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NETO MASA
20 L (26 Kg)

Slāpekļa mēslojums ar sēru

Nodrošinātais saturs:     Saturs%       Tilpums%    g/l
Kopējais slāpeklis (N)                      20,0                         26,0                       260
Amīdu slāpeklis (N-NH2)                   14,7                        19,1                       191
Amonija slāpeklis (N-NH4)                5,3                           6,8                         68
Sērs (SO3)                                          15,0                         19,5                       195
Biureta                                              < 0,18                     < 0,23                    < 23

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

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS
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Izgatavošanas datums:
Partijas numurs:    
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma  

APRAKSTS
Mēslojums satur  ātras iedarbības slāpekli  amīdu  (N-NH2) un amonija (N-NH4) formā un sēru (SO3). Mēslojumu lieto kultūraugu papildmēslošanai caur lapām to agrīnās 
un intensīvas augšanas attīstības stadijās.

LIETOŠANA 
Mēslošanai caur lapām
Graudaugi:                  5 L/ha no cerošanas attīstības stadijas beigām  līdz vārpiņas 1 cm attīstībai.
                                    5 L/ha karoglapas attīstības stadijā.
                                    5-10 L/ha pēc noziedēšanas līdz piengatavības attīstības stadijai.  
                                    Lietošanas devu var palielināt, izvērtējot atbilstoši ražas potenciālam.                                                    
Rapsis:                        5-10 L/ha no rozetes attīstības stadijas  līdz ziedkopas attīstības stadijai.
Kāposti, ziedkāposti:   5-10 L/ha līdzko izveidojusies  pietiekama lapu virsma. 
                                    Kopējo lietošanas devu var sadalītu uz vairākām lietošanas reizēm.
Atklātā lauka dārzeņi:  5-10 L/ha līdzko izveidojusies pietiekama lapu virsma. 
                                     Kopējo lietošanas devu var sadalīt uz vairākām lietošanas reizēm.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 100-150 L/ha.  
Temperatūra ne zemāka par +5°C

SADERĪBA 
Folur S var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. Nejaukt ar varu (Cu) saturošiem mēslojumiem. 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. Nelietot intensīva saules apgaismojuma, ilgstoša  sausuma un karstumsa (t° > 27 °C), stipra un sausa vēja apstākļos. Smidzināt tikai pa sausām augu 
lapām.  Mēslojuma uzņemšana caur lapām un izmantošana ir efektīvāka, ja to lieto  dienas beigās.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE
Pirms lietošanas sakratīt. Maisījumā nelietot vairāk par diviem komponentiem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta lietošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi 
vēdināmā nepiederošiem nepieejamā telpā. Sargāt no krasām temperatūras svārstībām. Glabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Pirms lietošnas izlasīt lietošanas 
rekomendācijas uz produkta etiķetes. Ja rodas neskaidrības, sazināties ar firmas pārstāvi vai tirgotāju.

folur S

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 5°C un 40°C


