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Koncentréti šķīstošie lapu mēslojumi

FOSFORA UN KĀLIJA LAPU MĒSLOJUMS AR HELĀTU 
MIKROELEMENTIEM

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % tilpums, % g/l 

Fosfors (P2O5) 28,7 40,2 402,0

Kālijs (K2O) 19,2 26,9 269,0

Magnijs (MgO), 100% EDTA 
helāts

0,15 0,21 2,1

Mangāns (Mn), 100% EDTA 
helāts

0,15 0,21 2,1

APRAKSTS
Trafos Mg+Mn ir koncentrēts fosfora, kālija, magnija un mangāna 
lapu mēslojums – šķīduma koncentrāts. 
Trafos Mg+Mn ir ideāli sabalansēts mēslojums graudaugu 
mēslošanai, ja dažādu negatīvu faktoru dēļ ir apgrūtināta barības 
vielu uzņemšana no augsnes. Šā mēslojuma lietošana palīdz labāk 
attīstīties saknēm un stiebriem, paaugstina ražu un uzlabo ražas 
kvalitāti.
Trafos Mg+Mn ieteicams lietot agri pavasarī, ja ilgstoši līst, ir pārlie-
ku mitra augsne un ilgstošs aukstums, kas traucē augu barības vielu 
uzņemšanu no augsnes, līdz ar to augi nespēj atsākt veģetāciju un 
strauji ataugt. Sevišķi labus rezultātus var sasniegt, Trafos Mg+Mn 
lietojot graudaugiem maisījumā ar fungicīdiem.

trafos Mg-Mn

Darbīgā viela: fosfors, kālijs, magnijs, 
mangāns (Mg, Mn – EDTA)
Forma: šķīdums
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: dzeltena
1 proc. šķīduma pH līmenis: 5,5
1 proc. šķīduma blīvums: 1,4 g/cm3

IEPAKOJUMS

20 l
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Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un 
dažādiem mēslošanas līdzekļiem. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Graudaugi 2,0-4,0 l/ha lieto no cerošanas stadijas līdz karoglapas attīstības stadijai, īpaši 

piemērots lietošanai agri pavasarī augu agrīnās attīstības stadijās;
Rapsis 2,0-5,0 l/ha lieto rozetes attīstības stadijā un intensīvas stiebru augšanas laikā, 

īpaši piemērots lietošanai agri pavasarī augu agrīnās attīstības stadi-
jās maisījumā ar Tradebor vai Tradebor Mo;

Zirņi, pupas, kukurūza 2,0-5,0 l/ha Iieto 3-6 lapu attīstības stadijā maisījumos ar augu aizsardzības 
līdzekļiem maisījumā ar Tradebor vai Tradebor Mo;

Kartupeļi, dārzeņi, 
zemenes

2,0-5,0 l/ha lieto 2-3 reizes, pirmo smidzināšanu veikt, tiklīdz ir pietiekama lapu 
virsma; smidzināšanu atkārtot ik pēc 7-10 dienām maisījumā ar 
Tradebor Mo;

Augļu koki, ogulāji 2,0-5,0 l/ha lieto 2 reizes – pirms un pēc ziedēšanas, nesmidzināt ziedēšanas 
laikā.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums – 150-200 l/ha.

TRAFOS Mg+Mn IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
 ■ lai nodrošinātu nepieciešamo fosfora, kālija, magnija un mangāna daudzumu kultūraugiem to agrīnās 
attīstības stadijās;
 ■ lai stimulētu augu ātrāku atgūšanos pēc ziemošanas, straujāku ataugšanu;
 ■ lai stimulētu fizioloģiskos procesus augā un palielinātu to ražīgumu;
 ■ lai dabiskā veidā pasargātu augus no nelabvēlīgas laika apstākļu ietekmes;
 ■ lai uzlabotu rapšu ziemcietību.


