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SASTĀVS  

AGROPLUS No. 1 ir koncentrēta suspensija, kas satur augiem nepieciešamas barības vielas: 
430 g/l   (P2O5) fosfora,  
60 g/l     (K2O) kālija, 
30 g/l     (Zn cinka, 
20 g/l     (Mn) mangāna, 
10 g/l     (Cu) vara.  

Sastāvā bez īpaši sagatavotām jau norādītām vielām ir arī mūsdienīgas virsmaktīvās vielas, 
šķīduma stabilizētāji, līme, kas palīdz šķīdumam palikt uz auga daļām. 

LIETOŠANAS DEVAS 

Lietot 1,0–3,0 litrus uz 1 ha ar 200–300 litriem ūdens uz vienu hektāru. Atkārtot, ja 
nepieciešams, proti, ja ir barības vielu trūkums. 
Nelietot vairāk kā 10,0 litrus uz 1 ha vienai ražai sezonā. 
Nelietot AGROPLUS No. 1 ar mazāku nekā 200 litru ūdens daudzumu uz ha. 

LIETOŠANAS LAIKS 

Labībai: 
Agri pavasarī, sākoties veģetācijai, cerošanas laikā – 1,0 litrs uz hektāru.  
Cukurbietes: 
Var sākt lietot no 4–6 lapu stadijas – 1,0 litrs uz hektāru.  
Smidzina 1–2 dienas pēc herbicīdu lietošanas. 
Labības kodināšanai: 
3,0–4,0 litri uz vienu tonnu labības sēklas. 

Vislabākie rezultāti sasniedzami, AGROPLUS No. 1 smidzinot agri no rīta vai vakarā, kad 
augos ir mitrums. Nelietot ekstremālas temperatūras apstākļos, ja ir intensīva saules gaisma, 
sauss laiks vai citos augiem nelabvēlīgos apstākļos. 

SAJAUKŠANA UN LIETOŠANA 

Pirms atvēršanas un lietošanas sakratīt iepakojumu. 

Piepildīt smidzinātāja tvertni ar divām trešdaļām nepieciešamā ūdens daudzuma un sākt 
jaukšanu. 
Jaukšanas laikā tvertnē ieliet nepieciešamo AGROPLUS No. 1 daudzumu. 
Ieliet atlikušo ūdens daudzumu un lietot nekavējoties. 
Maisījumu jaukt nepārtraukti, līdz viss tiek izsmidzināts. 
Pēc lietošanas smidzinātāju rūpīgi izskalot. 

 

 

 

 

 

SADERĪBA  

AGROPLUS No. 1 ir fizikāli un ķīmiski saderīgs ar daudziem pesticīdiem, augšanu 
regulējošām vielām un mikroelementiem. Jautājiet savam piegādātājam par jaunākajiem 
ieteikumiem attiecībā uz jaukšanu tvertnē. 

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN DROŠĪBAS PASĀKUMI 

Sargāt no sasalšanas. Glabāt temperatūrā virs +5°C.  
Neturēt tiešā saules gaismā. 

Uzmanību! 
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu 
bojājumus. 
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
P264 -  Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāt rokas. 
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/ 
Bīstamās sastāvdaļas: ortofosforskābe. 

 

 

 

 

 

 

Tilpums: 10L                           

Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 
Iepakots kastēs pa 2 x 10 litri

No.1
Koncentrēts mēslojums, sagatavots lietošanai caur augu lapām 
Trūkstošo barības vielu atjaunošanai lauksaimniecības augos 

Ievedēji: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija, tel. +37163781860 
 

15099939 07022017

!

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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