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

Ražotājs: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. C/ Alcalá, 498. 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain) Tel.: +34 913 273 200  www.tradecorp.com.es

8 435146 607509  NETO MASA
15 Kg (3 x 5 Kg)

APRAKSTS
Šķīstošs ūdenī, sintēzes ceļā iegūti helātu mikroelementi mikrogranulu formā. Visi mikroelementi ir iekļauti
vienā granulā, kuru sastāvs ir viendabīgs. Šķīst vienmērīgi, nerada nešķīstošas nogulsnes. Tiek 
rekomendēts lietot laistīšanas sistēmās, izsmidzinot uz lapām, lai kompensētu mikroelementu trūkumu un 
profilaktiski pasargātu augus. Pateicoties pašiem savai ražotnei, Tradecorp izgatavo dažādus mikro-makro 
maisījumus helatētā formā, vadoties pēc klientu pieprasījuma un attiecīga barības vielu sastāva dažādiem 
kultūraugiem. Tas ir optimāls, stabils un sabalansēts risinājums, audzējot augus hidroponikā, laistot ar 
laistīšanas ierīcēm un citiem veidiem. 

LIETOŠANA
IHidroponika                        2-3 g/100 l ūdens.
Laistīšanas sistēmas         2-3 kg/ha. Mēslot ik pēc 7-10 dienām visu veģetācijas periodu.
Mēslošanai caur lapām
Kartupeļi:    1,5 kg/ha kartupeļu bumbuļu veidošanās sākuma stadijā.
Graudaugi:   0,5-1,0 kg/ha cerošanas fāzē.
Cukurbietes:  0,5-1,0 kg/ha smidzinājumu atkārtojot 3 reizes, sākot no 4-6 lapu. 
 Attīstības stadijas līdz lapas pārklāj vagas.
Rapsis:  0,5-1,0 kg/ha smidzinājumu atkārtojot 3 reizes rapša intensīvas augšanas periodā.    
Augļu koki:  1,0-2,0 kg/ha smidzinājumu atkārtojot 4-5 reizes. Pirms ziedēšanas, pēc ziedēšanas, augļu  
 aizmetņu un augļu augšanas periodā.
                                                             
Neizmantot ziedēšanas laikā un, kad augļi maina krāsu.
Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-200 l/ha. 
Temperatūra ne zemāka par +5°C

SADERĪBA 
Tradecorp AZ var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. 
Nejaukt ar varu (Cu), sēru (S) saturošiem un uz eļļas bāzes izgatavotiem mēslojumiem vai produktiem ar 
augstu pH(izteikti sārmainiem) produktiem. 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. 
Jaucot ar Kalcija nitrātu: 1) piepildīt tvertni ar ūdeni; 2) maisot pievienot Tradecorp AZ; 3) maisīt 2-3 minūtes; 
4) pievienot kalcija nitrātu; 5) maisīt vēl 5 minūtes.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE
Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi 
vēdināmā vietā, sargāt no krasām temperatūras svārstībām. Glabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Pirms 
lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju. Izmantot tikai atzītas 
vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Produkts piemērots lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar EK regulu Nr. 834/2007 un 889/2008. 
Kontroli veic EKOSERT SA F-32600.

Reģistrēts bioloģiskajām saimniecībām
Mikroelementi EDTA formā

   Masas %
Dzelzs (Fe) 100% EDTA  7,5
Mangāns (Mn) 100% EDTA  3,5
Cinks (Zn) 100% EDTA   0,7
Varš (Cu) 100% EDTA   0,28
Bors (B)    0,65
Molibdēns (Mo)   0,3

Helātu neitralitāte šķīdumā: pH 3-9

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

   tradecorp AZ®


