
Nodrošinātais saturs:
EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

Derīguma termiņš: 
4 gadi kopš izgatavošanas datuma.
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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

 NETO MASA
15 Kg (3 x 5 Kg)

APRAKSTS
Tradecorp Cu ir vara (Cu) helāta méslošanas līdzeklis. Ieteicams lietot augsnēs, kur vara (Cu) uzņemšana 
apgrūtināta.

LIETOŠANA 
Mēslojot augsni
Graudaugi:  0,75-1 kg/ha pirms sadīgšanas pa augsni.
Dārzeņi:  0,5-1,5 kg/ha izmantojot laistīšanai.
Augļu koki:  90-140 g/1 kokam izmantojot laistīšanai.
Ogulāji:  3-5 g/1 krūmam izmantojot laistīšanai.
Mēslošanai caur lapām
Graudaugi:         0,2-1 kg/ha līdz 29. attīstības stadijai, ziemājiem sadalot pusi devas  
  rudenī un otru pusi pavasarī līdz cerošanas stadijai.
Rapsis:                       0,2 -1 kg/ha  kad auga lapas 10-15 cm.
Kukurūza:                  0,2-1 kg/ha 4-6 lapu attīstības stadijā.
Kartupeļi, dārzeņi:    0,2-0,75 kg/ha 4-8 lapu attīstības stadijā.
Augļu koki, ogulāji:   90-140 g/100 l ūdens agri pavasarī.
Dekoratīvie augi:       10-40g/100 l ūdens agri pavasarī.

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

SADERĪBA 
Tradecorp Cu var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. 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
Kaitīgs, ja tiek norīts. Var radīt nopietnu acu kairinājumu.
Satur: Vara etilēndiamīntetraacetāts, dinātrija sāls (14025-15-1).
Pēc lietošanas ļoti rūpīgi nomazgāt rokas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neēst, nedzert un nesmēķēt 
lietojot šo produktu. Lietot aizsargtērpu un aprīkojumu izmantojot produktu. JA NORĪTS: Zvanīt 
SAINDĒŠANĀS CENTRAM vai ārstam, ja jūaties slikti. Izskalot muti. JA NONĀCIS ACĪS: Uzmanīgi skalot 
ar tekošu ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un to ir viegli izdarīt. Turpināt acu 
skalošanu. Ja acu iekaisums nepāriet: griezieties pie palīdzības pie mediķiem. Uzglabāt labi vēdinātā, 
sausā vietā un izvairīties no krasām temperatūras svārstībām. Uzglabāt tikai orģinālā iesaiņojumā. Lietot 
produktu tikai izmantojot uz etiķetes esošo informāciju. Neskaidrību gadījumā lūdzu griezieties pie oficiālā 
pārstāvja. Lietot tikai, ja ir nepieciešamība. Nepārsniegt ieteiktās devas.

8 435146 607189
Produkts piemērots lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar EK regulu Nr. 834/2007 un 889/2008. 
Kontroli veic EKOSERT SA F-32600.

  Vara helāta mēslošanas līdzeklis
Reģistrēts bioloģiskajām saimniecībām

 UZMANĪBU

Varš (Cu), šķīstošs ūdenī 
Vara helāts (Cu) 100% EDTA

Masas %

14,5
14,5

Helātu neitralitāte šķīdumā: pH 4-9

   tradecorp Cu®


