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Šķidrs koncentrāts, ko izmanto, lai visu 
kultūru augiem palīdzētu pārvarēt stresa 
apstākļus un uzlabotu to dzīvotspēju. 
Stimulē sakņu attīstību un kultūraugu 
augšanu.

Analīze: 
N 4,0 % (w/w) 
P2O5  32,0 % (P 14,0 %)
K2O  14,0 % (K 12,0 %)
Biostimulatori  0,5 %
Dabīgie cukuri  0,6 % 

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Izraisa nopietnu ādas kairinājumu.

Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/aizsargbril-
les / sejas aizsarglīdzekļus.
NONĀKOT UZ ĀDAS: Skalojiet ar lielu daudzumu ūd-
ens.
NOKĻŪSTOT ACĪS: Acis uzmanīgi skalojiet ar ūdeni 
vairākas minūtes ilgi. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu.
Ja rodas ādas kairinājums: Vērsties pēc mediķu palīd-
zības. 
Ja acu kairinājums nepāriet: Vērsties pēc mediķu 
palīdzības.

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ie-
vērojiet lietošanas pamācību.

Glabāšana un likvidēšana:  
UZGLABĀJIET PRODUKTU ORIĢINĀLAJĀ  
IEPAKOJUMĀ cieši noslēgtu un drošā 
vietā GLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ 
VIETĀ NEUZGLABĀT KOPĀ AR PĀRTIKU 
VAI DZĪVNIEKU BARĪBU.
TVERTNI RŪPĪGI IZSKALOJIET, un ska-
lošanas ūdeni izlejiet izsmidzināmā 
šķidruma tvertnē un atbrīvojieties no tā 
drošā veidā.

5L℮
Izgatavošanas datums: Skatīt datumu uz iepakojuma.
Glabāšanas laiks: 5 gadi no izgatavošanas datuma.

Iepakots 
4x5L

BRĪDINĀJUMS!

Reģistrācijas turētājs un 
mārketinga uzņēmums:EK mēslošanas līdzeklis



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

Izplatītājs: Horticom SIA
Līvzemes iela 30, Salaspils, LV-2169
Mob. Tel: 26707428
E-pasts: office@horticom.lv

Norādījumi par lietošanu:
PHOS-STIM var izmantot visiem kultūraugiem kā lapotnes 
smidzināšanas līdzekli, kura ieteicamā deva ir 0,5–2 litri uz hektāru.

PHOS-STIM ir paredzēts kā papildu līdzeklis regulārajai mēslošanas 
līdzekļa programmai un viens pats nenodrošina pilnu kultūraugam 
nepieciešamo uzturvielu klāstu. Lai saņemtu ieteikumus par 
konkrētiem kultūraugiem, sazinieties ar GCiC. 

Sajaukšana un izsmidzināšana: 
Izmantojiet pietiekamu ūdens daudzumu, lai maksimāli aptvertu 
apstrādājamo platību — parasti ir nepieciešami 200 līdz 400 litri uz 
hektāru.
Pilnīgai aizsardzībai visā kultūraugu veģetācijas ciklā pievienojiet 
Prima palīgvielu devā 150–200 ml uz hektāru.
Pirms lietošanas pudeli kārtīgi sakratīt. Piepildiet izsmidzināšanas 
tvertni līdz pusei ar ūdeni, pēc tam pievienojiet vajadzīgo PHOS-
STIM daudzumu. Ievietojiet PHOS-STIM tvertnē pirms pievienojat 
citas ķīmiskas vielas.
Saderība: PHOS-STIM ir saderīgs ar daudziem pesticīdiem un 
minerālmēsliem. Pirms izmantojot līdzekli uz kultūraugiem, 
pārbaudiet tā iedarbību uz nelielas testa zonas. 
Neizmantojiet PHOS-STIM kopā ar sārmainiem materiāliem, 
kultūraugu eļļas adjuvantiem vai penetrējoša tipa virsmaktīvām 
vielām.

Lietotāja drošība
Ievērot vispārējās prasības attiecībā uz veselību un darba 
drošību strādājot ar mēslošanas līdzekļiem un augu aizsardzības 
līdzekļiem. 
PĒC IEELPOŠANAS: Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā. Nodrošiniet 
cietušajam pietiekamu atpūtu, un novietojiet viņu elpošanai ērtā 
stāvoklī. 
NOKĻŪSTOT UZ ĀDAS: Mazgājiet ādu ar ziepēm un lielu daud-
zumu ūdens. 
PĒC NORĪŠANAS: Izskalojiet muti ar ūdeni. 
NOKĻŪSTOT ACĪS: Tās vairākas minūtes uzmanīgi skalojiet ar 
ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli 
izdarīt. Turpiniet skalošanu.

KULTŪRAUGS IZMANTOŠANAS LAIKS IETEICAMĀ
DEVA (l/ha)

Pupas
Kad kultūraugam ir četri mezgli līdz agrīnai 
pākstu veidošanās stadijai (vislabākais laiks 
ir ziedpumpuru veidošanās fāzē).

1–2

Burkāni Kad sāk veidoties sakne. 1–2

Briseles kāposti Galvina veidošanās fāzē. 1–2

Graudaugi

2½ lapas līdz 32 fāzei pēc  decimālās kodu 
sistēmas graudaugu attīstības stadiju 
noteikšanai Zadoks (otrais mezgls).

0,5–1

Vainaga lapu stadijā (vislabākais brīdis) līdz 
ziedēšanas fāzei. 0,5–1

Zāle

Kad kultūraugam ir 2½ lapas līdz agrīnas 
cerošanas fāzei. 1–2

Tiklīdz kā pēc nogriešanas parādās jauni 
dzinumi. 1–2

Eļļas rapsis

Kad kultūraugam ir parādījušās piecas īstās 
lapas un līdz agrīnas stiebra izstiepšanās 
fāzei.

1

Kad parādās dzelteni pumpuri (vislabākais 
brīdis) līdz agrīnai pākstu veidošanās fāzei. 1

Sīpoli/puravi Kad kultūraugam ir izveidojušās trīs līdz 
sešas īstās lapas 2

Zirņi

Kad kultūraugam ir divas pilnībā izveidoju-
šās lapas līdz trīs pilnībā izveidojušos lapu 
pāru fāzei.

1

Ziedpumpuru veidošanās fāzē (vislabākais 
brīdis) līdz agrīnas pumpuru veidošanās 
fāzei.

1–2

Kartupeļi

Septiņas līdz desmit dienas pirms ziedēša-
nas sākuma, vai arī kad bumbuļi ir diametrā 
no 0,6 līdz 2,4 cm. 

2

Turpmāka lietošana  –  pēc trīs līdz pie-
cām nedēļām. 2

Cukurbietes

Kad kultūraugam ir izveidojušās trīs līdz 
piecas lapas. 1

Kad ir manāmas saknes veidošanās pazīmes 
(tam ir sākot no apmēram astoņām lapām). 2

Kukurūza Kad kultūraugam ir izveidojušās četras līdz 
astoņas lapas.  1–2

Kāļi/rāceņi Kad kultūraugam ir izveidojušās sešas līdz 
desmit lapas. 1–2

Dārzeņi / 
Lopbarības 
kāposti

Kad kultūraugam ir izveidojušās sešas līdz 
astoņas īstās lapas. 1–2

Atruna
Mūsu produkti ir augstas kvalitātes, un tie ir piemēroti izmantošanai tā, kā noteikts. Tomēr 
mēs nevaram kontrolēt to pielietošanu maisījumos, izmantošanu vai laika apstākļus, un 
tāpēc mēs nesniedzam nekādas garantijas par produktu kvalitāti vai derīgumu, kā arī 
neuzņemamies  nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radīts saistībā 
ar to uzglabāšanu, izmantošanu vai darbošanos ar tiem. Mēs neuzņemamies nekādu 
atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas ir nodarīti tāpēc, ka persona nav 
izmantojusi produktu saskaņā ar tā lietošanas pamācību. DROŠĪBAS DATU LAPA: 
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Izmantošanas biežums


