
DOZAVIMAS IR NAUDOJIMAS
GO-Dense K50 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.) 1.5-3.0 1-2 kartus, intensyvaus augimo metu

Rapsai (kiti aliejiniai augalai) 1.5-3.0 1-2 kartus, intensyvaus augimo metu

Ankštiniai (žirniai, pupos irk t.) 1.5-3.0 1-2 kartus, intensyvaus augimo metu prieš žydėjimą

Kukurūzai 2.0-3.0 Esant 4-6 lapelių fazei

Cukriniai r. 1.5-3.0 2-3 kartus, intensyvaus augimo metu

Bulvės 2.0-3.0 2-3 kartus, intensyvaus augimo metu

Lauko daržovės 2.0-4.0 Kelis kartus vegetacijos metu, ypač prieš žydėjimą

Lapinės daržovės 2.0-4.0 Kelis kartus vegetacijos metu

Uogynai, sodai  2.0-4.0 Kelis kartus vegetacijos metu, ypač prieš žydėjimą

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

Gamintojas 
Global Crop Improvement Company Ltd. 
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, UK                                                                                             
Tālr.: +44 (0) 1480 810137
E-pasts: office@gcic-global.com
Internetā: www.gcic-global.com 

EB Trąša

pH: 12.6  

Skystos azoto ir kalio trąšos. Naudojama kaip trąša, purškimui per lapus.  Be chloridų ir sulfatų. 
GO-Dense K50  yra koncentruota skysta kalio trąša be chloridų ir sulfatų. Trąšoje esančios mineralinės medžiagos subalansuotos aktyviam augalų 
augimui skatinti ir gretai įsisavinamos 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.

SUDĖTIS KIEKIS 
[%]

Bendras Azotas (N) 4.5

Karbamidinio azoto 4.5

Kalio oksido (K2O) 50.0 SUDERINAMUMAS
GO-Dense K50  galima maišyti su daugeliu preparatų naudojamų žemės 
ūkyje, tačiau rekomenduojama patikrinti suderinamumą mažame kiekyje 
darbinio tirpalo.

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

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

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI: 
Pateikiama pagal pareikalavimą. naudojimo.

(30 kg) 

ATSARGIAI !

PRIEŠ 
NAUDOJIMĄ 
SUPURTYKITE

H315: Dirgina odą.
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 
drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsar-
giai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P302 + P352: PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu 
muilo ir vandens.
P332 + P337 + P313: Jeigu sudirginama oda: jei akių 
dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P362: Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl 
juos apsivelkant.
P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KON-
TROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.


