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SASTĀVS 

AGROPLUS MANGĀNS 500 ir lietošanai gatavs šķīdums. 
Satur 500 g/l mangāna. Koncentrēta suspensija ir pagatavota, 
lai ātri uzsūktos augos caur lapām. Turklāt sastāvā ir 
virsmaktīvās vielas, kas atvieglo jaukšanu tvertnē, 
sagatavojot darba šķīdumus. 

MANGĀNA NOZĪME 

Mangānu lieto kopā ar citiem elementiem, lai stimulētu augos 
enzīmu sistēmu darbību. Tam ir galvenā loma hlorofila 
sintēzē un slāpekļa metabolisma procesos. Mangāna trūkums 
rodas, ja ir augsts vai zems augsnes pH, kā arī pēc augsnes 
kaļķošanas vai pēc zāles uzaršanas. 

IETEICAMĀS LIETOŠANAS DEVAS 

Preventīvs vai neliels trūkums: lietot 0,1–0,5 litrus/ha ar 200 
litriem ūdens uz 1 ha. 
Vidējs un liels trūkums: lietot 0,3–1,0 litru/ha ar 200 litriem 
ūdens uz 1 ha. 
Nelietot vairāk kā 5 litrus preparāta vienai ražai sezonā. 

LIETOŠANAS LAIKS 

Labība: lietot pēc nepieciešamības no 3 lapu stadijas. 
Citas kultūras: lietot pēc nepieciešamības, kad augam ir 
pietiekami daudz lapu, lai uzsūktu smidzināmo šķīdumu. 
Vislabākie rezultāti sasniedzami, smidzinot vakarā vai agri no 
rīta. Nelietot ekstremālas temperatūras apstākļos, ja ir 
intensīva saules gaisma, sauss laiks vai citos augiem 
nelabvēlīgos apstākļos. 

 

 

SAJAUKŠANA UN LIETOŠANA 

PIRMS LIETOŠANAS LABI SAKRATĪT.  
Piepildīt smidzinātāja rezervuāru līdz pusei ar ūdeni un sākt 
jaukšanu.  
Ieliet nepieciešamo daudzumu AGROPLUS MANGĀNS 500 
un papildināt ūdeni līdz smidzināšanai vajadzīgajam 
daudzumam.  
Jaukt nepārtraukti, līdz viss maisījums tiek izsmidzināts. 
Pēc lietošanas smidzinātāju rūpīgi izskalot. 

SADERĪBA 

AGROPLUS MANGĀNS 500 ir saderīgs ar daudzām 
smidzināmām lauksaimniecības ķimikālijām. Jaunāko 
informāciju par saderību jautājiet savam piegādātājam. 

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN DROŠĪBAS PASĀKUMI  

Sargāt no sasalšanas. Glabāt temperatūrā virs +5oC 

Neturēt tiešā saules gaismā vai siltuma avotu tuvumā. 
Šo iepakojumu nedrīkst celt bez mehāniskas palīdzības. 

Saskaņā ar regulu (EB) Nr. 1272/2008: netiek klasificēta kā 
bīstama viela. 

EUH208: Satur 1,2-Benzisothiazolin-3-ons, kurš var 
izraisīt alerģisku reakciju. 

 

Tilpums: 5L          

Iepakots kastēs pa 2 x 5 litri 
Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma

MANGĀNS 500
Mangāna mikroelementu mēslojums augu smidzināšanai caur lapām. Koncentrēta suspensija. 

Satur 500 g/l mangāna (mangāna karbonāta formā) 

15097220 01032017

Ievedējs: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija +3716378160 
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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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