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SUDĖTIS
AGROPLUS SIERA yra didelės koncentracijos suspensija, turinti neorganinių druskų
pavidale:
800 g/l   (S)   sieros. 
Sudėtyje be specialiai paruoštų jau nurodytų medžiagų yra ir šiuolaikiškų paviršiaus
aktyvių medžiagų, tirpalo stabilizatorių, klijų - padedančių tirpalui išlikti ant augalo dalių.
NAUDOJIMO NORMOS
Naudoti 1,0 - 2,0 litrus į 1 ha su 200 - 300 litrais vandens vienam hektarui. Pakartoti, jei
yra reikalinga.
Naudojant uogynuose, vaismedžiuose ar vaiskrūmiuose norma nedidesnė nei 0,5
l/100litrų vandens.
Nenaudoti daugiau nei 10,0 litrų į 1 ha vienam derliui per sezoną.
Nenaudoti AGROPLUS SIERA su mažesniu nei 150 litrų vandens į ha.
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
Naudoti galima pradėti nuo keturių-šešių lapelių stadijos rapsui, javams ir kitiems
augalams – kai išauga pakankamai lapų purškiamam skysčiui absorbuoti.
AGROPLUS SIERA galima naudoti, siekiant subalansuoti reikiamus maisto medžiagų
kiekius augaluose arba kai pastebimas ar įtariamas mikroelementų trūkumas juose. 
Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS SIERA purškiant anksti ryte arba vakare, kai
augaluose yra drėgmės. Nenaudoti esant ekstremalioms temperatūroms, intensyviai
saulės šviesai, sausrai arba kitu nepalankiu augalams metu.
MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS
Supurtyti pakuotę prieš atidarant ir naudojant.
Pripildyti purkštuvo rezervuarą dviem trečdaliais reikiamo vandens kiekio ir pradėti
maišymą.
Maišant į rezervuarą įpilti reikiamą AGROPLUS SIERA kiekį.
Įpilti likusį kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo.
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

SUDERINAMUMAS
AGROPLUS yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu pesticidų, augimą
reguliuojančiu medžiagų ir tirpių trąšų. Pasiteiraukite savo tiekėjo dėl naujausių
maišymo rezervuare rekomendacijų.
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR SAUGOS PRIEMONĖS
SAUGOTI NUO UŽŠALIMO. Laikyti virš + 5ºC.
Nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje.

H315: Dirgina odą.
H319: Sukelia smarku akiu dirginimą.
EUH208: Sudetyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-one.
Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargiai
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P280: Mūveti apsaugines pirštines/deveti
apsauginius drabužius/naudoti akiu (veido)
apsaugos priemones.
P302+352: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu
kiekiu muilo ir vandens.
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.
P332+313: Jeigu sudirginama oda: kreiptis i
gydytoją.
P337+313: Jei akiu dirginimas nepraeina: kreiptis i
gydytoją

Tūris: 10 litrų  

SIERA
Koncentruota suspensija, paruošta naudoti per augalų lapus trąša, kurios sudėtyje yra 800 g/l sieros (S) 

Maistinių medžiagų trūkumui atstatyti žemės ūkio augaluose

Importuotojas:
UAB „AGROKONCERNAS“
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 700 55033
www.agrokoncernas.lt

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