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Helāti

ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS MANGĀNA HELĀTS. 

tradecorp® Mn

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % g/kg

Mangāns (Mn), šķīstošs ūdenī 13,0 130

Mangāna helāts (Mn), 100% EDTA 13,0 130

APRAKSTS
Tradecorp Mn ir ūdenī viegli šķīstošs un efektīvs mangāna (Mn) 
helāts, 100% EDTA. 
Tradecorp ražoto helātu priekšrocība ir šķīdība, blīvums, krāsa un 
helātu mikrogranulas formas viendabība. 
Tradecorp Mn ir piemērots visu kultūraugu papildmēslošanai caur 
augsni, caur lapām vai lietošanai laistīšanas sistēmās. Mēslojumu 
lieto efektīva un ātra mangāna trūkuma novēršanai vai profilak-
tiski. Mangāns augā ir daļēji kustīgs, tāpēc to ieteicams lietot 
smidzināšanai uz lapām, sadalot pa vairākām papildmēslošanas 
reizēm.

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

IEPAKOJUMS:

15 kg



21

Tvertnes maisījuma sagatavošana: savienojams ar vairākums pesticīdu un dažādiem mēslošanas 
līdzekļiem. Nav ieteicams jaukt ar izteikti skābiem (pH <4) preparātiem. Pirms jaukšanas ieteicams veikt 
saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Graudaugi, iesala mieži 0,5-1,5 kg/ha ziemājiem lieto rudenī pirms ziemošanas cerošanas stadijā ar 

devu 0,5-0,8 kg/ha, pavasarī ieteicams lietot cerošanas stadijā, 
1.-2. mezgla attīstības stadijā un, ja nepieciešams, smidzināšanu 
atkārto karoglapas attīstības stadijā, ieteicams lietot profilaktiski, 
pirms trūkuma pazīmes nav vēl redzamas;

Rapsis 0,5-1,5 kg/ha ziemas rapsim lieto rudenī – deva 0,8 kg/ha; pavasarī ieteicams 
lietot profilaktiski divas reizes – atsākoties veģetācijai un 
intensīvas augšanas stadijā vai tad, kad konstatētas Mn trūkuma 
pazīmes;

Kartupeļi 1,0-3,0 kg/ha ieteicams lietot bumbuļu aizmešanās un intensīvas augšanas 
stadijā;

Augļu koki un ogulāji 50-100 g/ūdens 
100 l

ieteicams lietot 2-3 reizes ražas gadā, nav ieteicams lietot 
ziedēšanas laikā vai tad, kad augļi maina krāsu; maksimālā deva 
1,5 kg/ha;

Laistīšanai
Visi kultūraugi 2,0-3,0 kg/ha laista 2-4 reizes ik pēc 10-15 dienām atkarībā no trūkuma 

intensitātes.

TRADECORP Mn IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ mangāna nodrošinājumam visiem kultūraugiem profilaktiskai lietošanai;
■■ efektīvai mangāna deficīta novēršanai visiem kultūraugiem; 
■■ aktīvas fotosintēzes un fermentu darbības nodrošināšanai;
■■ efektīvai slāpekļa un fosfora uzņemšanai; 
■■ olbaltumvielu sintēzei.

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


