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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 Mn ir Mangána (Mn) helāta méslošanas līdzeklis. Ieteicams lietot profilaktiski vai, 
lai novērstu mangāna trūkumu. Profilaktiski lieto pirms sēja vai pēc augu pārstādīšanas 
veģetācijas sākumā. 

LIETOŠANA
Mēslošanai caur lapām
Graudaugi:      0,5-1 kg/ha 23-24 attīstības stadijā.
                         0,5-1 kg/ha 31-32 attīstības stadijā
Rapsis:        0,5 kg/ha 18-21 attīstības stadijā.
                             0,5 kg /ha 21-40 attīstības stadijā.
Cukurbietes:     0,5 -1 kg/ha 16-25 attīstības stadijā.
                           0,5 kg/ha 25-35 attīstības stadijā
Kartupeļi:           1,5-3 kg/ha 40-49 attīstības stadijā.
Laistīšanai
Visiem kultūraugiem 2-3 kg/ha (maksimālā deva), sadalot to pa visu veģetācijas periodu 2-4 
mēsošanas reizēs, atkarībā no elementa trūkuma.
Augļu kokiem: 50-100 g/100 l ūdens. Maksimālā deva 1,5 kg/ha pa visu veģetācijas periodu.

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

SADERĪBA
Tradecorp Mn var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas 
līdzekļiem. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu. Maksimālā efekta sasniegša-
nai, smidzinājumu veikt pa auga sausām lapām. Maksimālu produkta efektivitāti garantēs 
3-4 stundu ilga bezlietus perioda ievērošana. 

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.

8 435146 607288

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

 Mangāna trūkuma novērsējs

Mangāns (Mn), šķīstošs ūdenī
Mangāns (Mn), helatēts ar EDTA

Masas %
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