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SUDĖTIS
Fosforas (P2O5):          575 g/l
Kalis (K2O):                   81 g/l
Cinkas (Zn):                140 g/l
NORMOS IR NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
Naudoti 2,0 - 3,0 litrus į 1 ha su 200 - 300 litrų vandens vienam hektarui. 
Pakartoti, jei yra reikalinga t.y. jei yra didelis trūkumas.
Nenaudoti daugiau nei 10,0 litrų į 1 ha vienam derliui per sezoną.
Naudojimo laikotarpis 
AGROPLUS Kukurūzams Pro galima naudoti, siekiant subalansuoti reikiamus
maisto medžiagų kiekius augaluose arba kai pastebimas ar įtariamas trūkumas kai
kukurūzų pasėlis pasiekia bent 3 lapelių tarpsnį ir kartoti pagal poreikį.
MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS
Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!
Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą ½  reikiamo
vandens kiekio ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą įpilti reikiamą AGROPLUS
Kukurūzams Pro kiekį.
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir
nedelsiant naudoti.
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.
SUDERINAMUMAS
AGROPLUS Kukurūzams Pro yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu
pesticidų, augimą
reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų. Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į
produkto platintoją. 
Nemaišykite AGROPLUS Kukurūzams Pro su šarminėmis medžiagomis!
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5⁰C.
AGROPLUS Kukurūzams Pro laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui

skirtoje patalpoje. Venkite tiesioginėje saulės
šviesos ir tiesioginių šilumos šaltinių.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti
atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ar gyvūlių
pašaro.
SAUGOS PRIEMONĖS
H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus.
Pavojus
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūveti apsaugines pirštines/dėvėti
apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
P303+361+353: PATEKUS ANT ODOS (arba
plaukų):Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius.Odą (arba plaukus) kruopščiai nuplauti.
P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jei įmanoma lengvai tai padaryti.
Toliau plauti akis.
P501: Turinį/Talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų 
atliekų surinkimo vietas.
Pavojingos sudetinės dalys: ortofosforo rūgštis.

Pakuotė: 10 Litrų                           
Pagaminta Jungtinėje Karalystėje
Partijos Nr.: žiūrėti ant butelio kakliuko

KUKURŪZAMS Pro
Koncentruota trąša, geriausiai pritaikyta kukurūzams, tręšimui per lapus.

Platintojas:
UAB „AGROKONCERNAS“
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 37 490490
www.agrokoncernas.lt

Gamintojas:
HEADLAND
AGROCHEMICALS LTD, 
RECTORS LANE, PENTRE,
FLINTSHIRE  CH5 2DH,
UNITED KINGDOM
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