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Specifinės  sudėties universalios Azoto/Fosforo/Kalio trąšos mišinyje su
mikroelementinėmis trąšomis, ir organinėmis rūgštimis skirtos augalų
tręšimui per lapus.

Sudėtyje yra specialus priedas ( paviršiaus aktyvioji medžiaga)  pagerinantis bako mišinio
suderinamumą, suteikiantis kokybišką tirpalo sukibimą su augalų lapų paviršiumi ir jo spartesnį
patekimą į augalo vidų.
SUDėTIS
Bendras azotas (N)           120 g/l (tirpus vandenyje)
- karbamidinis azotas       100 g/l
- nitratinis azotas                20 g/l 
Fosforas (P2O5)                   80 g/l (tirpus vandenyje)
Kalis (K2O)                          40 g/l ( tirpus vandenyje)
Magnis (MgO)                    24 g/l (tirpus vandenyje)
Boras (B)                            0,4 g/l (tirpus vandenyje)
Varis (Cu)                         0,08 g/l (tirpus vandenyje)
Geležis (Fe)                     0,07 g/l (tirpus vandenyje)
Manganas (Mn)                  2,3 g/l (tirpus vandenyje)
Molibdenas (Mo)            0,005 g/l (tirpus vandenyje)
Cinkas (Zn)                      0,09 g/l (tirpus vandenyje)
KAm NAUDojAmoS
universalios mikroelementinės trąšos, skirtos kiekvienai kultūrai tręšti per lapus.  
NAUDojImo NoRmA
2,0 l/ha. 
Rekomenduojama vandens norma – 200 l/ha. Purškimą pakartoti jeigu yra poreikis.
KADA NAUDoTI
• Siekiant gauti maksimalų, geresnės kokybės derlių. 
• Kai augalams trūksta maisto medžiagų.
• Esant nepalankioms auginimo sąlygoms, po patirto streso (šalčio, sausrų poveikis). 
TIRPALo PARUoŠImAS
Prieš atidarydami trąšų bakelį gerai jį suplakite. Tris ketvirtadalius purkštuvo bako užpildykite
vandeniu ir maišydami lėtai pilkite trąšas. Praplaukite trąšų bakelį vandeniu ir supilkite visą tai į
purkštuvo baką. Baikite pildyti baką vandeniu ir neatidėliojant išpurkškite tirpalą ant augalų.

SUDERINAmUmAS
Verdi Crop Foliar Extra yra fiziškai ir chemiškai suderinamos su daugeliu agrocheminių
produktų.
SANDėLIAvImAS   
Nesandėliuoti tiesioginių saulės spindulių poveikyje ar arti karščio šaltinio. 
Sandėliuoti ne žemiau 5° C.
ATSARGUmo PRIEmoNėS
H319: Sukelia smarku akiu dirginimą.
Atsargiai
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280: Mūveti apsaugines pirštines/deveti apsauginius
drabužius/naudoti akiu (veido) apsaugos priemones.
P305+351+338: PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai
plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+313: Jei akiu dirginimas nepraeina: kreiptis i gydytoją.

Importuotojas
UAB “Agrimatco Vilnius”
S. Lozoraičio g. 19 A, Garliava,
53228, Kauno r., Lietuva. 
Tel.: 8 37 552 172

GERAI SUPLAKTI PRIEŠ ATIDARANT BAKELĮ

Pakuotė 10 L
pakavimo dėžės 2 x 10 L
Partijos numeris: žr. ant pakuotės
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