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Koncentruotas skystas augalų augimo stimuliatorius su jūrų dumblių ekstraktu

GARANTUOJAMA SUDĖTIS:

Jūros dumblių ekstraktas (Aschophylium Nodorum)
Azotas (N)
Fosforas (P2O5)
Kalis (K2O)

-

80 g/l
80 g/l
88 g/l
62 g/l

AGROPLUS STIMUL yra skystos trąšos augalų tręšimui per lapus su
laisvomis amino rūgštimis. Naudojama norint natūraliu būdu padidinti
augaluose augimo hormonų kiekį (citokininų, giberelinų ir auksinų) bei
augalus papildomai patręšti azotu, fosforu ir kaliu. Tręšimo poveikis –
spartėja augalų augimas.
NAUDOJIMO NORMOS:

Naudoti 1,0 – 5,0 litrai hektarui, priklausomai nuo augalų poreikio.
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS:

BULVĖMS:
Paskatinti bulvių gumbų susidarymui.
Norma: po dviejų savaičių, kai išauga antžeminė dalis 5 litrai hektarui,
pakartojama po 2 savaičių ir esant poreikiui dar kartą pakartoti iki
pradedant žydėti.
RAPSAMS:
Anksti pavasarį kai augalai paveikti stresinių sąlygų AGROPLUS
STIMUL 1-3 litrai hektarui. Ir kartoti prieš pradedant šakotis ir ilgėti
stiebams 1-3 litrai hektarui.
JAVAMS:
Anksti pavasarį krūmijimosi metu, kai augalai paveikti stresinių sąlygų
AGROPLUS STIMUL 1-3 litrai hektarui. Ir pakartoti bamblėjimo metu bei
išlindus vėliaviniam lapui.
CUKRINIAMS RUNKELIAMS:
Kai augalai uždengia tarpueilius AGROPLUS STIMUL 1-3 litrai hektarui.
Ir kartoti po 10-14 dienų.
ANKŠTINIAMS (PUPOMS, ŽIRNIAMS, SOJOS PUPELĖMS):
Naudoti ankstyvose stadijose 1-3 litrai hektarui, kai augalai jau turi
pakankamą lapų paviršių (augalai 10-15cm) purškiamam mišiniui
pasisavinti. Kartoti, esant reikalui po 10-14 dienų.
VANDENS TŪRIS:

Naudoti su mažiausiai 200 litrų vandens į 1 ha. Užtikrinti visos lapijos
padengimą.
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Platintojas:
UAB „AGROKONCERNAS“
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 37 490490
www.agrokoncernas.lt

DĖMESIO:

Geriausi rezultatai pasiekiami apdorojant augalus anksti ryte arba vakare.
SUMAIŠYMAS:

Purškimo įranga turi būti švari ir be ankstesnių produktų likučių. Prieš
atidarant pakuotę gerai supurtykite. Įpilkite reikiamą dozę į reikiamą
kiekį vandens purkštuvo rezervuare. Tęskite maišymą purškimo metu;
neleiskite paruoštam mišiniui stovėti be maišymo.
SUDERINAMUMAS:

Šis produktas yra fiziškai suderinamas su daugeliu patvirtintų cheminių
medžiagų. Naujausios informacijos apie suderinamumą teiraukitės pas
savo konsultantą. Dėl sąlygų įvairovės, rekomendacijų biologiniam
suderinamumui teikti nėra galimybės.
SAUGOS PRIEMONĖS:

H315: Dirgina odą.
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
ATSARGIAI
P264: Po naudojimo kruopščiai
nuplauti rankas.
P280: Mūvėti apsaugines
pirštines/dėvėti apsauginius
drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
P302+352: PATEKUS ANT ODOS:
Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir
vandens.
P305+351+338: PATEKUS Į 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 į gydytoją.
P337+313: Jei akių dirginimas
nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Tūris: 5 litrai

Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5ºC.
Partijos Nr.: žiūrėti butelio kakliuko

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