
Purkštuvo FarmGem demoturą organizuoja UAB „Agrokoncernas“ ir UAB „Agrokoncerno 
technika“.

UAB „Agrokoncernas“ demoturui skiria fungicidą Revystar XL Pack, o UAB „Agrokoncerno 
technika“ - purkštuvą FarmGem Atlas 4400 (talpa 4 400 litrų (20-22 ha purškimas po 200 l/ha 
vandens), purkštuvo apdirbamas plotis iki 24 metrų, purkštuvo tarpvežė - 180 cm).

1. Būtina išankstinė registracija iki balandžio 24 dienos. Registracija galima UAB „Agrokoncernas“ internetiniame 
puslapyje www.agrokoncernas.lt arba UAB „Agrokoncernas technika“ internetiniame puslapyje www.atechnika.lt.

2. Per 3 darbo dienas nuo registracijos datos dalyvis gauna el. paštu patvirtinimą apie dalyvavimą demoture. Su 
juo susisiekęs UAB “Agrokoncernas” darbuotojas derinasi tolimesnes demoturo detales.

3. Dalyvis turi turėti didesnį nei 30 hektarų žieminių kviečių lauką fungicidų purškimui, kuris yra šalia judraus 
pravažiuojamo kelio.

4. Purkštuvo FarmGem techninė charakteristika, kuri pateikta aukščiau, turi atitikti ūkyje naudojamų technologijų 
poreikius, kad pasėliai nebūtų sužaloti ir apdoroti tinkamai dėl tinkamo purkštuvo užgriebio ir tarpvežės pločio.

5. Dalyvis turi užtikrinti švaraus vandens tiekimą, kuris atitiktų purkštuvo gamintojo reikalavimus.

6. Dalyvis privalo suteikti sąlygas ir tam pritaikytą vietą purkštuvo plovimui atliktam po purškimo.

7. Dalyvis privalo suteikti informaciją apie bendrą pasėlio auginimo technologiją, įskaitant veislės pavadinimą, 
sėjos normą,  tręšimo bei augalų apsaugos produktų naudojimo planą.

8. UAB „Agrokoncernas“ demoturo dalyviui skiria fungicidą Revystar XL Pack, kuriuo bus nupurkšta 20 ha jo 
pasėlių.

9. Purškimo metu bus naudojami demoturo dalyvio pateikti preparatai, išskyrus Revystar XL Pack, kuriuo bus 
nupurkšta 20 hektarų pasėlių.

10. Demoturo dalyvis privalo pateikti purkštuvo operatoriui tirpalo paruošimui bei purškimui augalų apsaugos 
priemones bei pageidaujamas trąšas, skirtas purškimams per lapus.

11. Darbai organizuojami sutartu demoturo dalyviui ir UAB „Agrokoncernas“ atstovui tinkamu laiku bei tinkamoje 
augalų augimo stadijoje  (BBCH 32 arba BBCH 39).

12. Demonstracinę techniką gali valdyti UAB „Agrokoncerno technika“ darbuotojas arba ūkio, kuriame vyksta 
demonstracija, darbuotojas su UAB „Agrokoncerno technika“ darbuotojo priežiūra.

13. Po demoturo dalyvio pasėlyje, šalia kelio matomoje vietoje, bus pastatytas reklaminis stendas, skirtas 
fungicido reklamai.

14. Preparatų efektyvumo bei augalų augimo vertinimo tikslais po demoturo javų pasėlyje lankysis UAB 
„Agrokoncernas“ agronomai – konsultantai.

15. Purškimas atliekamas purkštuvo techninių galimybių ir fungicidinio sprendimo Revystar XL Pack vertinimui, 
kuris bus publikuojamas įmonių UAB „Agrokoncernas“ bei UAB „Agrokoncerno technika“ rinkodaros tikslais.

16. Demoturo metu ir/ar po jo gali būti filmuojama bei fotografuojama.

17. Demoturo dalyvių skaičius yra ribotas.
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