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SUDĖTIS
Kalio oksidas (K2O):     24,5 % w/w,       (360 g/l) 
Siera (S):                      17,2 % w/w,       (253 g/l). 
Grynasis kiekis:            14,5 kg. 
Sudėtyje be jau nurodytų medžiagų yra ir šiuolaikiškų PAM, tirpalo stabilizatorių, 
klijų - padedančių tirpalui išlikti ant augalo dalių. 
Paprastosios skystosios trąšos.  
Funkcinė kategorija - kalio sulfato trąšų tirpalas. 
Identifikavimo sąrašo Nr.: A.1.3.1.11 
Produkto forma: tirpus skystis (SL).  
PASKIRTIS
AGROPLUS Super KS yra subalansuotas tręšimo per lapus sprendimas. 
Preparate yra kalio ir sieros, turinčių tiesioginės įtakos tolimesniam 
subalansuotam augalų vystymuisi. 
NAUDOJIMO NORMOS
Javai, rapsai, ankštiniai augalai: naudoti 1,0 - 3,0 litrus į 1 ha su 200 – 300 
litrais vandens vienam hektarui. 
Cukriniai runkeliai, bulvės, burokėliai: naudoti 2,0 – 6,0 litrus į 1 ha su 200 – 
300 litrais vandens vienam hektarui. 
Nenaudoti daugiau nei 7,0 litrų į 1 ha vienam derliui per sezoną. 
Nenaudoti AGROPLUS Super KS su mažesniu nei 100 litrų vandens kiekiu į ha. 
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS 
Pradėti audoti galima pradėti nuo 4 - 6 lapelių stadijos rapsui, javams ir kitiems 
augalams – kai išauga pakankamai lapų purškiamam skysčiui absorbuoti. 
DĖMESIO! 
Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS Super KS purškiant anksti ryte arba 
vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti esant ekstremalioms 
temperatūroms, intensyviai saulės šviesai, sausrai arba kitu nepalankiu 
augalams metu Nenaudoti preparato esant didesnei negu 25 °C temperatūrai. 
MAIŠYMAS 
Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti! 
Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą dviem 
trečdaliais vandens kiekio ir įjungti maišyklę. 

Maišant į rezervuarą lėtai įpilti reikiamą AGROPLUS Super KS kiekį. 
Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir nedelsiant naudoti. 
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. 
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti. 
SUDERINAMUMAS
AGROPLUS Super KS 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 Super KS ir produkto, su kurio bus 
maišoma naudojimo instrukcijas! 
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS  
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5°C. 
AGROPLUS Super KS 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 
Nepageidaujamos priemaišos (ppm mg/kg):  chromas (VI) < 1.0, gyvsidabris 
< 0.01, švinas < 0.5, kadmis < 0.5, nikelis < 0.5, arsenas < 0.5, selenas < 0.5. 
Pagal Reglamentą (EB) 1272/2008: neklasifikuojama kaip pavojinga 
medžiaga.  

  Pakuotė: 10 litrų     
Supakuota dėžėse: 2x10 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 

Super KS
Koncentruota trąša, skirta maistinių medžiagų trūkumui atstatyti žemės ūkio 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 

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


