SASTĀVS

augstas koncentrācijas mikroelementu mēslošanas
CEREALS Šķīstošs
līdzeklis, paredzēts graudaugu papildmēslošanai caur lapām
Varš (Cu):
Mangāns (Mn):
Cinks (Zn):

82 g/l
300 g/l
190 g/l

8,2% w/v
30,0% w/v
19,0% w/v

Koncentrēta suspensija (SC)

CEREALS
ŠĶĪSTOŠS AUGSTAS
KONCENTRĀCIJAS MIKROELEMENTU
MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

5 L (2 × 5 L)
IZPLATĪTĀJS: SIA "Agrochema Latvia", "Agrocentrs", Dzimtmisa,
lecavas novads, LV-3913, tel. +371 63 941 223, www.agrochema.lv
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

(4,6% w/w)
(16,6% w/w)
(10,6% w/w)

Fizikālais svars: 1,76—1,83 kg/l

LEADER CEREALS ir rūpīgi sabalansēts augstas koncentrācijas šķīstošais
mēslošanas līdzeklis, kas satur varu, mangānu un cinku (organisku un neorganisku
sāļu veidā), paredzēts, lai smidzinot caur lapām nodrošinātu graudaugu un
kukurūzas vajadzību pēc barības vielām.
LIETOŠANAS DEVAS UN LAIKS
Normālos apstākļos: 0,5—1,0 l/ha. Lietot no trīs lapu attīstības stadijas, ja ir
pietiekama lapu virsma uz kura uzsmidzināt darba šķīdumu. Būtiska barības vielu
deficīta apstākļos: 1,0—2,0 l/ha Lietot, ja konstatēts vai sagaidāms barības vielu
trūkums. Nepārsniegt ieteicamās devas. Apsmidzinot rudenī, uzlabojas sējuma
ziemcietība. Ūdens patēriņš vismaz 200 l/ha. Ūdens daudzums jāpalielina, ņemot
vērā sējuma blīvumu. Piezīme. Ražotājs Headland rekomendē pēc iespējas biežāk
veikt augsnes un augu analīzes, lai nodrošinātu, ka sējums saņem optimālu barības
vielu daudzumu. Nelietot produktu tiešos saules staros vai apstākļos, kad gaisa
temperatūra pārsniedz +25° C. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu
ieteicams veikt vakarā vai agri no rīta, kad augs ir uzkrājis pietiekami daudz mitruma.
SMIDZINĀJUMA SAGATAVOŠANA
Pirms atvēršanas un lietošanas iepakojumu spēcīgi sakratīt!
• Smidzinātāja iekārtai jābūt tīrai. Piepildīt smidzinātāja rezervuāru ar ½
nepieciešamā ūdens daudzuma un ieslēgt maisītāju. Maisot ieliet rezervuārā
nepieciešamo LEADER CEREALS daudzumu.
• Neļaut maisījumam stāvēt bez maisīšanas. Pieliet atlikušo nepieciešamo ūdens
daudzumu un nekavējoties izlietot maisījumu.
• Pēc lietošanas rūpīgi izmazgāt smidzinātāju.
• Lai uzlabotu izsmidzinātā šķīduma pieķeršanos augu virsmai, iekļūšanu augos un
samazinātu lietus noskalošanas risku, ieteicams pievienot virsmaktīvas vielas.
SADERĪBA
LEADER CEREALS ir fiziski un ķīmiski saderīgs ar lielāko daļu augu aizsardzības
līdzekļu. Par citām tvertnes maisījuma iespējām vērsties pie šī produkta izplatītāja.
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt arī tā produkta instrukciju, ar kuru maisījums tiks
sajaukts.
RAŽOTĀJS: apvienotā Karaliste (EC). Sērijas Nr.: skatīt uz iepakojuma. GLAB
ŠANA: sargāt no sasalšanas. Glabāt +5° C temperatūrā. LEADER CEREALS glabāt
vēsā, labi vēdināmā, glabāšanai paredzētā telpā. Sargāt no tiešiem saules stariem
un tiešiem siltuma avotiem. Glabāt bērniem nepieejamā vietā, prom no pārtikas
produktiem, dzērieniem vai lopbarības.
Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt lietošanas devu.
DROŠĪBAS PASĀKUMI
Ļoti toksisks ūdens organismiem.
Toksisks ūdens organismiem ar
ilgstošām sekām. Satur 1, 2 benzizotiazolīnu-3. Var izraisīt
alerģisku reakciju.
UZMANĪBU. Izvairīties no
izplatīšanas apkārtējā
vidē. Savākt izšļakstīto
šķidrumu, ievērojot
drošības pasākumus.
Saturu/ iepakojumu izliet/
izmest bīstamo atkritumu
savākšanas vietās. Avārijas
gadījumā ziņot ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam – telefons 112.
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