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

NETO MASA
20 L (28 Kg)

 Masa% Tilpums% g/l
Kopējais slāpeklis (N) 7,0 9,8 98
100% nitrātu slāpeklis (NO3) 7,0 9,8 98
Magnijs (MgO) 10,0 14,0 140
Bors (B) 0,25 0,35 3,5
Dzelzs (Fe) 100% EDTA 0,05 0,07 0,7
Mangāns (Mn) 100% EDTA 0,05 0,07 0,7
Molibdēns (Mo) 0,001 0,0014 0,014
Cinks (Zn) 100% EDTA 0,02 0,03 0,3 
 

Fe, Mn un Zn 100% EDTA helāti 
Helātu pH stabilitāte : 4-9 (Mn, Zn) un 4-7 (Fe)
  

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

Magnija nitrāta šķīdums ar mikroelementiem helātu formā

magnitech
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Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Izgatavošanas datums:
Partijas numurs:

APRAKSTS
Magnija nitrāta šķīdums satur N nitrātu formā, mikroelementus Mg-B-Mo un Fe-Mn-Zn helātu EDTA formā. Šie barības elementi augam nepieciešami 
visu veģetācijas periodu. EDTA helāti ir ļoti stabili, tāpēc vienmērīgi nodrošina augus ar tiem nepieciešamo mikroelementu daudzumu. Magnija nitrāta ar 
mikroelementiem lietošana nodrošina kultūraugu augstu ražu un ražas kvalitāti.

LIETOŠANA
Augsnes mēslošanai (pilienveida laistīšanai): 10-20 l/ha laistīšanu atkārtojot ik pēc 10-12 dienām.
Mēslošanai caur lapām
Kutlūraugi: visiem kultūraugiem
Lietošanas deva: 2-4 l/ha atkārtojot smidzinājumu ik pēc 7-15 dienām visu veģetācijas periodu., pirmo smidzinājumu veicot līdzko pietiekama lapu 
virsma. Var jaukt ar fungicīdiem, augu augšanas regulatoriem un insekticīdiem. Ieteicams lietošanas devu sadalīt pēc iespējas vairākos smidzinājumos 
ar mazāku devu nevis palielināt lietošanas devu vienā smidzinājumā.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-200 l/ha. 
Temperatūra ne zemāka par +5ºC.

SADERĪBA
Magnitech var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. Nejaukt ar varu (Cu) saturošiem mēslojumiem. Pirms 
jaukšanas ieteicams veikt saderības testu. Maksimālā efekta sasniegšanai, smidzinājumu veikt pa auga sausām lapām. Maksimālu produkta efektivitāti 
garantēs 3-4 stundu ilga bezlietus perioda ievērošana. Pirms lietošanas sakratīt.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE
Sakrata pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. 
Glabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Pirms lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju. 
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

magnitech

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp -15°C un 40°C


