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LT EB TRĄŠOS WS NPK BRATAN FOLIAR 18-18-18 + 2,3 MgO + 4,5 SO3 + mikro* 

Aukščiausios kokybės vandenyje tirpios NPK trąšos su mikroelementais augalų tręšimui per lapus arba 

laistymui. Be chloro. Tinka tręšti lauko augalus, šiltnamio augalus, daržoves, vaismedžius. Skatina augalų ir 

jų šaknų augimą, žydėjimą, didesnio ir aukštesnės kokybės derliaus formavimą. 

Sudėtis:  

Bendrasis azotas (N)                  18,0 % 

Nitratinis azotas (N-NO3)             5,3 % 

Amoniakinis azotas (N-NH4)        2,7 % 

Amidinis azotas (N-NH2)             10,0 % 

Fosforo pentoksidas (P2O5)*       18,0 %  

Kalio oksidas (K2O)**                   18,0 % 

Magnio oksidas (MgO)**              2,3 % 

Sieros trioksidas (SO3)**          4,5 % 

Boras (B)**                                   200 mg/kg  

Varis (Cu), EDTA chelatas*         100 mg/kg 

Geležis (Fe), EDTA chelatas*      1000 mg/kg 

Manganas (Mn), EDTA chelatas* 500 mg/kg 

Molibdenas (Mo)**                        80 mg/kg  

Cinkas (Zn), EDTA chelatas*        100 mg/kg 

* tirpūs vandenyje ir neutraliame amonio citrate 

** visiškai tirpūs vandenyje 

 

Naudojimas purškiant per lapus: 

Javai, rapsai, ankštiniai augalai, kukurūzai, runkeliai: 1-2 purškimai nuo 3-4 lapų tarpsnio, taip pat žiemkenčių 

augalams pavasarį atsinaujinant vegetacijai, norma – 2-5 kg/ha. Tarpas tarp purškimų 7-10 dienų.  

Sodai, vaismedžiai: 2-4 purškimai, vaismedžiams intensyviai augant iki žydėjimo pradžios, norma – 5-10 kg/ha. 

Tarpas tarp purškimų 7-10 dienų. 

 

Naudojimas laistant ant dirvos: 

Šiltnamio augalai: pomidorai, agurkai, paprikos, ridikėliai, salotos ir kt.: tręšti kas 7-10 dienų, praėjus 14 dienų 

nuo persodinimo iki susiformuoja vaisiai, norma – 20 g/10 L vandens. 

Bulvės: tręšti 1 kartą, augalams intensyviai augant iki susiformuoja bulvių gumbai, norma – 20 g/m2. 

Moliūgai: 1-2 kartus augalams intensyviai augant iki susiformuoja vaisiai, norma – 10-20 g/m2. 

Braškės, avietės, serbentai, šilauogės ir t.t.: 1-2 kartus augalams intensyviai augant iki susiformuoja vaisiai, 

norma – 10-20 g/m2.  

Sodai, vaismedžiai: 2 kartus nuo žydėjimo iki užauga vaisiai, norma – 10 g/m2.  

Lauko ir kambarių gėlės: intensyviai augant, norma – 1-2 g/L vandens. Tręšti kas 7-10 dienų. 

Vejos: tręšti pavasarį – vasarą, norma – 10-20 g/m2.  

Neviršyti rekomenduojamos normos! 

Atsargumas! 

P260: Neįkvėpti dulkių. P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 

apsaugos priemones. P305 + P351 + P338 patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313: Jeigu akių 

dirginimas nepraeina, kreipti į gydytoją. 

Importuotojas: AB „Linas Agro“ 

Smėlynės g. 2C, 35143 Panevėžys,  

Lietuva. Tel. +370 45 507 350 

www.linasagro.lt Gamintojas: Van Iperen International B.V. Smidsweg 24 | 3273 LK Westmaas | 

Nyderlandai, Tel. +31 (0) 186 578. TARA: 1 kg. 25 kg 


