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SASTĀVS  

AGROPLUS Super KS ir šķīdums ar augstu koncentrāciju neorganisko sāļu 
formā: 
360 g/l    (K2O) kālija, 
253 g/l      (S) sēra.  
Sastāvā bez īpaši sagatavotām jau norādītajām vielām ir arī mūsdienīgas 
virsmaktīvās vielas, šķīduma stabilizatori un līme, kas palīdz šķīdumam ilgāk 
saglabāties uz auga daļām. 

LIETOŠANAS DEVAS 

Graudaugiem, rapsim, pākšaugiem lietot 1,0–3,0 litrus uz 1 ha ar 200–300 
litriem ūdens uz vienu hektāru. 
Cukurbietēm, kartupeļiem, bietēm lietot 2,0–6,0 litrus uz 1 ha ar 200–300 
litriem ūdens uz vienu hektāru. 
Nelietot vairāk par 7,0 litriem uz 1 ha vienai ražai sezonas laikā. 
Nelietot AGROPLUS Super KS ar mazāku nekā 100 litru ūdens daudzumu uz 
hektāru. 

LIETOŠANAS PERIODS 

Var sākt lietot no četru-sešu lapu stadijas rapsim, graudaugiem un citiem augiem 
— kad izaug pietiekami daudz lapu, lai absorbētu izsmidzināmo šķidrumu. 

AGROPLUS Super KS ir sabalansēts risinājums mēslošanai caur lapām. 
Preparāts satur kāliju un sēru, kas tieši ietekmē sabalansētu turpmāko augu 
attīstību.  

Vislabākos rezultātus var sasniegt, smidzinot AGROPLUS Super KS agri no rīta 
vai vakarā, kad augi ir mitri. Nelietot ekstremālas temperatūras, intensīvu saules 
staru, sausuma gadījumā vai citos augiem nelabvēlīgos laikapstākļos. Nelietot 
preparātu, ja gaisa temperatūra ir augstāka par 25 °C. 

 

 

 

 

 

MAISĪŠANA UN LIETOŠANA 

Pirms atvēršanas un lietošanas sakratīt iepakojumu. 
Piepildīt smidzinātāja rezervuāru ar divām trešdaļām no nepieciešamā ūdens 
daudzuma un sākt maisīšanu. 
Maisot rezervuārā ieliet vajadzīgo AGROPLUS Super KS daudzumu. 
Ieliet atlikušo ūdens daudzumu un nekavējoties izmantot. 
Nepieļaut maisījuma atstāšanu bez maisīšanas. 
Pēc izmantošanas rūpīgi izskalot smidzinātāju. 

SADERĪBA  

AGROPLUS Super KS ir fizikāli un ķīmiski saderīgs ar daudziem pesticīdiem, 
augšanas regulatoriem un šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem. Sazinieties ar savu 
piegādātāju, lai saņemtu jaunākos ieteikumus, kas attiecas uz maisīšanu 
rezervuārā. 

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI UN DROŠĪBAS PASĀKUMI  

Sargāt no sasalšanas. Glabāt temperatūrā, kas augstāka par +5 °C. 
Nepakļaut tiešai saules staru iedarbībai. 

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: nav klasificēta kā bīstama viela.  

 

 

 

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

Super KS
Koncentrēts šķīdums — sagatavots mēslošanai līdzeklis caur augu lapām 

 360 g/l kālija (K2O) un 253 g/l sēra (S) 
Barības vielu trūkuma atjaunošanai lauksaimniecības kultūraugos

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