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SASTĀVS 

Kopējais varš (Cu)   - 5 % w/v (50 g/l) 
Kopējais mangāns (Mn) - 30 % w/v (300 g/l) 
Kopējais cinks (Zn) - 20 % w/v (200 g/)l 

NOZĪMĪGUMS 

AGROPLUS GRAUDAUGIEM ir lietošanai gatavs suspensijas 
koncentrāts, kas paredzēts augu barošanai caur lapām. AGROPLUS 
GRAUDAUGIEM satur virsmas aktīvās vielas, kuras veicina produkta 
uzņemšanu, strauju iekļūšanu augā un ilgstošu iedarbību 

LIETOŠANAS IETEIKUMI  

AGROPLUS GRAUDAUGIEM ir produkts, kas paredzēts, lai 
sabalansētu nepieciešamo barības vielu daudzumu augos konstatēta 
vai prognozējama mikroelementu trūkuma gadījumā.  
Lietošanu var uzsākt no 3-4 lapu stadijas graudaugiem, bet citām 
kultūrām – kad izaug pietiekoša lapotne, lai absorbētu izsmidzināmo 
šķīdumu.  
Rudens graudaugu sējumus lietderīgi apstrādāt ar šo preparātu pirms 
iestājas ziema. 
Labāki rezultāti sasniedzami AGROPLUS GRAUDAUGIEM 
izsmidzinot agri no rīta vai vakarā. Nelietot, kad ir ekstremālas 
temperatūras, spilgta saules gaisma, sauss laiks vai citā augiem 
nelabvēlīgā laikā. 

LIETOŠANAS DEVAS 

Ziemājiem:  0,5 litri uz 1 ha rudenī. Atkārtot pavasarī 0,5 -1 litri uz 1 ha. 
Ūdens daudzums200 l/ha 
Vasarājiem: 0,5-1 litrs uz 1 ha, nepieciešamības gadījumā atkārtot 0,5-1 
litrs uz 1 ha pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha.  
Nelietot vairāk par 2,0 litriem AGROPLUS GRAUDAUGIEM uz 1 ha 
vienai ražai sezonā. 
Nelietot AGROPLUS GRAUDAUGIEM ar mazāk kā 100 litriem ūdens uz 
ha. 

MAISĪŠANA UN LIETOŠANA 

Labi sakratīt iepakojumu pirms atvēršanas un lietošanas.  
Piepildiet smidzinātāja rezervuāru ar pusi no vajadzīgā ūdens daudzuma 
un sāciet maisīt. Lēnām rezervuārā ielejiet vajadzīgo daudzumu 
AGROPLUS GRAUDAUGIEM, pēc tam pārējo daudzumu ūdens un 
nekavējoties sāciet to lietot. Maisīšanu turpināt līdz izsmidzināšanas 

beigām. Katras smidzināšanas dienas beigās izmazgājiet un izskalojiet 
smidzinātāju ar tīru ūdeni 

SAVIENOJAMĪBA  

AGROPLUS GRAUDAUGIEM ir fiziski un ķīmiski savienojams ar lielāko 
daļu lauksaimniecībā lietojamo pesticīdu, augu augšanas regulatoru un 
mikroelementu mēslojumu, ja vien sakrīt to lietošanas laiki. Par jaunāko 
informāciju par savienojamību interesēties pie produkta piegādātāja. 

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI 

Sargāt no sasalšanas. Glabāt virs +5 °C temperatūrā.  
AGROPLUS GRAUDAUGIEM glabāt vēsā, labi vēdināmā un 
uzglabāšanai paredzētā telpā. Nepakļaut tiešai saules staru un tiešu 
siltuma avotu iedarbībai. 
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai 
dzīvnieku barību. 

DROŠĪBAS PASĀKUMI 

Uzmanību! 
H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām 
sekām. 
EUH208: Satur 1,2-Benzisothiazolin-3-ons, 
kurš var izraisīt alerģisku reakciju. 
P273: Izvairīties no izplatīšanas 
apkārtējā vidē. 
P391:  Savākt izšļakstīto šķidrumu, 
ievērojot drošības pasākumus. 
P501: Saturu/ iepakojumu izliet/izmest 
bīstamo atkritumu savākšanas vietās 

 

 Tilpums 5L  

Neto masa 8.95 kg 
Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 
Iepakots kastēs pa 2 x 5 litri

GRAUDAUGIEM 
Cu 5 %, Mn 30 %, Zn 20 %  

Mikroelementu (Cu, Mn,Zn) maisījums, suspensijas koncentrāts 

Ievedējs: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija, tel. +37163781860 
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Ražotājs: 
FMC Agro Ltd., Rectors Lane, 
Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK. 
Tel: + 44 (0) 1244 537370 -  
E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com 
www.fmc-agro.co.uk
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