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LEADER
Cereals

Koncentruota mangano, cinko ir vario trąša, skirta javų ir kukurūzų tręšimui per lapus

SUDĖTIS
Varis (Cu):
82 g/l
8,2% w/v
Manganas (Mn): 300 g/l
30,0% w/v
Cinkas (Zn):
190 g/l
19,0% w/v
Koncentruota suspensija (SC).
Fizikinis svoris: 1,76 - 1,83 kg/L.

(4,6% w/w)
(16,6% w/w)
(10,6% w/w)

NORMOS IR NAUDOJIMO LAIKOTARPIS
0,5 -2 l/ ha su mažiausiai 200 litrų vandens.
Vandens kiekis didinamas atsižvelgiant į pasėlio tankumą.
Norma parenkama atsižvelgus į sąlygas ir planuojamą derlių.
Purškiant rudenį pagerėja pasėlio žiemkentiškumas.
Norint pasiekti geriausių rezultatų rekomenduojama purkšti vakare arba anksti
ryte, kol augalai yra sukaupę pakankamai drėgmės.
Pastaba: Esant dideliam saulės aktyvumui ir temperatūrai aukštesnei nei
+25⁰ C, produkto nenaudoti.

MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS
Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!
Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą ½ reikiamo
vandens kiekio ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą įpilti reikiamą LEADER
Cereals kiekį.
Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir
nedelsiant naudoti.
Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.
Norint pagerinti purškiamo tirpalo prilipimą, pasklidimą ir sumažinti lietaus
nuplovimo riziką, rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos
(PAM).
SUDERINAMUMAS
LEADER Cereals yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu augalų
apsaugos priemonių.
Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į šio produkto platintoją.
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite taip pat ir produkto, su kuriuo bus
maišoma, instrukciją.

15136521
20032018

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS
Laikyti virš + 5⁰C.
LEADER Cereals 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
Toksiška vandens aplinkai.
Toksiška vandens organizmams,
sukelia ilgalaikius pakitimus.
PAVOJINGA
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Išsiliejus, turinį surinkti, laikantis saugos
priemonių.
Pakuotę šalinti pagal nacionalinės
teisės aktų reikalavimus.
Sudėtyje yra 1,2 benzisotiazolino-3, gali
sukelti alerginę reakciją.
Apsinuodijimo atveju skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurą: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (EU)
Serijos nr.: žiūrėti ant pakuotės
Importuotojas
UAB ,,Agrochema”
Jonalaukio k., Ruklos sen.
LT-55296 Jonavos r.
Tel. (8 349) 56 142,
www.agrochema.lt

LT

Pakuotė: 5 L (2 x 5 L)

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.
Tel: + 44 (0) 1244 537370 E-mail: flintshire.enquiry@fmc.com
www.headlandcropnutrition.com

