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GARANTUOJAMA SUDĖTIS
Boras (B)              -    50 g/l    
Manganas (Mn)    -    90 g/l   
Molibdenas (Mo)  -     4 g/l    
Cinkas (Zn)           -   60 g/l   
Sudėtyje be specialiai paruoštų jau nurodytų medžiagų yra ir
šiuolaikiškų paviršiaus aktyvių medžiagų, tirpalo stabilizatorių,
klijų - padedančių tirpalui ilgiau išlikti ant augalo dalių.
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
PIEVOS, GANYKLOS, DOBILAI IR LIUCERNA
Rudenį prieš žiemojimą ir pavasarį vegetacijai atsinaujinus
norma: 1,0 litras hektarui;
Praėjus 5 – 10 dienų po kiekvieno žolės nupjovimo /
nuganymo norma: 1,0 – 1,5 litrai hektarui.
PUPOS IR ŽIRNIAI
Naudoti ankstyvose stadijose, kai augalai jau turi pakankamą
lapų paviršių purškiamam mišiniui pasisavinti. Kartoti, esant
reikalui po 10-14 dienų. Norma 0,5 - 1,0 litrai hektarui.
Nenaudoti su herbicidais.
VANDENS TŪRIS
Naudoti ne mažiau 200 litrų vandens į 1 ha. Užtikrinti visos
lapijos padengimą tirpalu.
DĖMESIO
Nenaudoti augalams pažeistiems ankstesnių purškimų, šalčio,
labai ryškios saulės šviesos, labai didelių temperatūrų ar
sausros. 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
H411: Toksiška vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus. 
EUH208: Sudėtyje yra 1,2-
Benzisothiazolin-3-vienas. Gali 
sukelti alerginę reakciją.
P273: Saugoti, kad nepatektu i 
aplinką.
P391: Surinkti ištekejusią medžiagą.
P501: Turini/Talpyklą išpilti (išmesti) i
pavojingu atlieku surinkimo vietas.

Tūris: 5 litrų                            
Supakuota dėžėse po 2 x 5 litrų
Partijos Nr.: žiūrėti butelio kakliuko

UniPro
Universali, paruošta profesionaliam naudojimui per augalų lapus koncentruota suspensija,

pievoms/ganykloms, dobilams, liucernai, pupoms, žirniams 
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Gamintojas:
HEADLAND
AGROCHEMICALS LTD, 
RECTORS LANE, PENTRE,
FLINTSHIRE  CH5 2DH,
UNITED KINGDOM
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Platintojas:
UAB „AGROKONCERNAS“
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 37 490490
www.agrokoncernas.lt
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