final K
EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS
Garantētais sastāvs:
Kālijs (K2O)
Slāpeklis (N)
urīnvielas formā

Importētājs un pārdevējs
SIA Baltic Agro
Lielirbes 32a,
Rīga, Latvija
Tālr. 371-67228851
www.balticagro.lv

Saturs% Tilpums% g/l
31,0

46,5

465

3,0

4,5

45

NETO MASA
20 L (30 Kg)

Ražotājs: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. C/ Alcalá, 498. 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain) Tel.: +34 913 273 200 www.tradecorp.com.es
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NK Mēslojuma koncentrāts

APRAKSTS
Final K ir kālija (K) un slāpekļa (N) méslojums. Mēslojumu ieteicams izmantot visiem kultūraugiem, kuriem pastiprināta kālija nepieciešamība vai
apgrūtinātos kālija uzņemšanas apstākļos no augsnes, kā arī, lai novērstu kālija trūkumu. Ieteicams lietot veģetācijas sākumā un beigās, jo mēslojums
palīdz augiem uzkrāt sausnu un cukurus.
LIETOŠANA
Mēslošanai caur lapām
Augļu koki:
Zemenes:
Tomāti-Gurķi-Paprika:
Kartupeļi:
Sīpoli - Puravi:
Graudaugi:
Rapši:
Iesala mieži:
Zālāji:
Dekoratīvie augi:

2-3 l/ha smidzinājumu atkārtojot 4-5 reizes augļu veidošanās laikā un 4-5 l/ha pēc ražas novākšanas pirms lapu nobiršanas.
2 l/ha smidzinājumu atkārtojot 5-6 reizes ik pēc 7-10 dienām, sākot no ziedēšanas sākuma.
2 l/ha pirms pirmo ziedu parādīšanās.
2- 4 l/ha smidzinājumu atkārtojot 3-4 reizes ik pēc 7-10 dienām.
1-1,5 l/ha atkārtojot 4-5 reizes ik pēc 7-10 dienām, pirmo smidzinājumu veicot, līdzko pietiekama lapu virsma līdz ražas
nobriešanai.
1,5-2 l/ha pirms un pēc ziedēšanas.
1,5-2 l/ha pirms un pēc ziedēšanas.
1,5-2 l/ha pirms un pēc ziedēšanas.
15 l/ha pēc pirmā un otrā pļāvuma.
5 l/ha smidzinājumu atkārtojot 3-4 reizes, pirmo smidzinājumu veicot, līdzko pietiekama lapu virsma.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-200 l/ha.
Temperatūra ne zemāka par +5°C
SADERĪBA
Final K var lietot tvertnes maisījumā ar lielāko daļu mēslošanas līdzekļu un pesticīdu, izņemot tos, kam ir izteikti skāba reakcija. Pirms jaukšanas
ieteicams veikt saderības testu. Maksimāla efekta sasniegšanai, smidzinājumu veikt pa sausām auga lapām. Maksimālu produkta efektivitāti garantēs
3-4 stundu ilga bezlietus perioda ievērošana.
BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE
Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Satur: Kālija karbonāts. Izmantot acu aizsargus un sejas aizsargus. SASKARĒ AR
ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu
iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un
nodrošināt netraucētu elpošanu. Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas objektā. UFI: QGMH-R0DD-P00S-D9D7. Sakrata
pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, sargāt no
krasām temperatūras svārstībām. Glabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Pirms lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar
pārdevēju.

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.
Izgatavošanas datums:
Partijas numurs:

BĪSTAMI
final K
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Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp -15°C un 40°C

