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SASTĀVS  

Kopējais sērs (S): (800 g/l), 56% pēc masas. 
Suspensijas koncentrāts (SC). 
Reakcija: pH 7.0-9.0. 
Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. 
Nepārsniegt attiecīgas devas. 

LIETOŠANAS DEVAS 

Izmantojiet 1,0 - 2,0 litrus uz ha ar 200 - 300 litriem ūdens uz hektāru.  
Atkārtojiet, ja iespējams vajadzīgs. 
Lietojot ogās, augļu kokos vai krūmos ne vairāk kā 0,5l/100 litri ūdens. 
Nelietojiet vairāk kā 10,0 litrus uz 1 hektāru sezonā. 
Nelietojiet AGROPLUS SĒRS ar mazāk nekā 150 litriem ūdens uz ha. 

LIETOŠANAS IETEIKUMI  

Sākot no 4 līdz 6 lapu stadijām rapšiem, labībai un citiem augiem - kad ir izaugušas 
pietiekami daudz lapu, lai absorbētu smidzināšanas šķidrumu. 
AGROPLUS SĒRS var izmantot nepieciešamo barības vielu līdzsvarošanai augos vai vietās, 
kur novēro vai ir aizdomas par mikroelementu trūkumu. Lai iegūtu labākos rezultātus, uzklājiet 
AGROPLUS SĒRS agri no rīta vai vakarā, kad augi satur mitrumu. 
Nelietot ekstrēmās temperatūrās, augstā saules gaismā, sausumā vai citreiz augiem 
nelabvēlīgā laikā. saules gaismā, sausumā 

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 SĒRS, 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 SĒRS 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 SĒRS 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! 
H315: Kairina ādu. 
H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
EUH208: Satur 1,2-Benzisothiazolin-3-ons, kurš var izraisīt alerģisku 
reakciju. 
P264: Pēc lietošanas kārtīgi nomazgāt rokas. 
P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu (sejas) 
aizsargus. 
P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Maigi nomazgāt ar lielu 
ziepju un ūdens daudzumu. 
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. 
P332 + P313: JA RODAS ĀDAS IEKAISUMS/IZSITUMI: nekavējoties 
zvanīt uz TOKSIKOLOĢIJAS KONTROLES UN INFORMĀCIJAS CENTRU vai meklēt 
medicīnisku palīdzību. 
P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 

 

Tilpums: 10 l                          

  Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 

SĒRS
Sekundārā elementa sēra suspensijas koncentrāts

Ievedējs: 
SIA „”Latagrokoncerns“ 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele 
Latvija, +3716378160 
 15144980 17012020
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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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