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MAGNIJA NITRĀTA ŠĶĪDUMS AR HELĀTU MIKROELEMEN-
TIEM.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % tilpums, % g/l 

Kopējais slāpeklis (N) 7,0 9,1 91,0

100% nitrātu slāpeklis (NO3) 7,0 9,1 91,0

Magnijs (MgO), ūdenī šķīstošs 10,0 13,0 130,0

Bors (B), ūdenī šķīstošs 0,25 0,325 3,25

Dzelzs (Fe), 100% EDTA helāts 0,05 0,065 0,65

Mangāns (Mn), 100% EDTA 
helāts 

0,05 0,065 0,65

Molibdēns (Mo), ūdenī šķīstošs 0,001 0,0013 0,013

Cinks (Zn), 100% EDTA helāts 0,02 0,026 0,26

APRAKSTS
Magnitech ir koncentrēts magnija nitrāta, bora, molibdēna un mikro-
elementu dzelzs, mangāna, cinka mēslojums – šķīduma koncen-
trāts. Mikroelementi 100% EDTA helāti.
Magniju nitrāta formā augi uzņem daudz labāk nekā sulfāta formas. 
Mēslojumu ieteicams lietot profilaktiski, pirms redzamas trūkuma 
pazīmes. Magnijs pastiprināti nepieciešams, ja ilgstoši ir vēss un 
mitrs laiks vai maz saules. 
Magnitech lietošana nodrošina kultūraugu augstu ražu un tās kvali-
tāti. Ieteicams lietot maisījumā ar fungicīdiem un citiem mēslošanas 
līdzekļiem.

20 l

magnitech
®

Koncentréti šķīstošie lapu mēslojumi

Darbīgā viela: slāpeklis, magnijs, bors, 
molibdēns, dzelzs, mangāns, cinks 
(Fe, Mn, Zn – EDTA)
Forma: šķīdums
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: brūna
1 proc. šķīduma pH līmenis: 4,8
1 proc. šķīduma blīvums: 1,4 g/cm3
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Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažā-
diem mēslošanas līdzekļiem, tostarp arī ar Tradecorp Calitech. Maisījumā nav ieteicams jaukt vairāk par diviem 
preparātiem. Ievērot 3-4 stundas bezlietus periodu. Nesmidzināt, ja augsnes temperatūra zemāka par +5 °C. 
Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Visi kultūraugi 2,0-5,0 l/ha lietot 2-3 reizes sezonā profilaktiski. Pirmo smidzināšanu veic, 

līdzko ir pietiekama lapu virsma. Smidzināšanu atkārto ik pēc 10-15 
dienām, papildus ieteicams smidzināt, ja ilgstoši ir mitrs un auksts 
laiks vai valda ilgstošs sausums, nesmidzināt ziedēšanas laikā;

Augsnes mēslošanai

Dārzeņi, augļu koki, 
ogulāji 

10-20 l/ha katrā mēslošanas reizē vai laistīšanas sistēmās ik pēc 10-15 dienām;

Ar citiem mēslojumiem

Dekoratīvie augi, ziedi 0,01-0,2% 
(0,1-2 l/ūdens 
1000 l)

siltumnīcās;

0,1-0,2%  
(1-2 l/ūdens 
1000 l)

atklātās platībās.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums – 150-200 l/ha.

MAGNITECH IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ lai pasargātu kultūraugus no magnija trūkuma (profilaktiski smidzinājumi);
■■ lai stiprinātu ziemāju ziemotspēju;
■■ lai stimulētu augu ātrāku atgūšanos pēc ziemošanas, straujāku ataugšanu;
■■ lai aktivizētu fotosintēzes procesus;
■■ lai vienā smidzinājumā nodrošinātu nepieciešamo slāpekļa un magnija daudzumu.


