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SUDĖTIS
AGROPLUS CINKAS 700 yra paruoštas naudoti skystis, kurio sudėtyje
yra 700 g/litre cinko, paruošto kaip koncentruota suspensija cinko
trūkumui kompensuoti daugeliui augalų. Jame yra pažangi paviršiaus
aktyvios medžiagos/suspensijos sistema, užtikrinanti greitą ir tolygų
dispersijos susidarymą purkštuvo rezervuare, puikias įsisavinimo,
lipnumo ir kt. savybes augaluose.
NAUDOJIMO NORMOS
Vienam hektarui naudokite 0,3 - 1 litro AGROPLUS CINKAS 700.
Naudokite 10-14 dienų intervalais esant poreikiui arba pagal augalų
audinių analizės rezultatus. Nenaudokite daugiau nei 5 litrų hektarui per
sezoną.
VANDUO
Naudokite ne mažiau 200 litrų vandens vienam hektarui. Vandens kiekį
didinkite norint užtikrinti gerą visų lapų padengimą tirpalu. 
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS 
Javams - naudokite pradedant 3 lapų stadija.
Rapsams, lapinėms ir šakninėms kopūstinėms daržovėms, 
cukriniams runkeliams, kukurūzams - naudokite pradedant 4-6 lapų
stadija.
Žirniams ir pupoms - naudokite nuo butonizacijos pradžios.
Bulvėms - naudokite nuo pilno sudygimo.
Kitiems augalams - naudokite užaugus pakankamam lapų paviršiui
purškiamam skysčiui įsavinti.
Partijos numeris –  žiūrėkite ant butelio kakliuko.
MAIŠYMAS 
Supurtyti pakuotę prieš atidarant ir naudojant. Pripildykite purkštuvo
rezervuarą pusę reikiamo kiekio vandeniu ir pradėkite maišyti. Lėtai į
rezervuarą įpilkite reikiamą kiekį AGROPLUS CINKAS 700, po to likusį
kiekį vandens ir nedelsiant naudokite. Maišykite važiuodami bei
purškimo metu, neleiskite mišiniui stovėti nemaišomam.
Kiekvienos purškimo dienos pabaigoje išplaukite purkštuvą.

SUDERINAMUMAS
AGROPLUS CINKAS 700 yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su
daugeliu pesticidų, augimą reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų.
Pasiteiraukite pas savo platintoją dėl naujausių maišymo rezervuare
rekomendacijų.
SANDĖLIAVIMAS
Laikykite vėsioje ir sausoje cheminėms medžiagoms tinkamoje vietoje,
atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Nelaikyti tiesioginėje saulės
šviesoje arba arti tiesioginių šilumos šaltinių. 
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš 5°C.
SAUGOS PRIEMONĖS

H400: Labai toksiška vandens
organizmams,
H410: Labai toksiška vandens
organizmams, sukelia lgalaikius
pakitimus.
Signaliniai žodžiai: Atsargiai
P273: Saugoti, kad nepatektu i
aplinką.
P391: Surinkti ištekejusią medžiagą.
P501: Turini/Talpyklą išpilti (išmesti) i
pavojingu atlieku rinkimo vietas.
Pavojingi komponentai: Cinko
oksidas.

Tūris: 5 litrai 
Supakuota dėžėse po 2 x 5 litrus

CINKAS 700
CINKO MIKROELEMENTAS NAUDOJIMUI PER LAPUS ŽEMĖS ŪKIO IR SODO AUGALAMS

PARUOŠTAS KAIP KONCENTRUOTA SUSPENSIJA
SUDĖTYJE YRA 700 G/LITRE (56% M/M) CINKO

Importuotojas:
UAB “AGROKONCERNAS”
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 700 55033
www.agrokoncernas.lt

Gamintojas:
HEADLAND
AGROCHEMICALS LTD, 
RECTORS LANE, PENTRE,
FLINTSHIRE  CH5 2DH,
UNITED KINGDOM
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