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Helāti

ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS VARA HELĀTS. 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, %   g/kg

Varš (Cu), šķīstošs ūdenī 14,5 145

Vara helāts (Cu), 100% EDTA 14,5 145

APRAKSTS
Tradecorp Cu ir ūdenī viegli šķīstošs un efektīvs vara (Cu) helāts, 
100% EDTA. 
Tradecorp ražoto helātu priekšrocība ir šķīdība, blīvums, krāsa un 
helātu mikrogranulas formas viendabība. 
Tradecorp Cu ir piemērots pēc vara prasīgo kultūraugu papil-
dmēslošanai caur augsni, caur lapām vai lietošanai laistīšanas 
sistēmās. Mēslojumu lieto efektīvai un ātrai vara trūkuma novērša-
nai vai profilaktiski.

Darbīgā viela: vara helāts (Cu-EDTA)
Forma: šķīstošas mikrogranulas
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: zila
Šķīdība 200 g/l
pH stabilitāte: 4-9
1 proc. šķīduma pH līmenis: 6,5
1 proc. šķīduma blīvums: 0,6 g/cm3

tradecorp® Cu

15 kg

IEPAKOJUMS:
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Tvertnes maisījuma sagatavošana: savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas lī-
dzekļiem. Nav vēlams jaukt ar augsti koncentrētām aminoskābēm un dažādām virsmas aktīvajām vielām. Pirms 
jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Graudaugi 0,5-2,5 kg/ha Ieteicams lietot līdz cerošanas stadijas vidum, ziemājiem mēslo-

jumu sadala uz divām lietošanas reizēm – pusi devas 0,8-1,0 kg/
ha lieto rudenī, otru pusi devas 0,8-1,0 kg/ha lieto agri pavasarī 
līdz cerošanas vidum;

Kukurūza 0,5-1,0 kg/ha Ieteicams lietot 4-8 lapu attīstības stadijā;

Kartupeļi un sakņu 
dārzeņi

0,2-0,75 kg/ha Ieteicams lietot 4-8 lapu attīstības stadijā;

Dārzeņi 15-40 g/ūdens 100 l Ieteicams lietot, līdzko ir pietiekama lapu virsma;

Augļu koki 90-140 g/ūdens 
100 l

smidzināšanai uz lapām lieto, atsākoties veģetācijai agri 
pavasarī;

Dekoratīvie augi un stādi 10-40 g/ūdens 100 l laistīšanai lieto, atsākoties veģetācijai agri pavasarī;

Augsnes mēslošanai

Dārzeņi 0,5-1,5 kg/ha laistīšanas sistēmās;

Augļu koki 2,0-5,0 g/augļu 
kokam

laistīšanai; jauniem kokiem lieto minimālo devu;

Ogulāji 3,0-5,0 g/ogulājam laistīšanai; jauniem ogulājiem lieto minimālo devu.

TRADECORP Cu IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ labai fotosintēzei;
■■ efektīvai slāpekļa un magnija uzņemšanai; 
■■ olbaltumvielu sintēzei;
■■ ziedputekšņu produktivitātei;
■■ ražas kvantitātei – graudu skaitam vārpā, 1000 graudu svaram;
■■ graudu, sēklu kvalitātei;
■■ stiebru stiprībai;
■■ lietošanai agri pavasarī straujai sakņu attīstībai.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums 200-400 l/ha.


