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P LO V I K L I S

Naudojama kaip trąša, purškimui per lapus.

P102  Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
P270  Nevalgyti, negerti ir nerūkyti, 
            kai naudojamas šis produktas.

SUDĖTIS

Bendras Azoto (N) kiekis 6,5% 

Bendras organinių medžiagų kiekis 15% 

Bendras Amino rūgščių kiekis 20% 

Laisvųjų Amino rūgščių kiekis 11,5%  

20L℮

APRAŠYMAS

GO-Amino Gold yra koncentruotų laisvųjų amino rūgščių preparatas, turintis organinių medžiagų ir 

gretai įsisavinamas augaluose per lapus. Teigiamai veikia augalų vystymąsi, skatina žydėjimą, vaisių 

mezgimą ir padeda augalams gretai atsigauti streso sąlygų metu. Stimuliuoja augalų fiziologinius 

procesus ir teigiamai veikia derlingumą. Laisvosios  amino  rūgštys pagerina maisto medžiagų 

įsisavinimą ir pernešimą augaluose.

Partijos numeris:

Pakavimo data:



GAMINTOJAS:
Global Crop Improvement Company Ltd. 
20-22 Wenlock Road, Londonas, N1 7GU
Didžioji Britanija
Tel: 01480 810137
El. paštas: office@gcic-global.com

IMPORTUOTOJAS IR PLATINTOJAS LIETUVOJE:
Agrodema UAB
Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 240 2291
 El. paštas: info@agrodema.lt

PASTABA: Naudojimo normos yra rekomendacinės, tikslus 
preparato panaudojimo kiekis nustatomas atsižvelgiant į 
augalų būklę ir aplinkos sąlygas.

SUDERINAMUMAS
GO-Amino Gold galima maišyti su daugeliu preparatų nau-
dojamų žemės ūkyje, tačiau nenaudokite su preparatais, 
turinčiais: mineralinių alyvų, sieros, vario arba šarminių pro-
duktų (pH>8). Nepurkškite ant slyvų vaismedžių.

SAUGOJIMAS
Laikykite sausoje ir vėdinamoje patalpoje, saugojimo tem-
peratūra nuo + 5°C iki + 35°C.

Tiekimo sąlygos
Mūsų įmonė negarantuoja, išreikštų ar numanomų, dėl 
duomenų tikslumo ar gautų iš šio produkto naudojimo rezu-
ltatų. Pateiktos rekomendacijos nepažeidžia ir neprieštarau-
ja šalies įstatymams ar taisyklėms. Vartotojas yra atsakingas 
ir pats sprendžia apie šio produkto tinkamumą konkrečiam 
tikslui ir imasi atitinkamų atsargumo priemonių. Mes nepri-
siimame atsakomybės už žalą ar žalas, kylančias iš bet kokio 
netinkamo šio produkto naudojimo.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI: Pateikiama pagal pareikalavimą.

DOZAVIMAS IR NAUDOJIMAS
GO-Amino Gold  rekomenduojama naudoti purškiant augalus per lapus. Minimalus tirpalo kiekis 150-200 L/ha.

Augalai Naudojama norma 
[L/ha] Naudojimo laikas

Javai (kviečiai, miežiai, rugiai ir kt.) 0.5-1.5 Staigiai pasikeitus augimo sąlygoms, streso metu

Rapsai (kiti aliejiniai augalai) 0.5-1.5 Streso metu, ypač prieš žydėjimą

Ankštiniai (žirniai, pupos irk t.) 0.5-1.5 Streso metu, ypač prieš žydėjimą

Kukurūzai 1.0-2.0 Esant 4-6 lapelių fazei, streso metu

Cukriniai r. 1.0-2.0 2-3 kartus, intensyvaus augimo metu

Bulvės 1.0-2.0 2-3 kartus, intensyvaus augimo metu

Lauko daržovės 2.0 Kelis kartus vegetacijos metu, ypač prieš žydėjimą

Lapinės daržovės 2.0 Kelis kartus vegetacijos metu

Uogynai, sodai (išskyrus slyvas) 2.0-3.0 Kelis kartus vegetacijos metu, ypač prieš žydėjimą

Žolynai, vejos 0.5-1.0 Nupjovus, esant stresui

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPURTYKITE


