisius, todėl jiems reikia daug maisto medžiagų, ypa-
tingai derliaus brandinimo metu. Trąšose “Vasara” maisto 

medžiagos yra subalansuotos taip, kad augalai kuo efek-
tyviau pasisavintų jiems reikalingas maisto medžiagas, su-
formuotų ir subrandintų kokybišką derlių, taptų atsparesni 
nepalankioms oro sąlygoms ir ligoms.

Naudojimo būdas:

Augalai Tręšimo periodas Trąšų norma, g/1m2 Trąšų norma, barstant, 
kg/100m2 (arui)

Kopūstai, žiediniai kopūstai, moliūgai, 
burokėliai, ridikai, griežčiai, bulvės 2-3 kartus sezono metu 20-25 2-2,5

Braškės, svarainiai, vaiskrūmiai 1-2 kartus sezono metu 15-20 1,5-2,0

Porai, česnakai, svogūnai, morkos 1-2 kartus sezono metu 12-15 1,2-1,5

Žydintys dekoratyviniai augalai 
(krūmeliai), gyvatvorės, vejos, žolynai 2 kartus sezono metu 15-20 1,5-2,0

Pastabos: 
• Trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos arba laistomos trąšų tirpalu. Augalai tręšiami augalų intensyvaus augimo, žy-

dėjimo ir derėjimo periodais.
• Viename valgomajame šaukšte telpa apie 15-16 g trąšų.

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg.

VASARA (NPK 8-5-20)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos „Ruduo“ – tai azoto, fosforo ir kalio trąšų mišinys su 
mikroelementais, skirtas daržo žemei bei daugiamečiams 
augalams tręšti rudenį arba ankstyvą pavasarį, jei nebuvo 

tręšta rudenį. Trąšų mišinys „Ruduo“ yra universalios kom-
pleksinės trąšos, padengtos specialia polimerine medžia-
ga, mažinančia maisto medžiagų išplovimą iš dirvožemio. 

Sudėtis, %: 
Suminis azotas (N) – 5 (amoniakinis (N-NH3) - 3,5 ir nitratinis 
(N-NO3) - 1,5), fosforo pentoksidas (P2O5) – 15 (vandenyje 
tirpus fosforo pentoksidas (P2O5) – 13,5), vandenyje tirpus 

kalio oksidas (K2O) – 20.
Mikroelementai: boras (B) - 0,023, varis (Cu) - 0,022, geležis 
(Fe) - 0,07, manganas (Mn) -0,04, molibdenas (Mo) - 0,008, 
cinkas (Zn) - 0,038.

Tręšimo efektas: 
Trąšos „Ruduo“ skatina augalų įsišaknijimą, didina atsparu-
mą žiemojant, atstato pagrindinių mikro- maisto medžiagų 
balansą dirvoje po derliaus nuėmimo. Trąšos išbertos ru-

denį ar anksti pavasarį nutirpus sniegui, aprūpina augalus 
fosforu ir kaliu, kurie itin reikalingi gausiam ir kokybiškam 
derliui užauginti. Tręšimo efektas bus didesnis, jei pavasarį 
papildomai tręšite trąšų mišiniu „Pavasaris“.

Naudojimo būdas:

Augalai Trąšų norma, 
g/1m2

Trąšų norma, barstant, 
kg/100m2 (arui)

Braškės prieš daigų sodinimą ir po derliaus nuėmimo
Vaismedžiai (virš 5 metų), uogakrūmiai, dekoratyviniai sumedėję augalai
Prieš sodinimą: vaismedžiai, uogakrūmiai, dekoratyviniai sumedėję augalai
Vejos ir pievelės prieš jų įrengimą

60
30

120
120

6
3

12
12

Daržo žemė:
Kopūstams, kalafiorams
Burokėliams, ridikams, porams
Svogūnams, česnakams, morkoms, bulvėms
Ridikėliams, salotoms, petražolėms

70-80
50-60

40
20-25

7-8
5-6
4

2-2,5

Pastabos: 
• Trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos ir įterpiamos į dirvą. Galima šias trąšas išberti ant dirvos paviršiaus prieš jos arimą 

ar sukasimą.
• Valgomajame šaukšte telpa ~16 g, degtukų dėžutėje – ~25 g trąšų.

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg ir polipropileno maišai po 10 kg.

RUDUO (NPK 5-15-20)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos „Braškėms ir žemuogėms“ - tai azoto, fosforo, kalio ir 
magnio trąšų mišinys su mikroelementais, skirtas braškėms 

ir žemuogėms tręšti pavasarį, vegetacijai atsinaujinus, vėliau 
- žydėjimo bei uogų mezgimo metu. 

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N) – 15 (amoniakinis (N-NH3) - 8 ir nitratinis 
(N-NO3) - 7), fosforo pentoksidas (P2O5) – 8 (vandenyje tirpus 
fosforo pentoksidas (P2O5) – 7), vandenyje tirpus kalio oksi-

das (K2O) - 18, magnio oksidas (MgO) – 2.
Mikroelementai: boras (B) – 0,011, varis (Cu) – 0,01, geležis 
(Fe) – 0,032, manganas (Mn) – 0,015, molibdenas (Mo) –  
0,0021, cinkas (Zn) – 0,012. 

Tręšimo efektas: 
optimaliai subalansuotos makro ir mikro maisto medžiagos 
užtikrina gausų derlių. Trąšose esantis azotas skatina stam-
bių ir sultingų uogų augimą, kalis ir magnis garantuoja gausų 

žydėjimą, neleidžia deformuotis žiedams ir uogų užuomaz-
goms bei skatina uogų nokimą. Mikroelementai stiprina šak-
nis, gerina maisto medžiagų pasisavinimą ir uogų kokybę bei 
saugo nuo grybinių ligų. 

Naudojimo būdas:

Tręšimo periodas Laistant, g/ 10 litrų vandens Barstant sausas, g/ 1m2

Pavasarį, vegetacijos pradžioje - 30-60

Braškių ir žemuogių žydėjimo metu vieną kartą 20-30 20-30

Braškių ir žemuogių uogų mezgimo metu vieną kartą 20-30 20-30

Rekomendacijos: 
• Prieš braškių sodinimą rekomenduojama daržo žemę patręš-

ti organinėmis mineralinėmis trąšomis ar kompostais. 
• Mėšlu tręšti nepatariame, nes jis braškėms ir žemuogėms 

sukelia grybines ligas, kurios pasireiškia lapų dėmėtumu ir 
sumažina derlių.

• Kai sirpsta uogos tręšti nereikėtų: derliui subrandinti už-
tenka tų maisto medžiagų, kurių augalai gauna jų vegeta-

cijos pradžioje bei žydėjimo ir uogų mezgimo metu.
• Kadangi vasarą derančių braškių derliui reikalingos mais-

to medžiagos kaupiamos jau iš rudens (ankstyvųjų veislių 
– nuo rugpjūčio mėn.), todėl nuėmus derlių reikia papil-
domai tręšti AB „Achema“ azoto-fosforo-kalio trąšų miši-
niu „Ruduo“.

• Saugoti, kad trąšos nepatektų ant lapų ir žiedų.

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

Pastaba: viename valgomajame šaukšte telpa apie 16 g, degtukų dėžutėje - apie 25 g trąšų.

BRAŠKĖMS IR ŽEMUOGĖMS
(NPK 15-8-18)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI



22

LIETUVOS METŲ GAMINYS 
2003



23

Trąšos „Bulvėms“ - tai azoto-fosforo-kalio trąšų miši-
nys su mikroelementais, skirtas pagrindiniam bulvių 

tręšimui prieš jų sodinimą, sodinimo metu bei papil-
domam tręšimui. 

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N) – 15 (amoniakinis (N-NH3) - 9  ir 
nitratinis (N-NO3) - 6), fosforo pentoksidas (P2O5) – 13 
(vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5) – 12), 

vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) - 19.
Mikroelementai: boras (B) - 0,024; varis (Cu) - 0,022; 
geležis (Fe) - 0,05; manganas (Mn) -0,036; molibdenas 
(Mo) - 0,0021; cinkas (Zn) - 0,035.

Tręšimo efektas: 
pagrindinės maisto medžiagos, esančios trąšose, suba-
lansuotos produktyviam ir kokybiškam bulvių derliui 
subrandinti. Trąšose esantys mikroelementai stipri-

na šaknis bei augalo atsparumą ligoms ir kenkėjams. 
Naudodami trąšų mišinį „Bulvėms“ užauginsime svei-
kus, krakmolingus bulvių gumbus.

Naudojimo būdas:

Tręšimo periodas Laistant, g/ 10 litrų 
vandens

Barstant sausas, 
g/ 1m2

Prieš sodinimą, paskleidžiant ant dirvos 50-60 5-6

Sodinimo metu (jei nebuvo tręšta dirva prieš bulvių sodinimą) 
trąšos išberiamos ant vagų keterų 30-40 3-4

Gali būti tręšiamos ir po jų pasodinimo ar sudygimo, 
 jei nebuvo tręšta dirva prieš bulvių sodinimą 20-30 2-3

Silpnai augančias ar vėlai pasodintas bulves rekomenduojama 
papildomai tręšti gegužės ar birželio mėn. pirmąją dekadą 15-20 1,5-2

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

Pastaba: viename valgomajame šaukšte telpa ~16 g, degtukų dėžutėje – ~25 g trąšų.

BULVĖMS (NPK 15-13-19)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos „Agurkams“ – tai specialus trąšų mišinys su 
mikroelementais, skirtas šiltnamyje ir lauke augina-
miems agurkams, aguročiams, cukinijoms, moliūgams,  

melionams tręšti prieš sodinimą ir papildomai vasarą, 
jų intensyvaus augimo, žydėjimo, vaisių mezgimo ir de-
rėjimo metu. 

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N)-10 (amoniakinis azotas (N-NH3)-5,5, 
nitratinis azotas (N-NO3)-4,5), fosforo pentoksidas (P2O5)-
6 (vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5) - 5,8), van-
denyje tirpus kalio oksidas (K2O) – 20, vandenyje tirpus 

magnio oksidas (MgO) – 2, vandenyje tirpi siera (S) – 8. 
Mikroelementai: boras (B)-0,014, varis (Cu)-0,008, geležis 
(Fe)-0,06, manganas (Mn)-0,014, molibdenas (Mo)-0,004, 
cinkas (Zn)-0,012.

Tręšimo efektas: 
auginant agurkus, aguročius, cukinijas, moliūgus, melio-
nus dažnai pastebima, kad gelsta jų užuomazgos, jaunų 
augalų viršūnės ruduoja, vaisiai nyksta jauni arba auga 
deformuoti: smailomis viršūnėmis ir stori prie kotelio, arba 
stori ir trumpi. Viena iš pagrindinių priežasčių – neteisingai 

subalansuotos maisto medžiagos tręšiant universaliomis 
kompleksinėmis trąšomis, nes dėl netinkamo azoto, fosfo-
ro, kalio ir magnio santykio augalai negali įsisavinti jiems 
reikalingo elemento. Trąšos “Agurkams” užtikrina kokybiš-
ką, gausų ir ilgalaikį derlių.

Naudojimo būdas:

Augalai Vienkartinė 
tręšimo norma

Laistant, g/ 10 litrų 
vandens

Barstant sausas, 
g/ 1m2

Agurkams
Moliūgams, cukinijoms, aguročiams, melionams Prieš sodinimą

- 60-80

- 70-90

Agurkams
Moliūgams, cukinijoms, aguročiams, melionams

Intensyvaus augimo 
ir žydėjimo metu

15-20
15-20

20-25
20-30

Agurkams
Moliūgams, cukinijoms, aguročiams, melionams Derėjimo metu 20-25

20-25
30-35
30-40

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

Pastaba: 
• viename valgomajame šaukšte telpa ~16 g, degtukų dėžutėje – ~25 g trąšų.
• trąšų tirpalu laistoma 1-2 kartus per savaitę, 1 m2 išlaistant apie 3 litrus tirpalo. Sausomis trąšomis tręšiama kas 7-10 

dienų. Lauke auginamiems augalams tręšimo norma 1/3 dalimi mažesnė. Likus 2-3 savaitėms iki derėjimo pabaigos 
augalai netręšiami.

AGURKAMS (NPK 10-6-20)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos „Pomidorams ir paprikoms“ – tai specialus  trąšų mi-
šinys su mikroelementais, skirtas šiltnamyje ir lauke augina-
miems pomidorams, paprikoms ir baklažanams tręšti prieš 
sodinimą ir papildomai vasarą, jų intensyvaus augimo, žy-
dėjimo, vaisių mezgimo ir derėjimo metu. 

Optimalus pagrindinių maisto medžiagų santykis ir jų ža-
liavos trąšose sąlygoja augalams gyvybiškai būtinų antrinių 
maisto medžiagų susidarymą. Trąšos „Pomidorams ir papri-
koms“ savo sudėtyje turi 11% kalcio (Ca), kuris suteikia auga-
lams tvirtumo, atsparumo.

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N)-10 (amoniakinis azotas (N-NH3)-1, karba-
midinis azotas (N-NH2)-9), fosforo pentoksidas (P2O5)-6 (van-
denyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)- 5,8), vandenyje tir-
pus kalio oksidas (K2O)-25, vandenyje tirpus magnio oksidas 

(MgO)-2,5, vandenyje tirpi siera (S)-10. 
Mikroelementai: boras (B)-0,014, varis (Cu)-0,008, geležis 
(Fe)-0,06, manganas (Mn)-0,014, molibdenas (Mo)-0,004, cin-
kas (Zn)-0,012. 

Tręšimo efektas: 
auginant pomidorus, paprikas, baklažanus dažnai pastebima, 
kad gelsta ir krenta jų žiedai, mažai užmezgama vaisių, augalo 
lapai šviesėja, tampa dryžuoti ar susisuka. Trūkstant kalio, vai-
siai noksta ilgai, prie kotelio lieka žali. Viena iš pagrindinių prie-

žasčių – neteisingai subalansuotos maisto medžiagos tręšiant 
universaliomis kompleksinėmis trąšomis, nes dėl netinkamo 
azoto, fosforo, kalio ir magnio santykio augalai negali įsisavinti 
jiems reikalingo elemento. Trąšos “Pomidorams ir paprikoms” 
užtikrina gausų, kokybišką daržovių derėjimą.

Naudojimo būdas:
Augalai Vienkartinė tręšimo norma Laistant, g/ 10 litrų vandens Barstant sausas, g/ 1m2

Pomidorai
Paprikos

Baklažanai
Prieš sodinimą

-
-
-

50-70
50-70
40-60

Pomidorai
Paprikos

Baklažanai

Intensyvaus augimo ir 
žydėjimo-vaisių mezgimo 

metu

20
15-16
15-16

20-25
15-20
15-20

Pomidorai
Paprikos

Baklažanai
Derėjimo metu

25
20

30-35

30-35
20-25
30-35

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg.

Pastabos:  
• Vasarą augalai laistomi trąšų tirpalu arba sausas trąšas pa-

skleidžiant ant palaistytos žemės. Augalus laistome trąšų 
tirpalu kartą per savaitę. Rekomenduojamas tirpalo kiekis ~ 
4 litrai į 1 m2. Sausomis trąšomis tręšiama kas 14-20 dienų. 

Lauke auginamoms daržovėms tręšimo norma 1/3 dalimi 
mažesnė. Likus 2-3 savaitėms iki derėjimo pabaigos augalų 
tręšti nerekomenduojame.

• Viename valgomajame šaukšte telpa apie 16 g, degtukų dė-
žutėje – apie 25 g trąšų

POMIDORAMS IR PAPRIKOMS
(NPK 10-6-25)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos „Vejoms“ – tai azoto, fosforo, kalio trąšų mišinys su 
mikroelementais, skirtas vejoms, pievelėms, įvairiems gėly-

nams, dekoratyviniams augalams, gyvatvorėms tręšti pava-
sarį ir papildomai vasarą. Dirvos tręšiamos prieš vejos sėją.

Sudėtis, %: 
suminis azotas (N) – 21 (amoniakinis (N-NH3) – 10,5 ir 
nitratinis (N-NO3) – 10,5), fosforo pentoksidas (P2O5) – 3  

(vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5)– 2), van-
denyje tirpus kalio oksidas (K2O) – 8. 
Mikroelementai: boras (B) – 0,024, geležis (Fe) – 0,064.

Tręšimo efektas: 
optimaliai subalansuotos maisto medžiagos užtikrina 
vejų, žolynų augimą ir krūmijimąsi, iki vėlyvo rudens 
palaiko sodrią žalią vejos spalvą, pailgina jos amžių, pa-

didina atsparumą sausrai, stelbia piktžolių augimą. Trą-
šose esantis boras stiprina šaknis, saugo žolynus nuo 
pašaknio ligų ir išnykimo. Geležis įtakoja vejų spalvos 
intensyvumą bei saugo nuo chlorozės (balkšvumo).

Augalai
Pavasarį, prasidėjus vegetacijai

(iki gegužės vidurio)
Vasarą (gegužės antra pusė –  

rugpjūčio I dekada)

Veja, pievelės, žolynai, gėlynai,  
dekoratyviniai augalai (gyvatvorės)

1-2 kartus po 1-1,5 kg
Po 0,8 - 1 kg kas tris savaitės 

arba nupjovus veją

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

Pastaba: 
• Trąšos tolygiai išbarstomos ant dirvos. Nerekomenduojame tręšti baltų dobiliukų vejos.
• Valgomajame šaukšte telpa ~16 g, degtukų dėžutėje – ~25 g trąšų.

Naudojimo būdas: 
tręšimo normos: kg/100 m2 (arui)

VEJOMS (NPK 21-3-8)

EB TRĄŠOS

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Trąšos “Vejoms – samanų naikiklis“ – tai trąšų mišinys, skirtas greitam samanų naikinimui vejose. Šiuo trąšų miši-
niu tręšiamos tik vejos.

Sudėtis, %:  suminis azotas (N) – 15 (amoniakinis (N-NH3) – 15), boras (B) – 0,014 ir geležis (Fe) – 4,60.

Rekomendacijos
Tręšimo norma

g/1m2 kg/100m2 (arui)

Trąšos išbarstomos samanotame vejos plote. Trąšų norma priklauso 
nuo vejos samanotumo laipsnio. Pakartotinai tręšiama po 7-10 dienų. 15-25 1,5-2,5

Samanų naikinimo efektas bus greitesnis, jeigu samanot os vietos bus laistomos vandens ir trąšų tirpalu:  
80-130 g trąšų išmaišant 10-yje litrų vandens. Rekomenduojamas tirpalo kiekis – 1 litras į 1 m2.

Išfasavimas: kartoninės dėžutės po 1 kg, polietileno maišeliai po 4 kg, polipropileno maišai po 10 kg.

Pastaba: 
• Nerekomenduojame tręšti baltų dobiliukų vejos.
• Valgomajame šaukšte telpa apie 16 g, degtukų dėžutėje – ~25 g trąšų.

Naudojimo būdas: 

Tręšimo efektas: 
ypatinga šių trąšų savybė yra ta, kad jose yra geležies 
sulfato, kuris koreguoja dirvos rūgštingumą (pH) pa-
viršiniame dirvos sluoksnyje,  o samanos negali augti 

esant staigiam pH pasikeitimui ir pradeda nykti. Tuo 
pačiu metu azotas stimuliuoja greitą ir kokybišką ve-
jos augimą.

VEJOMS  
samanų naikiklis

TRĄŠŲ MIŠINIAI
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Specialios kompleksinės trąšos kambaryje, balkone, 
lauke ir šiltnamyje auginamoms pelargonijoms ir bego-
nijoms tręšti. Tai greitai augalų įsisavinamos, efektyviai 
veikiančios trąšos. Optimaliai subalansuotos maisto 
medžiagos paskatina pumpurų bei žiedų susidarymą, 

išryškina žiedų spalvą ir taisyklingą formą. Jų sudėtyje 
esanti geležis suteikia lapams ir žiedams šilkinį blizge-
sį. Šiomis trąšomis tręšiamos pelargonijos ir begonijos 
auga vešlios, žydi ilgai ir gausiai. 

Naudojimo būdas
Kambario augalus kovo - spalio mėnesiais tręšiame kas 
10-12 dienų, lapkričio - vasario mėnesiais – kas 30 die-
nų. Tirpalas ruošiamas taip: 5 ml trąšų išmaišome 1 litre 
vandens.
Šiltnamio ir balkono augalus balandžio - rugsėjo mėne-
siais tręšiame kas 10-15 dienų, spalio mėnesį – vieną 
kartą. Tirpalas ruošiamas taip: 120-140 ml trąšų išmai-

šome 10 litrų vandens.
Rekomenduojama tręšimo norma: 3-4 litrai į 1 m2.
Lauko augalus gegužės - rugpjūčio mėnesiais tręšiame 
kas 10-15 dienų, rugsėjo mėnesį – vieną kartą. Tirpalas 
ruošiamas taip: 150-170 ml trąšų išmaišome 10 litrų 
vandens.
Rekomenduojama tręšimo norma: 3-4 litrai į 1 m2.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
pelargonijoms ir begonijoms

SKYSTOSIOS TRĄŠOS

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 22 (nitratinis (N-NO3) – 12 ir amoniakinis 
(N-NH3) – 10), fosforo pentoksidas (P2O5) – 33, kalio ok-
sidas (K2O) – 43. 

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 87, varis (Cu) – 108, 
geležis (Fe) – 217, manganas (Mn) – 54, molibdenas 
(Mo) – 11 ir cinkas (Zn) – 108. 
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Skystos kompleksinės trąšos skirtos kambaryje ir lauke 
auginamoms žydinčioms gėlėms tręšti. Jos garantuoja 
visavertę gėlių mitybą. Trąšose esančios maisto medžia-
gos asimiliuojamos lengvai ir greitai. Jų sudėtyje esantis 
azotas skatina žaliosios dalies augimą, stabdo senėjimo 
procesus. Fosforas spartina žiedinių pumpurų susidary-
mą, jų vystymąsi, užtikrina gausų žydėjimą. Kalis skatina 
kokybiškų žiedų susidarymą ir šoninių ūglių vystymąsi, 

saugo augalą nuo grybinių ligų pažeidimų, tiesioginių 
saulės spindulių bei suteikia stiebams tvirtumo. Mag-
nis aktyvina fotosintezę. Mikroelementai išryškina gėlių 
spalvas ir taisyklingą augalų formą.
Patręštos “Gabija” sanpaulijos, azalijos, pelargonijos, 
chrizantemos, fuksijos, petunijos, surfinijos ir kitos gau-
siai žydinčios gėlės bus vešlios, gyvybingos ir gražių  
formų.

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 33 (nitratinis (N-NO3) – 18 ir amoniakinis (N-
NH3) – 15), fosforo pentoksidas (P2O5) – 33, kalio oksidas 
(K2O) – 33, magnio oksidas (MgO) – 2,2-3,3. 

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 84, varis (Cu) – 84, 
manganas (Mn) – 110, molibdenas (Mo) – 22 ir cinkas 
(Zn) – 85. 

Naudojimo būdas
Kovo - rugsėjo mėnesiais tręšiame kas 10-15 dienų, spa-
lio – vasario mėnesiais - kas 30 dienų. Tirpalas ruošiamas 

taip: 5 ml trąšų išmaišome 1 litre vandens (azalijoms – 
2 litruose).

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
žydinčioms gėlėms

SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Šios specialios trąšos su mikroelementais skirtos vi-
siems kambaryje auginamiems lapiniams augalams: 
palmėms, fikusams, dracenoms, šefleroms, difenbachi-
joms, jukoms ir dekoratyviesiems citrusiniams tręšti.
Trąšų sudėtyje yra visų pagrindinių makro ir mikroele-
mentų, reikalingų visaverčiam augalų augimui ir vysty-
muisi. Subalansuotas maisto medžiagų kiekis optimi-
zuoja, skatina intensyvų maisto medžiagų įsisavinimą, 

paspartina gėlių augimą ir vystymąsi. Didesnis azoto 
kiekis skatina žaliosios dalies augimą, stabdo senėjimo 
procesus. Magnis aktyvina chlorofilo gamybą, fotosin-
tezę bei energijos cirkuliaciją. Kiti makro ir mikroele-
mentai saugo gėles nuo grybinių ligų, skatina šaknų ir 
ūglių augimą, suteikia audiniams tvirtumo, o lapams -  
blizgesio. Tręšiami “Gabija” augalai negeltonuoja, ne-
skursta, išlieka gražių formų ištisus metus.

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 32 (nitratinis (N-NO3) – 18 ir amoniakinis (N-
NH3) – 14), fosforo pentoksidas (P2O5) – 11, kalio oksidas 
(K2O) – 21, magnio oksidas (MgO) – 1,1-1,6. 

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 45, varis (Cu) – 60, 
manganas (Mn) – 73, molibdenas (Mo) – 17 ir cinkas 
(Zn) – 47. 

Naudojimo būdas
Kovo - spalio mėnesiais tręšiame kas 15 dienų, lapkričio -  

vasario mėnesiais – kas 30 dienų. Tirpalas ruošiamas 
taip: 10 ml trąšų išmaišome 1 litre vandens.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
lapiniams ir dekoratyviniams augalams

SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Tai specialios trąšos kambaryje, lauke ir šiltnamyje au-
ginamoms rožėms ir visiems rožinių šeimos augalams 
tręšti.
Rožės - vieni nuostabiausių graižažiedžių augalų. Skys-
tos kompleksinės trąšos “Gabija” su mikroelementais su-
teikia visų reikiamų maisto medžiagų, todėl suaktyvėja 

fotosintezė, augimas, susidaro gausesnė šaknų sistema, 
formuojasi kokybiški žiedai, paankstėja žydėjimas, padi-
dėja atsparumas ligoms bei nepalankioms meteorolo-
ginėmis sąlygomis. Patręštos „Gabija“ rožės bus sveikos, 
nauji ūgliai augs tvirti ir kompaktiški. Naudojant šias trą-
šas, nereikia keisti įprastinės agrotechnikos.

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 28 (nitratinis (N-NO3) – 16 ir amoniakinis (N-
NH3) – 12), fosforo pentoksidas (P2O5) – 22, kalio oksidas 
(K2O) – 32, magnio oksidas (MgO) – 1,1-1,6. 

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 45, varis (Cu) – 60, 
manganas (Mn) – 56, molibdenas (Mo) – 17 ir cinkas 
(Zn) – 38. 

Naudojimo būdas
Kambario augalus kovo - spalio mėnesiais tręšiame 
kas 15 dienų, lapkričio – vasario mėnesiais – kas 30 
dienų. Tirpalas ruošiamas taip: 10 ml trąšų išmaišome 
1 litre vandens.
Šiltnamio augalus balandžio - rugsėjo mėnesiais tręšia-
me kas 15 dienų, spalio mėnesį – vieną kartą. Tirpalas 
ruošiamas taip: 120-160 ml trąšų išmaišome 10 litrų 

vandens. 
Rekomenduojama tręšimo norma: 3-5 litrai į 1 m2. 
Lauko augalus balandžio - rugsėjo mėnesiais tręšia-
me kas 15 dienų, spalio mėnesį – vieną kartą. Tirpalas 
ruošiamas taip: 180-200 ml trąšų išmaišome 10 litrų 
vandens.
Rekomenduojama tręšimo norma: 3-5 litrai į 1 m2.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
rožėms

SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Kaktusai, išskyrus epifitinius (Schlumbergera, Rhipsali-
dopsis) kaktusus, auga nehumusingoje, smėlingoje že-
mėje, kurioje gausu mineralinių medžiagų. Mišiniuose, 
kurie turi būti panašūs į smėlingą dykumos žemę, minė-
tų medžiagų yra nedaug, todėl norint sudaryti sąlygas, 
artimas gamtinėms, reikia naudoti mineralines trąšas.
Skystos kompleksinės trąšos su mikroelementais “Ga-

bija” kaktusams ir sukulentams atitinka pagrindinius 
reikalavimus: tinkamas azoto kiekis skatina laipsnišką 
augalo augimą bei augalų formos stabilumą, fosforas 
skatina šaknų sistemos vystymąsi ir žiedų susidarymą, 
kalis suteikia audiniams tvirtumo, manganas pagreitina 
žydėjimą, cinkas aktyvina maisto medžiagų apykaitą ir 
didina atsparumą nepalankiomis augimo sąlygomis.

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 20 (nitratinis (N-NO3) – 12 ir amoniakinis (N-
NH3) – 8), fosforo pentoksidas (P2O5) – 39, kalio oksidas 

(K2O) – 44, magnio oksidas (MgO) – 2,2-3,3. 
Mikroelementai, mg/l: varis (Cu) – 220, manganas (Mn) –  
264, molibdenas (Mo) – 33 ir cinkas (Zn) – 110. 

Naudojimo būdas
Balandžio - spalio mėnesiais tręšiame kas 20 dienų,  

lapkričio-kovo mėnesiais – kas 40 dienų. Tirpalas ruo-
šiamas taip: 5 ml trąšų išmaišome 1 litre vandens.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
kaktusams ir sukulentams

SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Spygliuočiai bei papartiniai augalai itin jautrūs kalio 
ir magnio trūkumui. Labai svarbus ir kalio bei azoto 
santykis. Kai trūksta kalio, sieros ir magnio, senesni 
spygliai ir lapeliai pirmiausiai pagelsta, vėliau nubyra. 
Šių rūpesčių išvengsime tręšdami trąšomis “Gabija” 

spygliuočiams ir papartiniams augalams, nes jose yra 
subalansuotos maisto medžiagos, kurias augalai grei-
tai ir lengvai įsisavina. Tinkamas azoto ir kalio santykis 
skatina didesnį ūglių prieaugį bei didina augalų at-
sparumą šalčiui.

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 44 (nitratinis (N-NO3) – 25 ir amoniakinis (N-
NH3) – 19), fosforo pentoksidas (P2O5) – 11, kalio oksidas 

(K2O) – 33, magnio oksidas (MgO) – 2,2-3,3. 
Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 86, varis (Cu) – 129, 
manganas (Mn) – 195, molibdenas (Mo) – 33 ir cinkas 
(Zn) – 97. 

Naudojimo būdas
Kambaryje auginamus spygliuočius ir papartinius auga-
lus reikia tręšti tirpalu, kuris ruošiamas taip: 5 ml trąšų 
išmaišome 1 litre vandens. Kovo - spalio mėnesiais 
trąšų tirpalu laistome kas 15 dienų, lapkričio-vasario 
mėnesiais – kas 30 dienų. 

Lauke augančius spygliuočius ir papartinius augalus trę-
šiame balandžio-rugsėjo mėnesiais kas 15 dienų, spalio 
mėnesį – vieną kartą. Tirpalas ruošiamas taip: 50-60 ml 
trąšų išmaišome 10 litrų vandens.
Rekomenduojama tręšimo norma: 3-5 litrai į 1 m2.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
spygliuočiams ir papartiniams augalams

SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Šios skystosios kompleksinės trąšos skirtos vijoklinėms 
ir šliaužiančioms gėlėms, turinčioms gausią antžeminę 
žaliąją dalį: vaškuolėms, kleveliams, skinapiams, lams-
tams, gebenėms, raganėms ir kitiems vijokliniams ir 
šliaužiantiems augalams tręšti.
Trąšose esantis azotas skatina greitą žaliosios dalies 

augimą, stabdo senėjimo procesus. Kiti makro ir mik-
roelementai aktyvina šaknų ir ūglių vystymąsi, suteikia 
audiniams tvirtumo, o lapams - blizgesio. Maisto me-
džiagų kiekis yra subalansuotas, todėl jas augalai įsi-
savina intensyviai. 

Sudėtis, g/l: 
azotas (N) – 56 (nitratinis (N-NO3) – 29 ir amoniakinis 
(N-NH3) – 27), fosforo pentoksidas (P2O5) – 28, kalio ok-
sidas (K2O) – 28, magnio oksidas (MgO) – 2,2-3,3.

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 86, varis (Cu) – 176, 
manganas (Mn) – 222, molibdenas (Mo) – 33 ir cinkas 
(Zn) – 89. 

Naudojimo būdas
Kovo-spalio mėnesiais trąšų tirpalu tręšiame kas 15 die-

nų, o lapkričio-vasario mėnesiais – kas 30 dienų. Tirpalas 
ruošiamas taip: 5 ml trąšų išmaišome 1 litre vandens.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.

GABIJA 
vijokliniams ir šliaužiantiems augalams

SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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SOGEDA 
gėlėms ir dekoratyviniams augalams

Skystosios koncentruotos kompleksinės trąšos, skirtos 
visoms lauke auginamoms gėlėms, gyvatvorėms, de-
koratyviesiems krūmeliams ir medeliams bei šiltnamyje 
auginamiems dekoratyviniams augalams papildomai 
tręšti. Maisto medžiagos, esančios trąšose, stiprina šak-
nų sistemą, skatina lapų skleidimąsi, žiedinių pumpurų 

susidarymą, lėtina gyvatvorių stiebų bei šaknų medė-
jimą. Be pagrindinių, optimaliai subalansuotų maisto 
medžiagų, “Sogedoje” yra magnio bei mikroelementų, 
kurie apsaugo gėles nuo grybinių ligų pažeidimų, suak-
tyvina šaknų ir ūglių augimą, suteikia audiniams tvirtu-
mo, o lapams - blizgesio. 

Sudėtis, g/l: 
suminis azotas (N) – 120 (nitratinis (N-NO3) – 72 ir amo-
niakinis (N-NH3) – 48), fosforo pentoksidas (P2O5) – 84, 
kalio oksidas (K2O) – 60, magnio oksidas (MgO) – 2-6.

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 90, varis (Cu) – 120, 
manganas (Mn) – 160, molibdenas (Mo) – 60 ir cinkas 
(Zn) – 100.

Naudojimo būdas
Lauko augalai vegetacijos periodu tręšiami tirpalu: 
60*-70 ml trąšų išmaišome 10 l vandens.
Šiltnamio augalai vegetacijos periodu tręšiami tirpalu: 
40*-50 ml trąšų išmaišome 10 l vandens.

Rekomenduojama tręšimo norma: 3-5 litrai trąšų į 1 m2. 
Balandžio – liepos mėnesiais tręšiame 1-2 kartus per 
mėnesį. Šiltnamio augalus tręšiame visą jų vegetacijos 
periodą.
Pastaba: * jauniems augalams

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l bei nefasuota.

EB TRĄŠOS

KONCENTRUOTOS SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Skystosios koncentruotos trąšos, praturtintos mikroele-
mentais. Optimaliai subalansuotos maisto medžiagos 
skatina žiedinių pumpurų susidarymą, išryškina žiedų 
spalvą ir taisyklingą formą. Trąšos ypač efektyvios, kai 
reikia greitai pražydinti augalus. 

“Sogeda” – greitai augalų pasisavinamos, veiksmingai 
veikiančios kompleksinės trąšos. Šiomis trąšomis tręšia-
mi augalai žydi ilgai ir gausiai. Trąšos efektyvios ir nepa-
lankiomis oro sąlygomis.

Sudėtis, g/l: 
suminis azotas (N) – 60 (nitratinis (N-NO3) – 35 ir amo-
niakinis (N-NH3) – 25), fosforo pentoksidas (P2O5) – 83, 
kalio oksidas (K2O) – 83, magnio oksidas (MgO) – 2-6. 

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 65, varis (Cu) – 180, 
manganas (Mn) – 160, molibdenas (Mo) – 60 ir cinkas 
(Zn) – 150.

Naudojimo būdas
Lauko augalai vegetacijos periodu tręšiami tirpalu: 60*-
70 ml trąšų išmaišome 10 l vandens.
Šiltnamio augalai vegetacijos periodu tręšiami tirpalu: 
40*-50 ml trąšų išmaišome 10 l vandens.

Rekomenduojama tręšimo norma: 3-5 litrai į 1 m2. Pava-
sarį, pasirodžius pirmiems pumpurams ir žydėjimo pra-
džioje tręšiame 2-3 kartus per mėnesį, žydėjimo metu 
iki žydėjimo pabaigos – 1-2 kartus per mėnesį.
Pastaba: * jauniems augalams

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l bei nefasuota.

SOGEDA 
gėlių pražydinimui

EB TRĄŠOS

KONCENTRUOTOS SKYSTOSIOS TRĄŠOS
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Tai universalios, koncentruotos trąšos skirtos lauke ir 
šiltnamyje auginamoms daržovėms – žalumyninėms, 
šakniavaisinėms ir vaisinėms – tręšti jų vegetacijos bei 
derėjimo metu. Optimaliai subalansuotos maisto me-

džiagos skatina kokybišką, gausų daržovių augimą ir 
derėjimą. Net ir nepalankiomis meteorologinėmis sąly-
gomis subrandinamos sultingos daržovės, pasižymin-
čios taisyklinga forma ir geru skoniu.

Sudėtis, g/l: 
suminis azotas (N) – 58 (nitratinis (N-NO3) – 30 ir amo-
niakinis (N-NH3) – 28), fosforo pentoksidas (P2O5) – 35, 
kalio oksidas (K2O) – 81, magnio oksidas (MgO) – 2-6.

Mikroelementai, mg/l: boras (B) – 65, varis (Cu) – 180, 
manganas (Mn) – 160, molibdenas (Mo) – 60 ir cinkas 
(Zn) – 150.

SOGEDA 
daržovėms

EB TRĄŠOS

KONCENTRUOTOS SKYSTOSIOS TRĄŠOS

Daržovių pavadinimas Tręšimo periodas Trąšų norma,
 ml/10 litrų vandens

Šiltnamio žalumyninės daržovės 
(salotos, ridikėliai, svogūnai laiškams, krapai ir kt.)
Lauko žalumyninės daržovės 
(salotos, ridikėliai, svogūnai laiškams, krapai ir kt.)

Tikriesiems lapeliams pasirodžius, vieną 
kartą į savaitę iki derėjimo pabaigos

50*-70
50*-60

Šakniavaisinės daržovės 
(burokėliai, morkos, svogūnai ir kt.)
Kopūstai

Tikriesiems lapeliams pasirodžius, vieną 
kartą į savaitę, intensyvaus augimo 

metu - kas dvi savaitės
60*-80

Šiltnamio vaisinės daržovės 
(pomidorai, paprikos, agurkai ir kt.)
Lauko vaisinės daržovės 
(pomidorai, paprikos, agurkai ir kt.)

Nuo derėjimo pradžios kas 7-10 dienų 70*-80
80*-90

Naudojimo būdas

* jauniems augalams
Rekomenduojama tręšimo norma: 3-5 litrai trąšų į 1 m2.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l bei nefasuota.
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Tręšimo efektas: 
atgaivina sunkiai peržiemojusius daugiamečius auga-
lus. Švelnina šalnų poveikį, stiprina šaknis ir suteikia 
atsparumą nuo sporomis plintančių ligų. Ypač efektyvi 

tręšiant kartu su amonio salietra ar karbamidu. Mirky-
tos sėklos greičiau sudygsta, jose sunaikinama daugu-
ma grybelinių ligų sukėlėjų.

FLORINA 
Mikroelementų trąšų mišinys

EB TRĄŠOS

Tai universalus mikroelementų (boro, cinko, mangano, 
molibdeno ir vario) trąšų mišinys, skirtas papildomai 
tręšti lauko kultūras, daržoves, gėles bei daugiamečius 

sodinius, taip pat mirkyti daržovių bei gėlių sėklas ir 
svogūnėlius prieš jų sodinimą.

Sudėtis, %: 
vandenyje tirpus boras (B) – 0,3; vandenyje tirpus va-
ris (Cu) – 0,3; vandenyje tirpus manganas (Mn) – 0,9; 

vandenyje tirpus molibdenas (Mo) – 0,02; vandenyje 
tirpus cinkas (Zn) – 0,5.

Naudojimo būdas 
Tręšti 1-2 kartus per vegetacijos sezoną. 15-20 ml 
„Florinos“ išmaišoma 10-yje litrų vandens ir išlaisto-
ma ar išpurškiama 4-5 m2 sodinių plote. Jeigu auga-
lai papildomai netręšti azoto turinčiomis trąšomis, 

rekomenduojama paruoštame tirpale ištirpinti 17 g 
karbamido arba 30 g amonio salietros ar karbamido 
amonio salietros tirpalo (KAS).
Sėklos ir svogūnėliai mirkomi 18-24 val. 4-5 kartus at-
skiestoje „Florinoje“.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l.
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Augalams be pagrindinių (azoto, fosforo, kalio) ir antri-
nių maisto medžiagų (kalcio, magnio) pilnaverčiam gy-
vybinių poreikių aprūpinimui yra būtini ir mikroelemen-
tai. Svarbiausius iš jų - borą, cinką, kobaltą, manganą, 
molibdeną, varį - rasite mikroelementų tirpale “Daiga”, 

kuris skirtas papildomai tręšti daržovėms, gėlėms, vais-
medžiams ir uogakrūmiams, taip pat mirkyti daržovių 
sėklas bei gėlių svogūnėlius. Mikroelementai “Daigoje” 
yra sujungti į kompleksinius junginius, tad juos augalai 
pasisavina lengvai ir efektyviai.

Sudėtis, g/l: boras (B) – 3,12, kobaltas (Co) – 0,21, varis (Cu) – 2,6, manganas (Mn) – 7,8, molibdenas (Mo) – 0,21, 
cinkas (Zn) – 4,16.

Tręšimo efektas: 
mikroelementai padeda subalansuoti mitybos pro-
cesus, atgaivina sunkiai peržiemojusius daugiamečius 
augalus, švelnina šalnų poveikį, stiprina šaknis ir sutei-
kia augalams atsparumo nuo sporomis plintančių ligų. 

“Daiga” gerina daržovių ir vaisių skonį bei didina juose 
esančio cukraus, krakmolo ir vitaminų kiekį, skatina 
gėlių pumpurų formavimąsi, stiprina stiebus. Mikroele-
mentų tirpalas ypač efektyvus tręšiant kartu su amonio 
salietra, kalcio amonio salietra ir karbamidu.

Naudojimo būdas
Tręšti 1-2 kartus per vegetacijos sezoną. 20 ml „Daigos“ 
išmaišoma 10-yje litrų vandens ir išlaistome ar išpurš-
kiame 4-5 m2 sodinių plote. Jeigu augalai papildomai 

netręšti azoto turinčiomis trąšomis, rekomenduojama 
paruoštame tirpale ištirpinti 15 g karbamido arba 30 g 
amonio salietros. Sėklos ir svogūnėliai mirkomi 18-24 
val. 4-5 kartus vandeniu atskiestoje „Daigoje“.

Išfasavimas: buteliukai po 0,5 l bei nefasuota.

DAIGA 
Mikroelementai chelatų formoje

MIKROELEMENTŲ TIRPALAS




