
Investavus į srutų bakterijų priedą „Probac-Stone“ 39 Eur (150 m³
srutų), srutų vertė padidėja 581 eurais. Vadinasi investicijos grįžta
15 kartų didesnės.

Biologinis srutų apdorojimas su PROBAC-STONE –
didesnis trąšumas dėl išsaugoto azoto

Naudojimas:

Įmeskite PROBAC-STONE tiesiai į srutų prieduobę arba įstumkite po plūduriuojančia pluta skirtingose srutų duobės vietose.

PROBAC-STONE 1200 apdoroja 150 m³ srutų. Naudoti kas 2 savaites. 

100 karvių srutų apdoroti pakanka 1 PROBAC STONE 1200 panaudojimo kas 2 savaites.

Pirmojo naudojimo metu rekomenduojama naudoti PROBAC STONE 3000.

AZOTO TRĄŠŲ KAINAI SIEKIANT REKORDINES AUKŠTUMAS, SRUTŲ VERTĖS DIDINIMAS TAMPA YPAČ SVARBUS

PRIVALUMAI:

Srutų bakterijos „užrakina“ azotą stabilioje formoje, todėl jis neišgaruoja į aplinką – mažiau kvapo ir taršos gamtai, 
didesnis srutų trąšumas.

Azotas ir kitos maistinės medžiagos išsaugomos augalui gerai prieinamoje formoje, todėl užauginama daugiau 
geresnės kokybės pašarų.

Bakterijos skaido srutų kietąsias daleles, todėl jos homogeniškesnės, mažinamas maišymo poreikis. 

Nesusidarant plutai, į srutas patenka daugiau šviesos ir oro, tai padeda sukurti sveiką aerobinę mikrobų aplinką.

Susidaro mažiau patogeninių bakterijų, skatinančių nuodingų, aštraus ir blogo kvapo dujų išskyrimą į aplinką.

Tokia veikla pastiprinama papildomomis bakterijomis, fiksuojančiomis azotą į NH4+. Užtikrinamas efektyviausias 
azoto perdirbimas su mažiausiais nuostoliais.

MAŽINA PLUTOS SLUOKSNĮ:
PRIEŠ PO

Intensyvi gerųjų bakterijų veikla, organinės 
medžiagos skaidymas

SRUTŲ INOKULIANTUS NAUDOTI VERTA, NES:
1. Didesnė srutų vertė – mažinamas 

cheminių trąšų poreikis, didėja derlius;
2. Mažiau kvapų laikymo ir purškimo metu;
3. Mažiau srutų maišymo – mažiau technikos 

darbo ir degalų sunaudojimo;
4. Srutos homogeniškesnės – lengvesnis 

išpurškimas, greičiau susigeria į dirvą;
5. Sveikesnės augalams – nedegina, maisto 

medžiagos efektyviau pasisavinamos.

Egidijus
+370 687 17150

Laima
+370 812 65866

Jūratė
+370 601 01215

Valdas
+370 677 56964

„nesveikos“, dvokiančios, su storu plutos sluoksniu

1 karvei metams produktas kainuoja vos 10 EUR! Naudos grįžta už 150 EUR!

150 m3 srutų apdoroti su Probac stone, kainuoja, eur: 39

Bakterijos gali pridėti vertės 150 m3 srutų, kai azotinių 

trašų kaina 600 eur/t: 581

Investicinė grąža: 15:1


