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SUDĖTIS
AGROPLUS MANGANAS 500 yra visiškai paruoštas
naudojimui tirpalas. Sudėtyje turintis 500 g/l mangano.
Koncentruota suspensija paruošta greitam įsiskverbimui į
augalus per lapus. Papildomai sudėtyje yra paviršiaus aktyvių
medžiagų bei palengvinančių maišyti talpoje ruošiant
darbinius tirpalus.
MANGANO SVARBA
Manganas naudojamas kartu su kitais elementais stimuliuoti
augaluose enzimų sistemų veiklą. Pagrindinė įtaka chlorofilo
sintezėje ir azoto metabolizmo procesuose. Mangano
trūkumas atsiranda esant aukštam ar žemam dirvos pH bei po
dirvų kalkinimo ar po žolynų išarimo.
REKOMENDUOJAMOS NAUDOJIMO NORMOS
Prevencinis ar nedidelis trūkumas: Naudoti 0,1 – 0,5 litro/ha
su 200 litrų į ha vandens
Vidutinis ir didelis trūkumas: Naudoti 0,3 - 1,0 litro/ha su 200
litrų į ha vandens
Nenaudoti daugiau nei 5 litrų preparato vienam derliui per
sezoną.
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
Javai: Naudoti esant reikalui nuo 3 lapelių stadijos
Kitos kultūros: Naudoti esant reikalui, kai augalas išaugina 
pakankamai lapų purškiamam tirpalui absorbuoti
Geriausi rezultatai gaunami purškiant vakare arba anksti ryte. 
Nenaudoti stiprioje saulės šviesoje, ekstremaliose
temperatūrose, sausros arba kitu nepalankiu augalams metu.

MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS
PRIEŠ NAUDOJIMĄ GERAI IŠPLAKITE. Papildykite
purkštuvo rezervuarą iki pusės vandens ir pradėkite maišyti.
Įpilkite reikiamą kiekį AGROPLUS MANGANAS 500 ir
papildykite vandens iki purškimui reikiamo kiekio. Maišykite
nuolat – neleiskite mišiniui stovėti nemaišomam. Po
naudojimo purkštuvą gerai išplaukite.
SUDERINAMUMAS
AGROPLUS MANGANAS 500 yra suderinamas su daugeliu
purškiamų žemės ūkio chemikalų. Naujausios informacijos
apie suderinamumą teiraukitės pas savo tiekėją.
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR SAUGOS PRIEMONĖS
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5oC
Nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje arba arti tiesioginių
šilumos šaltinių.
Šios pakuotės negalima kelti be mechaninės pagalbos.
Pagal Reglamentą (EB) Nr, 1272/2008: neklasifikuojama
kaip pavojinga medžiaga 
Sudetyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti
alerginę reakciją.

Tūris: 5 litrų                            
Supakuota dėžėse po 2 x 5 litrų

MANGANAS 500
Mangano mikroelementinės trąšos augalų purškimui per lapus. Koncentruota suspensija.

Sudėtyje yra 500 g/l mangano mangano karbonato formoje
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Gamintojas:
HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, 
RECTORS LANE, PENTRE,
FLINTSHIRE CH5 2DH, 
UNITED KINGDOM

Platintojas:
UAB „AGROKONCERNAS“
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 37 490490
www.agrokoncernas.lt
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