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SASTĀVS: 
Kopējais slāpeklis (N) 8,2 % w/v (82 g/l) 
t.sk. amīdu fromā (NH2) 5,2 % w/v (52 g/l) 
Ūdenī šķīstošs sērs (S) 16,0 % w/v (160 g/l) 
Ūdenī šķīstošs bors (B) 5,0 % w/v (50 g/l) 
Kopējais mangāns (Mn) 9,0 % w/v (90 g/l) 
Ūdenī šķīstošs molibdēns (Mo) 0,4 % w/v (4 g/l) 
Kopējais cinks (Zn) 7,0 % w/v (70 g/)l 
NOZĪMĪGUMS: 
AGROPLUS RAPSIM ir unikāls bora, mangāna, molibdēna  un cinka 
maisījums ar slāpekļa un sēra piedevu, kas paredzēts konstatēta vai 
prognozējama mikroelementu trūkuma novēršanai rapsim, 
kāpostaugiem, zirņiem un pupām. 
Maisījuma gatavošanā ir lietotas jaunākās ražošanas metodes, kas 
uzlabo – savienojamību ar citiem preparātiem, tāpat AGROPLUS 
RAPSIM satur virsmas aktīvās vielas, kuras veicina produkta 
uzņemšanu, strauju iekļūšanu augā un ilgstošu iedarbību 
LIETOŠANAS DEVAS: 
1,0 – 3,0 litri uz hektāru, atkarībā no mikroelementu vajadzības. 
LIETOŠANAS LAIKI: 
RAPSIM: 
Ziemas un vasaras rapsim sākot no 4-9 lapu stadijas, ja nepieciešams 
atkārtot pēc 10-14 dienām, vai, kad strauji sāk stīdzēt stiebri. 
KĀPOSTIEM: 
Lietot agrīnās stadijās, kad augiem jau ir pietiekoša lapu virsma, lai 
uzņemtu izsmidzināmo maisījumu. Atkārtot, pēc vajadzības, pēc 10-14 
dienām. Pēdējā apstrāde - 4 nedēļas pirms ražas novākšanas. 
PĀKŠAUGIEM (PUPĀM, ZIRŅIEM, SOJAS PUPIŅĀM): 
Lietot agrīnās stadijās, kad augiem jau ir pietiekoša lapu virsma, lai 
uzņemtu izsmidzināmo maisījumu. Atkārtot, pēc vajadzības, pēc 10-14 
dienām.  
ŪDENS TILPUMS: 
Minimālais ūdens daudzums 200 l uz 1 hektāru. Nodrošināt visas 
lapotnes apsmidzināšanu. 
UZMANĪBU! 
Nelietot augiem, kuri ir cietuši no iepriekšējas smidzināšanas, salnas, ļoti 
spilgtas saulesgaismas, ļoti lielas gaisa temperatūras vai sausuma. 
Labāki rezultāti sasniedzami apstrādājot augus agri no rīta vai vakarā.  
SAJAUKŠANA: 

Smidzināmai ietaisei jābūt tīrai un bez iepriekšējo produktu paliekām. 
Pirms atvēršanas iepakojumu labi sakratīt. Ieliet vajadzīgo devu  
 
 
 

vajadzīgajā ūdens daudzumā smidzinātāja rezervuārā un uzsākt 
maisīšanu. Maisīšanu turpināt līdz izsmidzināšanas beigām. Katras 
smidzināšanas dienas beigās izmazgājiet un izskalojiet smidzinātāju ar 
tīru ūdeni. 

SAVIENOJAMĪBA:  

AGROPLUS RAPSIM  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. 

DROŠIBAS LĪDZEKĻI: 

Uzmanību! 
H315 - Kairina ādu. 
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar  
ilgstošām sekām. 
EUH208: Satur 1,2-Benzisothiazolin-3 
-ons, kurš var izraisīt alerģisku reakciju. 
P264 -  Pēc lietošanas kārtīgi  
nomazgāt  rokas. 
P273 - Izvairīties no izplatīšanas  
apkārtējā vidē. 
P280 - Izmantot aizsargcimdus/ 
aizsargdrēbes/acu (sejas) aizsargus. 
P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Maigi  
nomazgāt  ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 
P332 + P313 - JA RODAS ĀDAS IEKAISUMS/ 
IZSITUMI: nekavējoties zvanīt uz  
TOKSIKOLOĢIJAS KONTROLES UN  
INFORMĀCIJAS CENTRU vai meklēt  
medicīnisku palīdzību. 
P501 - Atbrīvoties no satura/ tvertnes  
sertificētās atkritumu iznīcināšanas  
iekārtās. 

 

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā.  
Nepārsniegt ieteicamās lietošanas devas. 
Sargāt no sasalšanas. Uzglabāt virs + 5oC. 
 

 Tilpums: 5L 

Neto masa: 6.9 kg 
Iepakojums kastēs: 2 x 5 litri 
Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 

                         

RAPSIM
N 5,5 %, S 10,8 %, B 3,4 %, Mn 6,1 %, Mo 0,27 %, Zn 4,7 % 

Slāpekļa minerālmēsli satur sēru ar mikroelementiem boru, mangānu, molibdēnu un cinku  
Suspensijas koncentrāts

Ievedējs: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija 
 15096741 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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