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Specifinės sudėties, universalios azoto/fosforo/kalio trąšos, mišinyje kartu su 
mikroelementinėmis trąšomis ir organinėmis rūgštimis, skirtos augalų tręšimui per 
lapus.  
Sudėtyje yra specialus priedas PAM (paviršiaus aktyvioji medžiaga), pagerinantis bako mišinio 
suderinamumą, suteikiantis kokybišką tirpalo sukibimą su augalų lapų paviršiumi ir jo 
spartesnį patekimą į augalo vidų. 
EB TRĄŠOS
NPK-trąšų tirpalas (9,9-6,6-3,0 + 1,8 MgO) su boru (B), variu (Cu), manganu (Mn) ir cinku (Zn) 
Bendras azotas (N): 9,9% w/w (120 g/l) 
Nitratinis azotas: 1,4% w/w (17 g/l) 
Karbamido azotas: 8,5% w/w (103 g/l) 
Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas (P2O5):       6,6% w/w (80 g/l) 
Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O): 3,0% w/w (36 g/l) 
Vandenyje tirpus magnis (MgO) kaip nitratas:        1,8% w/w (22 g/l) 
Vandenyje tirpus boras (B): 0,01% w/w (0,1 g/l) 
Vandenyje tirpus varis (Cu) kaip nitratas:               0,006% w/w (0,07 g/l) 
Vandenyje tirpus manganas (Mn) kaip nitratas:     0,18% w/w (2,2 g/l) 
Vandenyje tirpus cinkas (Zn) kaip nitratas:            0,006% w/w (0,07 g/l) 
Grynasis kiekis: 12,1 kg 
Naudoti tik tada, kai yra nustatytas poreikis. Neviršykite rekomenduojamų naudojimo normų. 

NAUDOJIMO NORMA 

2,0 l/ha. Rekomenduojama vandens norma – 200 l/ha. Purškimą pakartoti jeigu yra 
poreikis. 

KADA NAUDOTI

• Siekiant gauti didesnį ir geresnės kokybės derlių.
• Kai augalams trūksta maisto medžiagų.
• Esant nepalankioms auginimo sąlygoms, po patirto streso (šalčio, sausrų poveikis). 
 TIRPALO PARUOŠIMAS 
Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti! 
Tris ketvirtadalius purkštuvo rezervuaro užpildykite vandeniu ir maišydami lėtai pilkite trąšas. 
Praplaukite trąšų bakelį vandeniu ir supilkite visa tai į purkštuvo rezervuarą. Baikite pildyti 
rezervuarą vandeniu ir nedelsiant išpurkškite tirpalą ant augalų. 

SUDERINAMUMAS

AGROPLUS FOLIAR EXTRA 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 FOLIAR EXTRA ir produkto, su kurio bus maišoma 
naudojimo instrukcijas! 
SANDĖLIAVIMAS

Laikyti ne žemiau + 5⁰C. 
AGROPLUS FOLIAR EXTRA laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje 
patalpoje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių.  
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro.  
SAUGOS PRIEMONĖS 
ATSARGIAI! 
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus. 
P264: Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. 
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai 
plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir 
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P337+313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
P501: Pakuotę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų 
reikalavimus.  
Apsinuodijimo atveju skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą:  
8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

UFI: HV41-P361-SN4T-H8M7 
 

 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  

FOLIAR EXTRA
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 
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