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SUDĖTIS
65 g/l (N) azoto,
150 g/l (B) boro,
7,5 g/l (Mo) molibdeno.
Sudėtyje be specialiai paruoštų jau nurodytų medžiagų yra ir
šiuolaikiškų paviršiaus aktyvių medžiagų, tirpalo stabilizatorių, klijų -
padedančių tirpalui išlikti ant augalo dalių.
NAUDOJIMO NORMOS
Naudoti 1,0 - 2,0 litrus į 1 ha su 200 - 300 litrais vandens vienam
hektarui. Pakartoti, jei yra reikalinga t.y. jei yra didelis trūkumas.
Nenaudoti daugiau nei 6,0 litrų į 1 ha vienam derliui per sezoną.
Nenaudoti AGROPLUS EXTRA Mo-B su mažesniu nei 100 litrų
vandens į ha.
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
Naudoti galima pradėti nuo keturių-šešių lapelių stadijos rapsams,
runkeliams ar kitoms kultūroms – kai išauga pakankamai lapų
purškiamam skysčiui absorbuoti.
AGROPLUS EXTRA Mo-B galima naudoti, siekiant subalansuoti
reikiamus maisto medžiagų kiekius augaluose arba kai pastebimas ar
įtariamas mikroelementų trūkumas juose. 
Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS EXTRA Mo-B purškiant anksti
ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti esant
ekstremalioms temperatūroms, intensyviai saulės šviesai, sausrai arba
kitu nepalankiu augalams metu.

MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS
Supurtyti pakuotę prieš atidarant ir naudojant.
Pripildyti purkštuvo rezervuarą dviem trečdaliais reikiamo vandens
kiekio ir pradėti maišymą.
Maišant į rezervuarą įpilti reikiamą AGROPLUS EXTRA Mo-B kiekį.
Įpilti likusį kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo.
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.
SUDERINAMUMAS
AGROPLUS yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu
pesticidų, augimą reguliuojančiu medžiagų ir tirpių trąšų.
Pasiteiraukite savo tiekėjo dėl naujausių maišymo rezervuare
rekomendacijų.
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR SAUGOS PRIEMONĖS
Saugoti nuo užšalimo.  Laikyti virš   + 5ºC.
Nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje.
Pagal Reglamentą (EB) Nr, 1272/2008: neklasifikuojama kaip
pavojinga medžiaga 

Tūris: 10 litrų                            
Supakuota dėžėse po 2 x 10 litrų

EXTRA Mo-B
Koncentruota, paruošta naudoti per augalų lapus trąša 

maistinių medžiagų trūkumui atstatyti žemės ūkio augaluose

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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