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GaranTUOJaMa sUDĖTIs
Kalcio oksidas (CaO):139 g/l
Siera (S): 142 g/l
Boras (B): 63 g/l
Manganas (Mn): 74 g/l
Molibdenas (Mo): 8 g/l
Sudėtyje be specialiai paruoštų jau nurodytų medžiagų yra ir
šiuolaikiškų paviršiaus aktyviųjų medžiagų, tirpalo stabilizatorių, klijų -
padedančių tirpalui ilgiau išlikti ant augalo dalių.
naUDOJIMO laIKOTarPIs Ir nOrMOs 
AGRO Plus Universal skirta naudoti rapsams, cukriniams runkeliams,
kukurūzams, pupoms, žirniams ir kitiems kultūriniams augalams,
kuriuose pastebimas elementų trūkumas.
Naudoti 2,0 – 3,0 litrus į 1 ha su 200 – 300 litrais vandens vienam
hektarui. Pakartoti, jei yra reikalinga t.y. jei yra didelis trūkumas.
Naudoti ankstyvose stadijose, kai augalai jau turi pakankamą lapų
paviršių purškiamam mišiniui pasisavinti. Kartoti, esant reikalui po 10-
14 dienų. Geriausi rezultatai gaunami purškiant anksti ryte arba
vakare, kai augaluose yra drėgmės.
Produkto nenaudoti tiesioginėje saulės šviesoje arba esant aukštesnei
nei +25oC temperatūrai.
MaIŠYMas
Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!
Purškimo įranga turi būti švari ir be ankstesnių produktų likučių. Įpilkite
reikiamą dozę į reikiamą kiekį vandens purkštuvo rezervuare. Tęskite
maišymą purškimo metu, neleiskite paruoštam mišiniui stovėti be
maišymo.

sUDerInaMUMas
Šis produktas yra fiziškai suderinamas su daugeliu patvirtintų cheminių
medžiagų. Naujausios informacijos apie suderinamumą teiraukitės pas
savo konsultantą. Dėl sąlygų įvairovės, rekomendacijų biologiniam
suderinamumui teikti nėra galimybės.
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją.
sanDĖlIavIMO sĄlYGOs
saugoti nuo užšalimo. laikyti virš + 5⁰C.
AGRO Plus Universal laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje,
sandėliavimui skirtoje patalpoje. Nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje
ar šalia tiesioginių šilumos šaltinių.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo maisto
produktų, gėrimų ir gyvūlių pašaro.
saUGOs PrIeMOnĖs
AGRO Plus Universal nėra klasifikuojama kaip pavojinga medžiaga,
remiantis CLP (REG EC 1272/2008). Sudėtyje yra 1,2-
benzisotiazolinono-3, kuris gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 10 litrų 
Pagaminta Jungtinėje Karalystėje
Partijos Nr.: žiūrėti ant butelio kakliuko

UnIversal
Universali, paruošta profesionaliam naudojimui per augalų lapus koncentruota suspensija

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

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