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Mineral-Ful (MLG-50)

Garantuoti medžiagų kiekiai

Bioaktyvių fulvo rūgščių ir mineralų koncentratas

Fulvo rūgštys (V&B metodas)

10,0 %

Amino ir kitos organinės
rūgštys (alaninas, argininas,

1,25 %

Mineral-Ful tai rūgštinio 2,5 pH, bioaktyvių fulvo rūgščių ir mineralų koncentratas skirtas
intensyviai ir/ar ekologinei žemdirbystei. Gali būti naudojamas sėklų beicavimui, augalų
tręšimui per lapus, kaip trąšų aktyvatorius ir pernešėjas, mikroelementų šaltinis ir vandens
parūgštintojas. Be to natūraliai sustiprina augalų imunitetą ir atsparumą stresui. Tai sąlygoja
didesnį derlingumą ir sveikesnius augalus.
Naudojimo instrukcija. Profesionaliam naudojimui purškiant per lapus: 0,5-2,0 litrai
preparato hektarui. Rekomenduojamas Mineral-Ful ir vandens santykis 1:200. Tinka visų
tipų kultūroms po sudygimo. Prieš sudygimą gali būti vartojamas kaip dirvožemio gerintojas
ir mikrobiotos aktyvatorius. Pirmas purškimas paprastai atliekamas vegetacijos pradžioje,
vėliau 1-2 purškimai kas 4 savaitės. Galima derinti su kitais agrochemikalais sustiprinant jų
poveikį ir/ar sumažinant jų dozes. Agrochemikalų aktyvavimui užtenka tik 2 ml preparato / 4
litrams vandens. Sėklų beicavimui naudojami 1-2 litrai preparato, atskiesto 10 litrų vandens
tonai sėklų. Hidroponikoje 1 ml / 4 L maitinamojo tirpalo.
Sandėliavimas: Rekomenduojama saugoti vėsioje, sausoje patalpoje. Venkite užšąlimo ir
kitų klimatinių ekstremalumų (didesnių nei 40C temperatūrų).
Distributorius Lietuvoje: Kooperatyvas „Lietuviški Javai“, Žiogaičių g. 20, Saviečių k.,
LT-58181 Kėdainių r. www.lietuviskijavai.lt
Gamintojo atstovas: LADICORP www.ladicorp.com Kilmės šalis JAV.
Geriausias iki: 5 metus nuo pagaminimo datos.
Pagaminimo partija: LOT# 19063

Pagaminimo data: 2019/02

Atsargumo priemonės: Dėvėkite pirštines ir veido uždangą, nes preparatas yra rūgštinio
pH 2,5

(išgauta iš bioaktyvių humatų)

asparto r., cistinas, glutaminas,
glicinas, histidinas, izoleucinas,
leucinas, lizinas, metioninas,
fenilalaninas, prolinas, serinas,
treoninas, galinė, kafeinė, fumaro,
cinamono, ferulinė, benzoinė, acto,
malinė, pieno, citrinos rūgštys).
(Modifikuotas HPLC metodas)

Anglis

3,9 %

Siera

0,3 %

Natris

0,2 %

Kalcis

0,1 %

Geležis

0,1 %

Magnis
Silicis
Druskos rūgštyje netirpūs
pelenai (sausoje medžiagoje)
Tankis

0,03 %
0,0014 %
11,8 %
1,035
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