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SUDĖTIS 
Magnis (MgO ):     23,6%  w/w,   340 g/l 
Siera (SO3):           44,2%  w/w,   638 g/l               
Produkto forma: Koncentruota suspensija (SC). 
Magnio sulfato tirpalas.  
Funkcinė kategorija - neorganinės antrinių augalų maisto medžiagų trąšos.  
Identifikavimo nr.: A.1.4.1.8  
Grynasis kiekis: 14,3 kg.  

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKOTARPIS 

Javai – naudokite 1,5 - 4 l/ ha. Purkšti nuo 3 lapelių tarpsnio ir kartoti pagal poreikį.  
Rapsai - naudokite 1,5 - 4 l/ ha. Purkšti rudenį, kai rapsai turi 6 - 8 lapelius. Pavasarį, jei 
reikia, pakartoti.  
Pupos ir žirniai – naudokite 4 - 7 l/ ha. Purkšti kai augalai pasiekia 10 - 15 cm aukštį. Jei 
reikia, kartoti po 10 - 14 dienų.  
Cukriniai runkeliai - naudokite 3 – 5,5 l/ha. Purkšti kai runkeliai turi 6 lapelius. Pakartoti, kai 
lapai pradeda dengti tarpueilius.  
Kukurūzai - naudokite 5,5 l/ha. Purkšti, kai kukurūzai turi 4 lapelius. Kartoti pagal poreikį.  
Bulvės - naudokite 3 – 5,5 l/h. Purkšti , kai lapai pradeda dengti tarpueilius. Kartoti pagal poreikį.  
Kopūstai ir kitos daržovės - naudokite 3 l/ha. Purkšti kai jau yra pakankamai lapijos. Kartoti 
pagal poreikį. 
VANDUO  
Naudokite ne mažiau 200 litrų vandens vienam hektarui. Vandens kiekį didinkite, norint 
užtikrinti gerą visų lapų padengimą tirpalu. Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS Mg+S 
purškiant anksti ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti esant intensyviai 
saulės šviesai ir aukštesnei negu +25°C temperatūrai. 
MAIŠYMAS 

Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti! 
Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą 1 reikiamo vandens kiekio ir 
įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą įpilti reikiamą AGROPLUS Mg+S kiekį. 
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir nedelsiant naudoti. 
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti. Norint pagerinti purškiamo tirpalo prilipimą, pasklidimą 
ir sumažinti lietaus nuplovimo riziką, rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios 
medžiagos (PAM). 
Pastaba: ruošiant mišinius  AGROPLUS Mg+S į purkštuvą pilamas paskutinis, kai jau pilnai 
ištirpo kiti ruošiamo tirpalo komponentai. 
SUDERINAMUMAS 
AGROPLUS Mg+S yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu augalų apsaugos 
priemonių. Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į produkto platintoją. 
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite taip pat ir produkto, su kuriuo bus maišoma, instrukciją. 

SANDĖLIAVIMAS 
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5°C. 
AGROPLUS Mg+S laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje. 
Nelaikykite produkto tiesioginėje saulės šviesoje arba arti tiesioginių šilumos šaltinių. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ar gyvulių pašaro. 
SAUGOS PRIEMONĖS 
ATSARGIAI! 
H315: Gali sukelti odos dirginimą. 
EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-ono, kuris gali 
sukelti alerginę reakciją. 
P264: Kruopščiai nuplaukite rankas po produkto naudojimo. 
P332 + P313: ATSIRADUS ODOS DIRGINIMUI/BĖRIMUI : 
nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 
INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. 
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
P302 + P352: PATEKUS ANT ODOS: Odą plaukite dideliu 
vandens ir muilo kiekiu. 
P362: Nusivilkti/pašalinti visus užterštus drabužius, būtinai 
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 
Nepageidaujamos priemaišos (mg/kg): chromas (VI) < 
1.0, gyvsidabris < 0.01, švinas < 
1.0, kadmis < 0.5, nikelis < 0.5, arsenas < 0.5, selenas < 0.5. 
UFI: E781-E33H-RN43-AKAR 
 
 Pakuotė: 10 litrų                             

Pagaminimo data ir serijos nr.: žiūrėti ant pakuotės. 

Kilmės šalis: Jungtinė Karalystė 

Gamintojas: FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.  

Tel: + 44 (0) 1244 537370 

E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com 

www.fmc-agro.co.uk 

Mg+S
Koncentruota trąša, skirta maistinių medžiagų trūkumui atstatyti žemės ūkio augaluose, tręšimui per lapus 
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Platintojas: 
UAB „AGROKONCERNAS“ 
VĖRUPĖS G. 1, BABTŲ K., 
LT- 54328, KAUNO R., LIETUVA 
TEL.: +370 37 490490 
info@agrokoncernas.lt 
www.agrokoncernas.lt

Importuotojas: 
FMC AGRICULTURAL  
SOLUTIONS A/S  
THYBORØNVEJ 78,  
7673 HARBOØRE, DANIJA.  
TEL.: 45 96909690 
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