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SASTĀVS 

Fosfors (P2O5):            575 g/l 
Kalis (K2O):                   81 g/l 
Cinks (Zn):                  140 g/l 

DEVAS UN LIETOŠANAS PERIODS 

Lietot 2,0–3,0 litrus uz 1 ha ar 200–300 litriem ūdens uz vienu hektāru. 
Atkārtot, ja nepieciešams, proti, liela trūkuma gadījumā. 
Nelietot vairāk par 10,0 litriem uz 1 ha vienai ražai sezonas laikā. 
Lietošanas periods  
AGROPLUS Kukurūzai Pro var lietot, lai sabalansētu vajadzīgos barības vielu 
daudzumus augos, vai ja novēro vai ir aizdomas par to trūkumu, kad kukurūzu 
sējums sasniedz vismaz trīs lapu fāzi. Atkārtot pēc nepieciešamības. 

SAJAUKŠANA UN LIETOŠANA 

Pirms atvēršanas un lietošanas spēcīgi sakratīt iepakojumu! 
Smidzinātāju iekārtai ir jābūt tīrai. Piepildīt smidzinātāja rezervuāru ar ½ no 
nepieciešamā ūdens daudzuma un ieslēgt maisītāju. Maisot rezervuārā ieliet 
vajadzīgo AGROPLUS Kukurūzai Pro daudzumu. 
Nepieļaut maisījuma atstāšanu bez maisīšanas. Ieliet atlikušo nepieciešamo ūdens 
daudzumu un nekavējoties izmantot. 
Pēc izmantošanas rūpīgi izskalot smidzinātāju. 

SADERĪBA 

AGROPLUS Kukurūzai Pro ir fizikāli un ķīmiski saderīgs ar daudziem pesticīdiem, 
augšanas regulatoriem un mikroelementiem. Par citām maisīšanas iespējām 
jautājiet produkta izplatītājam. 
Nejaukt AGROPLUS Kukurūzai Pro ar sārmainām vielām! 

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI 

Sargāt no sasalšanas. Glabāt virs +5 °C temperatūrā. 
AGROPLUS Kukurūzai Pro 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 

Bīstams 
H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu 
bojājumus 
H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām 
sekām 
P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē 
P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu 
(sejas) aizsargus. 
P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai 
matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. 
Noskalot ādu ar ūdeni/dušā 
P305 + P351 + P338: JA NOKĻUVIS ACĪS: 
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
kontaktlēcas, ja tās ir un ja to ir iespējams viegli 
izdarīt. Turpināt skalot acis. 
P501: Saturu/ iepakojumu izliet/izmest bīstamo 
atkritumu savākšanas vietās 
Bīstamas sastāvdaļas: ortofosforskābe.   Tilpums: 10L                            

 

Ražots: Apvienotajā Karalistē 
Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 

Kukurūzai Pro
Koncentrēts mēslošanas līdzeklis, vislabāk piemērots kukurūzai, mēslošanai caur lapām.

Importētājs: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija, +371 63781861 
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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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