
Garantētais sastāvs:

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

NETO MASA
20 L (28 Kg)

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

 Saturs% Tilpums% g/l
Bora-Etanolamīns (B) 11,0 15,4 154,0

 Bora-Etanolamīns (B)

tradebor



LV
04

/2V
02

/03
15

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.
Uz iepakojuma- izgatavošanas datums, partijas numurs, derīguma termiņš.

APRAKSTS 
Tradebor ir bora méslojums augu papildmēslošanai caur lapām. Mēslojumu ieteicams lietot bora prasīgiem kultūraugiem profilaktiski vai visiem 
kultūraugiem, lai novēstu bora trūkumu. Mēslojumā bors ir bora-etanolamīna formā, kas ir augiem caur lapām viegli uzņemams.

LIETOŠANA 
Mēslošanai caur lapām
Augļu koki: 1-2 l/ha smidzinājumu atkārtojot 2-3 reizes, pirmo smidzinājumu veicotno ziedpumpuru atvētšanās stadijā, otro   
 ziedēšanas sākuma stadijā un trešo augļu aizmetņu veidošanās stadijā.                                                      
Zemenes:  1 l/ha ziedēšanas sākuma stadijā.
Kartupeļi: 0,75-1,0 l/ha kad kartupeļi 20 cm augsti, smidzinājumu atkārtojot 1-2 reizes pēc 15 dienām.
Dārzeņi: 1,0-2,0 l/ha kad augam 8-10 lapas.
Skujkoki: 3,0 l/ha agri pavasarī.
Rapši: 1,0 l/ha smidzinājumu veicot divas reizes sezonā.
 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā, ja nelabvēlīgi augšanas apstākļi.
 1,0-2,0 l/ha ziemas rapsim, smidzinājumu veicot vienu reizi rudenī rozetes attīstības stadijā un otro reizi pavasarī   
 ziedpumpuru attīstības sākuma stadijā.
Lini: 1,5-2,0 l/ha eglītes attīstības stadijā.
Bietes: 1,0-3,0 l/ha smidzinājumu veicot pirms lapas pārklāj vagas. 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā nelabvēlīgos  
 augšanas apstākļos.
Kāposti, burkāni, selerijas: 1,0 l/ha smidzinājumu veicot divas reizes sezonā. 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā nelabvēlīgos augšanas  
 apstākļos.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-400 l/ha.  
Temperatūra ne zemāka par +5°C.

SADERĪBA 
Tradebor ir saderīgs ar lielāko daļu mēslošanas līdzekļu un agroķīmijas produktu, kurus parasti izmanto. 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.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE
Sakrata pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā. Pirms 
lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju.
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Produkts piemērots lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar EK regulu Nr. 834/2007 un 889/2008, un atbilstoši NOP noteikumiem. Kontroli veic EKOSERT SA F-32600.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 0°C un 40°C


