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GARANTUOJAMA SUDĖTIS:
Azotas (N) - 82 g/l (5,5% m/m)
Siera (S) - 160 g/l (10,8% m/m)
Boras (B) - 50 g/l (3,4% m/m)
Manganas (Mn) - 90 g/l (6,1% m/m)
Molibdenas (Mo) - 4 g/l (0,27% m/m)
Cinkas (Zn) - 70 g/l (4,7% m/m)
Su huminėmis rūgštimis
Naudojama tik nustačius poreikį. Neviršyti tinkamų naudojimo
normų.
Tai unikalios formuliacijos mangano, magnio, boro ir molibdeno mišinys
su azoto ir sieros priedu skirtas naudoti per lapus rapsams, kopūstams,
žirniams ir pupoms. 
Mišiniui paruošti panaudoti pažangūs gamybos būdai, pagerinantys -
suderinamumą maišant talpoje su kitais preparatais, padengimą ant
augalų bei lipniąsias savybes. Taip pat spartesnis purškiamo mišinio
įsiskverbimas į augalus bei augalų maisto medžiagų įsisavinimas į
audinius.
NAUDOJIMO NORMOS:
Naudoti 1,0 – 3,0 litrus hektarui, priklausomai nuo mikroelementų
poreikio.
NAUDOJIMO LAIKOTARPIS:
RAPSAMS:
Pradėti nuo 4-9 lapelių stadijos ir kartoti, esant reikalui, po 10-14 dienų
bei kai pradeda greitai ilgėti stiebai.
KOPŪSTAMS:
Naudoti ankstyvojoje stadijose, kai augalai jau turi pakankamą lapų
paviršių purškiamam mišiniui įsisavinti. Kartoti, esant reikalui po 10-14
dienų. Paskutinis apdorojimas 4 savaitės prieš derliaus nuėmimą.
ANKŠTINIAMS (PUPOMS, ŽIRNIAMS, SOJOS PUPELĖMS):
Naudoti ankstyvose stadijose, kai augalai jau turi pakankamą lapų
paviršių purškiamam mišiniui pasisavinti. Kartoti, esant reikalui po 10-14
dienų.
VANDENS TŪRIS:
Naudoti ne mažiau 200 litrų vandens į 1 ha. Užtikrinti visos lapijos
padengimą tirpalu.
DĖMESIO:
Nenaudoti augalams pažeistiems ankstesnių purškimų, šalčio, labai
ryškios saulės šviesos, labai didelių temperatūrų ar sausros. Geriausi
rezultatai pasiekiami apdorojant augalus anksti ryte arba vakare.

SUMAIŠYMAS:
Purškimo įranga turi būti švari ir be ankstesnių produktų likučių. Prieš
atidarant pakuotę gerai supurtykite. 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.
SAUGOS PRIEMONĖS:
Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5ºC. 
H315: Dirgina odą.
H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargiai
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P273: Saugoti, kad nepatektu i aplinką.
P280: Mūveti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti
akiu (veido) apsaugos priemones.
P302+352: PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P332+313: Jeigu sudirginama oda: kreiptis i gydytoją.
P501: Turini/Talpyklą išpilti (išmesti) i pavojingu atlieku surinkimo vietas.
Sudetyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

Tūris: 5 litrai 
Supakuota dėžėse po 2 x 5 litrus
Partijos Nr.: žiūrėti butelio kakliuko

RAPSAMS N
Unikali koncentruota mikroelementų suspensija

Importuotojas:
UAB “AGROKONCERNAS”
UŽNERIO 15
LT47484 KAUNAS, LIETUVA
TEL.: +370 700 55033
www.agrokoncernas.lt

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