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Koncentréti šķīstošie lapu mēslojumi

BORA UN MOLIBDĒNA LAPU MĒSLOJUMS ETANOLAMĪNA 
FORMĀ. 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % tilpums, % g/l 

Bora etanolamīns (B), ūdenī 
šķīstošs

8,1 10,5 105,0

Molibdēns (Mo), ūdenī šķīstošs 0,9 1,2 12,0

20 l

tradebor ® Mo

APRAKSTS
Tradebor Mo ir koncentrēts bora un molibdēna lapu mēslojums 
boretanolamīna formā, šķīduma koncentrāts. 
Bors etanolamīna formā ir ūdenī ātri šķīstošs un augiem viegli 
uzņemams. Mēslojums ātri iekļūst augā un pakāpeniski izmantojas, 
radot dabisku zaļēšanas efektu. 
Boram un molibdēnam ir būtiska loma augu vielmaiņas procesos, 
tas nodrošina ziedu veidošanos, putekšņu auglību, augļu stingrību 
un ūdens transpirāciju augā. 
Tradebor Mo ieteicams lietot boru prasīgiem kultūraugiem (rapsim, 
pupām, zirņiem, kāpostiem, dārzeņiem) profilaktiski vai visiem 
kultūraugiem, lai ātri un efektīvi novērstu bora trūkumu.

Darbīgā viela: boretanolamīns, 
molibdēns
Forma: šķīdums
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: brūna
1 proc. šķīduma pH līmenis: 7,5
1 proc. šķīduma blīvums: 1,4 g/cm3

IEPAKOJUMS
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LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Rapsis 1,0 l/ha lieto rudenī pirms ziemas iestāšanās;

2,5 l/ha lieto pavasarī, atsākoties veģetācijai, no rozetes attīstības stadijas līdz 
ziedkopas attīstīšanās stadijai;

Zirņi, pupas 2,5 l/ha lieto, kad augi sasnieguši 10-15 cm augumu, līdz ziedpumpuru 
veidošanās stadijai;

Lucerna 5,0 l/ha lieto ziedkopas veidošanās stadijā un pirms ziedēšanas;

Kartupeļi, dārzeņi 3,0-5,0 l/ha lieto, līdzko izveidojusies pietiekama lapu virsma;

Kāposti, ziedkāposti 5,0 l/ha lieto 2 reizes. Pirmo smidzināšanu veic 2 nedēļas pēc pārstādīšanas, 
smidzināšanu atkārto pēc 10-15 dienām;

Augļu koki, ogulāji 3,0 l/ha lieto pirms pumpuru veidošanās stadijas;

1,0 l/ha pirms augļu veidošanās stadijas.

TRADEBOR MO IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ bora un molibdēna prasīgo kultūraugu papildmēslošanai (rapsis, zirņi, pupas, kartupeļi, sakņu dārzeņi un 
kāpostaugi);
■■ lai ar vienu smidzināšanu nodrošinātu nepieciešamo bora un molibdēna daudzumu – ekonomisks risinājums;
■■ bagātīgai augu ziedēšanai un ziedputekšņu produktivitātei;
■■ rapša ražas kvantitātei (vairāk pākšu, tajās vairāk sēklu);
■■ ja izteikti skābas vai pārlieku sārmainas augsnes;
■■ ja izteikti vieglas un smilšainas augsnes;
■■ ja ilgstošs sausums;
■■ lai stimulētu fizioloģiskos procesus augā un palielinātu to ražīgumu;
■■ lai stiprinātu ziemas rapšu ziemotspēju.

Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažā-
diem mēslošanas līdzekļiem. Iepildiet 2/3 no nepieciešamā ūdens daudzuma, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet 
Tradebor. Pievienojiet citus mēslošanas līdzekļus vai augu aizsardzības līdzekļus un atlikušo ūdens daudzumu. 
Darba šķidrumu uzreiz izlietojiet. Ilgi maisīts darba šķidrums var homogenizēties. Maisījumā nav vēlams jaukt 
vairāk par diviem komponentiem. Nejaukt ar Tradecorp AZ. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

Piezīme: Minimālais darba šķidruma daudzums – 200 l/ha. Nesmidzināt, ja gaidāmas salnas un ziedēšanas 
laikā.


