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Koncentruota cinko suspensija 
Suminis cinkas (Zn):    40 % w/w   (700 g/l) 
Grynasis kiekis:           8.75 kg 
Naudoti tik tada, kai yra nustatytas poreikis. Neviršykite rekomenduojamų 
naudojimo normų. 
Produkto forma: koncentruota suspensija (SC) 
PASKIRTIS

AGROPLUS CINKAS 700 yra paruoštas naudoti skystis, skirtas kompensuoti 
cinko trūkumą daugelyje augalų. 
Koncentruotoje suspensijoje yra pažangi PAM/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 litrą 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, kai pasėlis pasiekia 3 lapelių stadiją. 
Rapsams, lapinėms ir šakninėms kopūstinėms daržovėms, cukriniams 
runkeliams, kukurūzams - naudokite pasiekus 4-6 lapelių stadiją. 
Žirniams ir pupoms - naudokite nuo butonizacijos pradžios. 
Bulvėms - naudokite nuo pilno sudygimo. 
Kitiems augalams - naudokite užaugus pakankamam lapų paviršiui 
purškiamam skysčiui įsisavinti. 
MAIŠYMAS  
Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!
Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą 1/2 reikiamo 
vandens kiekio ir įjungti maišyklę. 
Maišant į rezervuarą lėtai įpilti reikiamą AGROPLUS CINKAS 700 kiekį. 
Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir nedelsiant naudoti. 
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. 
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti. 

SUDERINAMUMAS

AGROPLUS CINKAS 700  yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu 
pesticidų, augimą reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų. Dėl kitų maišymo 
galimybių kreipkitės į produkto platintoją. Visada atidžiai perskaitykite 
AGROPLUS CINKAS 700  ir produkto, su kurio bus maišoma naudojimo 
instrukcijas!  
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5°C. 
AGROPLUS CINKAS 700  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 

EUH208: Sudėtyje yra 1,2-
benzisothiazolin-3-ono, kuris gali sukelti 
alerginę reakciją. 
ATSARGIAI! 
H410: Labai toksiška vandens 
organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
P391: Išsiliejus, turinį surinkti, laikantis 
saugos priemonių. 
P501: Pakuotę šalinti pagal nacionalinės 
teisės aktų reikalavimus. 

 
 Pakuotė: 5 Litrai 
Supakuota dėžėse: 2x5 Litrai 
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 

CINKAS 700
Koncentruota trąša, skirta maistinių medžiagų trūkumui atstatyti žemės ūkio ir sodo 

augaluose, tręšimui per lapus

Platintojas: 
UAB „AGROKONCERNAS“ 
VĖRUPĖS G. 1, BABTŲ K., 
LT- 54328, KAUNO R., LIETUVA 
TEL.: +370 37 490490 
info@agrokoncernas.lt 
www.agrokoncernas.lt 25012021 
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Importuotojas:
FMC AGRICULTURAL 
SOLUTIONS A/S 
THYBORØNVEJ 78, 
7673 HARBOØRE, DANIJA. 
TEL.: 45 96909690


