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GARANTĒTAIS SASTĀVS 

Kalcija oksīds (CaO) 139 g/l 
Sērs (S) 142 g/l 
Bors (B) 63 g/l 
Mangāns (Mn) 74 g/l 
Molibdēns (Mo) 8 g/l 
Sastāvā bez īpaši sagatavotām jau norādītajām vielām ir arī 
mūsdienīgas virsmaktīvās vielas, šķīduma stabilizatori un līme, kas 
šķīdumam palīdz ilgāk noturēties uz auga daļām. 

LIETOŠANAS PERIODS UN DEVAS  
AGROPLUS UNIVERSAL ir paredzēts lietot rapsim, cukurbietēm, 
kukurūzai, pupām,zirņiem un citiem kultūraugiem, kas paredzēta 
pamanāmu elementu trūkumu. 
Lietot 2,0–3,0 litrus uz 1 ha ar 200–300 litriem ūdens uz vienu hektāru. 
Atkārtot, ja nepieciešams, proti, liela trūkuma gadījumā. 
Lietot agrīnās stadijās, kad augiem jau ir pietiekama lapu virsma, lai 
uzņemtu smidzināmo maisījumu. Atkārtot, ja nepieciešams, pēc 10–14 
dienām. Vislabākie rezultāti sasniedzami, smidzinot agri no rīta vai 
vakarā, kad augos ir mitrums. 
Nelietot produktu tiešu saules staru iedarbībā vai ja gaisa temperatūra 
ir augstāka par +25°C. 

SAJAUKŠANA 

Pirms atvēršanas un lietošanas spēcīgi sakratīt iepakojumu! 
Smidzināšanas iekārtai ir jābūt tīrai, bez iepriekšējo produktu 
paliekām. Pirms atvēršanas kārtīgi sakratīt iepakojumu. Ieliet 
nepieciešamo devu vajadzīgajā ūdens daudzumā smidzinātāja 
rezervuārā. Turpināt maisīšanu smidzināšanas laikā, nepieļaut 
pagatavota maisījuma atstāšanu bez maisīšanas. 
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt ražotāja instrukciju. 
 

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI  
Sargāt no sasalšanas. Glabāt virs +5 °C temperatūrā. 
AGROPLUS UNIVERSAL glabāt vēsā, labi vēdināmā un uzglabāšanai 
paredzētā telpā. Nepakļaut tiešai saules staru vai tiešu siltuma avotu 
iedarbībai. 

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai 
dzīvnieku barību. 

SADERĪBA 

Šis produkts ir fizikāli saderīgs ar daudzām apstiprinātām ķīmiskām 
vielām. Lai iegūtu jaunāko informāciju par saderību, jautājiet savam 
konsultantam. Tā kā apstākļi ir tik dažādi, nav iespējas sniegt 
rekomendācijas par bioloģisko saderību. 

DROŠĪBAS PASĀKUMI 
AGROPLUS UNIVERSAL netiek klasificēta kā bīstama viela, 
pamatojoties uz CLP (EK Regula 1272/2008). 

EUH208: Satur 1,2-benzisotiazolinonu-3, kas var izraisīt alerģisku 
reakciju. 

 

  Tilpums: 10L  

Ražots: Apvienotajā Karalistē 
Sērijas nr.: skatīt uz iepakojuma 

UNIVERSAL
Universāla, profesionālai lietošanai caur augu lapām sagatavota koncentrēta suspensija

Importētājs: 
SIA"Latagrokoncerns", 
Uzvaras iela 56 
LV – 3701, Dobele, Latvija  
Tel.: +371 63781861 
www.agrokoncernas.lv 
 15136402 05032018

!

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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