Yara Vita Stopit
EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS
Kalcija hlorīda šķīdums (10 litru kanna)*
*Kalcija hlorīds ir augam vislabāk uzņemamais kalcija avots
smidzinot pa lapām. Hlora saturs ir tik mazs, ka ievērojot
rekomendācijas, augam nenodara nekādu kaitējumu.
Garantētais sastāvs:
16,9 % = 224g/l kalcija oksīds(CaO), ūdenī šķīstošs
12 % = 160 g/l kalcijs (Ca),ūdenī šķīstošs

APSTRĀDES LAIKI UN DEVAS
Ābeles: 2 līdz 5 l/ha sākot no ziedpumpuru uzbriešanas (balonu stadija),
atkārtot ar 7 līdz 10 dienu intervālu. Atkārtoti smidzinājumi 5 līdz 10 l/ha
ar 7-14 dienu intervālu sākot no ziedlapu nobiršanas, pārtraukt vienu
nedēļu pirms ražas novākšanas.
Ūdens daudzums: 150 līdz 500 l/ha.
Brokoļi, Briseles kāposti, kāposti, lapu kāposti, ziedkāposti:
2 līdz 3 smidzinājumi 5 l/ha sākot no galviņu veidošanās/lapu masas augšanas līdz ražas novākšanai. Ievērot 10
līdz 14 dienu periodu starp smidzinājumiem. Ūdens daudzums: 200 l/ha.
Burkāni: 2 līdz 3 smidzinājumi 5 l/ha sākot no 10 - 15 cm garuma vai tad, kad ir izveidojusies pietiekama lapu
virsma. Ievērot 10 līdz 14 dienu periodu starp smidzinājumiem. Ūdens daudzums: 200 l/ha.
Selerijas: 5 l/ha augšanas sezonas sākumā. Atkārtot ar 10 līdz 14 dienu intervālu,ja nepiecieciešams. Ūdens
daudzums: 200 l/ha.
Graudaugi: 5 l/ha sākot ar 4 lapu stadīju līdz otrā mezgla izveides brīdim, (AS 14 līdz 32). Ūdens daudzums: 200
l/ha
Ķirši, plūmes: 2 smidzinājumi 10 l/ha, 4 nedēļas un 2 nedēļas pirms ražas novākšanas. Ūdens daudzums: 500 l/ha.
Puravi: 5 l/ha divas nedēļas pēc pārstādīšanas, tiešās sējas gadījumā, kad augs ir 15 cm garš. Atkārtota
smidzināšana ar 10 līdz 14 dienu intervālu. Ūdens daudzums: 200 l/ha.
Salāti (uz lauka): 2 līdz 3 smidzinājumi 5 l/ha sākot no 10 līdz 14 dienas pēc pārstādīšanas vai sadīgšanas, atkārtot
ar 10 līdz 14 dienu intervālu. Ūdens daudzums: 500 l/ha.
Narcises, tulpes, lilijas: 5 l/ha sākot 7 līdz 21 dienu pēc ziedu nogriešanas, atkārtot pēc 10 līdz 14 dienām. Ūdens
daudzums: 200 l/ha. Nesmidzināt augus siltumnīcās vai ziedošus augus.

Sīpoli: 5 l/ha sīpola veidošanās laikā. Atkārtot ar 10 līdz 14 dienu intervālu, ja nepieciešams. Ūdens daudzums:
200 l/ha.
Bumbieres: atkārtoti smidzinājumi 5 līdz 10 l/ha ar 7 līdz 14 dienu intervālu sākot no ziedlapu nobiršanas,
pārtraukt 1 nedēlu pirms ražas novākšanas. Ūdens daudzums: 150 līdz 500 l/ha.
Kartupeļi: 2 līdz 3 smidzinājumi 5 līdz 10 l/ha sākot no bumbuļu ieriešanās ar 10 līdz 14 dienu intervālu starp
smidzinājumiem. Ūdens daudzums: 200 l/ha
Zemenes (uz lauka): 3 smidzināumi 10 l/ha no ziedēšanas sākuma. Atkārtot ar 7 līdz 10 dienu intervālu. Ūdens
daudzums: 300-600 l/ha.
SEGTĀS PLATĪBAS

0.5 litri uz 100 litriem ūdens, maksimālā koncentrācija.
Ūdens daudzums : 1000 l/ha maksimāli. Lietošanas laiku skatīt pie lauka kultūrām.

VIENMĒR IEVĒROJIET ETIĶETĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS
Rūpīgi sakratiet podukta kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un
pareizi noregulēti.Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bākā, izmantojot iepildīšanas atveri,
maisiet līdz produkts pilnībā izšķīdis. Piepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz
smidzināšanas beigām.

BĀKAS MAISĪJUMI
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījumu
veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet
www.tankmix.com , lai pārbaudītu bākas maisījumu produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara
konkrētam padomam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas
ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot
ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu
aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA
Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām
krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C). Izlietoto iepakojumu utilizējiet saskaņā ar
LR likumdošanu.

