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PASKIRTIS 
Skirtas vandens, naudojamo augalų apsaugos priemonėms ir trąšoms purkšti, minkštinimui ir 
kondicionavimui. 

Naudojamas  kartu su cukrinių runkelių herbicidais ar glifosatais Easy Mix neleidžia sumažėti 
jų efektyvumui, susidaryti nuosėdoms. Easy Mix neautralizuoja vandenį, turintį aukštą pH, tai 
ypač aktualu norint išlaikyti  insekticidų (piretroidų) efektyvumą  ir mišiniuose, kuriuose 
naudojami Boro turintys produktai. 

APIE PRODUKTĄ 
Daugelio pesticidų  ir trąšų veikimas sumažėja, kai jie naudojami su vandeniu, kuris yra 
šarminis, kietas, sūrus ar užterštas netirpiomis kalcio, magnio, hidrokarbonatų ir kitomis 
priemaišomis. Tokiomis sąlygomis pesticidai ir trąšos, kurie turi savybę hidrolizuotis, gali suirti 
arba iškristi į nuosėdas, ypatingai kai viename rezervuare maišome keletas produktų. 

KULTŪROS 
Easy Mix galima naudoti su visais augalų apsaugos produktais ant visų kultūrinių augalų, jei 
vanduo yra kietas ar turi aukštą pH ( > 7). 

VEIKIMAS 
Easy Mix savo sudėtyje turi eilę cheminių komponentų, kurie minkština ir kondicionuoja 
vandenį,  negrįžtamai izoliuoja vandenyje esančius kenksmingus katijonus, tokius kaip Ca ir Mg 
ir taip pagerina suderinamumą su kitais  daugiakomponenčiais mišiniais, pagerina tirpalo 
paskleidimo ir prikibimo prie augalų  lapų savybes,  viso to pesekoje optimizuoja pesticidų ir 
trąšų panaudojimą ir efektyvumą. 

NAUDOJIMO NUORODOS 
Prieš atidarant ir naudojant - pakuotę stipriai supurtyti! 
Priklausomai nuo vandens skirto purškimui  kietumo- parenkamas reikaligas Easy Mix kiekis:  

Minkštas vanduo:                                    0,5 L/ 1000 L vandens (0,05% arba 100 ml/ 200 l) 
Vidutinio kietumo vanduo:                      1 L/ 1000 L vandens (0,1% arba 200 ml/ 200 l) 
Kietas vanduo:                                        2 L / 1000 L vandens (0,2% arba 400 ml/ 200 l) 

VANDENS PH TESTO RINKINYS 
Paimkite 1 litrą bandinio iš vandens šaltinio. Į vandenį įlašinkite pamatuotą  0,5 ml (= 1 
paspaudimas) Easy Mix testinio indikatoriaus , kad gautųsi pradinė spalva. Toliau 
dėkite 0,5 ml testinio indikatoriaus porcijas, kol gausis CHARAKTERINGA  spalva: 
Kai pH 5,0 ir didesnis, vanduo yra mėlynas. 
Kai pH 4,9 ir žemesnis, vandens spalva pasikeičia į žalią. 
Kai pH 4,3 ir žemesnis, vanduo pasikeis į geltoną. 
Kiekviena į bandinį pridėta 0,5 ml testavimo indikatoriaus porcija ekvivalentiška 250 ml Easy 
Mix, pridėto į 1000 litrų purškimo vandens rezervuarą. 

Rekomenduojama reguliariai patikrinti vandenį, kadangi vandens pH gali pasikeisti. 
Su cukrinių runkelių herbicidais, glifosatais , insekticidais ( piretroidais) arba norint neutralizuoti 
aukštą pH,  taip pat  ruošiant mišinius su  boro turinčius produktais,  rekomenduojama naudoti 
2 L Easy Mix /1000 L vandens (0,2 % ) arba 400 ml Easy Mix /200 L. 

TIRPALO RUOŠIMAS 
Reikalingą kiekį Easy Mix pilkite į purškimo rezervuaro vandenį ir kruopščiai maišykite, kad iki 
pesticidų ar trąšų dėjimo, produktas būtų gerai išsimaišęs vandenyje. 

Visada atidžiai perskaitykite Easy Mix ir produkto, su kurio bus maišoma naudojimo 
instrukcijas! 

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS  
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5°C. 
Laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje. 
Nelaikykite produkto tiesioginėje saulės šviesoje arba arti tiesioginių šilumos šaltinių. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ar gyvūnų pašaro. 

SAUGOS PRIEMONĖS 
ATSARGIAI! 
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.   
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius 
drabužius, naudoti akių (veido) apsaugines 
priemones. 
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI 
vėmimo! 
PATEKUS ANT ODOS (plaukų): nedelsiant 
nusivilkti/pašalinti visus užterštus drabužius.  
Odą plauti vandeniu/čiurkšle. 
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti 
vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir 
įmanoma lengvai tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Laikyti užrakintą. 
Pavojingos sudėtinės dalys: ortofosforo rūgštis. 
UFI: 9H41-N3EF-JN4T-VW8Y 

Kilmės šalis: Jungtinė Karalystė. 

EASY MIX
Žemės ūkio vandens kondicionierius

 Pakuotė: 5 L 
Supakuota dėžėse: 4x5 Litrai 
Serijos nr. ir pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

LTImportuotojas: 
FMC Agricultural Solutions A/S, 
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danija. 
Tel.: 45 96909690 

Platintojas: 
UAB ,,Agrochema” 
Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos r. 
Tel. (8 349) 56 142, www.agrochema.lt 
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