
TM

GARANTĒTAIS SASTĀVS: 
Jūras aļģu ekstrakts (Aschophylium Nodorum) 80 g/l 
Slāpeklis (N) 80 g/l 
Fosfors (P2O5) 88 g/l 
Kālijs (K2O) 62 g/l  
AGROPLUS STIMUL ir šķidrais mēslojums augu mēslošanai caur lapām ar 
brīvajām aminoskābēm. Lieto, lai dabiskā veidā augos palielinātu augšanas 
hormonu daudzumu (citokinīnu, giberelīnu un auksīnu) un augus papildus 
bagātinātu ar slāpekli, fosforu un kāliju. Mēslošanas iedarbība – veicina 
straujāku augu augšanu. 

LIETOŠANAS DEVAS: 
Lietot 1,0–5,0 litrus uz hektāru atkarībā no augu vajadzības. 

LIETOŠANAS LAIKS: 
KARTUPEĻIEM: 
Veicina kartupeļu bumbuļu veidošanos.  

Deva: pēc divām nedēļām, kad izaug virszemes daļa – 5 litri uz hektāru, atkārtot 
pēc 2 nedēļām un vajadzības gadījumā vēlreiz atkārtot līdz ziedēšanas 
sākumam. 

RAPSIM: 
Agri pavasarī, kad augus ir skāruši stresa apstākļi, 1–3 litri AGROPLUS STIMUL 
uz hektāru. Atkārtot pirms īsto lapu parādīšanās un stublāja veidošanās: 1–3 litri 
uz hektāru. 

LABĪBAI: 
Agri pavasarī cerošanas laikā, kad augus ir skāruši stresa apstākļi, 1–3 litri 
AGROPLUS STIMUL uz hektāru. Atkārtot stiebrošanas un karoglapas 
parādīšanās laikā. 

CUKURBIETĒM: 
Kad augi nosedz rindstarpas, 1–3 litri AGROPLUS STIMUL uz hektāru. Atkārtot 
pēc 10–14 dienām. 

PĀKŠAUGIEM (PUPĀM, ZIRŅIEM, SOJAS PUPIŅĀM): 
Lietot agrīnajās stadijās 1–3 litri uz hektāru, kad augiem jau ir pietiekama lapu 
virsma (augi 10–15cm), lai uzņemtu smidzināmo maisījumu. Atkārtot atkarībā no 
vajadzības pēc 10–14 dienām. 

ŪDENS TILPUMS: 
Lietot ne mazāk kā 200 litru ūdens uz 1 ha. Nodrošināt visu lapu noklāšanu. 

UZMANĪBU: 
Vislabākie rezultāti sasniedzami, apstrādājot augus agri no rīta vai vakarā. 

SAJAUKŠANA: 
Smidzināšanas iekārtai ir jābūt tīrai un bez iepriekšējo produktu paliekām. Pirms 
iepakojuma atvēršanas labi sakratiet. Ielejiet nepieciešamo devu attiecīgajā 

ūdens daudzumā smidzinātāja tvertnē. Turpiniet jaukšanu smidzināšanas laikā; 
nepieļaujiet, ka pagatavots maisījums tiek atstāts nesajaukts. 

SADERĪBA:  
Šis produkts ir fizikāli saderīgs ar daudzām apstiprinātām ķīmiskām vielām. Par 
jaunāko informāciju attiecībā uz saderību jautājiet savam konsultantam. 
Saistībā ar apstākļu dažādību nav iespēju sniegt ieteikumus par bioloģisko 
saderību. 

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI: 
Sargāt no sasalšanas. Glabāt virs +5 °C temperatūrā. 
AGRO Plus Stimul 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: 5 litri 
Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 

STIMUL
Koncentrēts, šķidrs augu augšanas stimulators ar jūras aļģu ekstraktu 

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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