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ХЕДЛАНД ЦИНК  

EО ТОР 
НЕОРГАНИЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ. 
 
СЪСТАВ 
Цинк (Zn): 11.2 % w/w като цинков сулфат, водоразтворим 
 
Да се използва само при призната нужда. 
Да не се превишават подходящите норми на дозата. 
 
ОПАСНО 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
P273: Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280: Да се носят предпазни ръкавици / предпазно облекло / 
предпазни средства за очите / лицето. 
P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с 
вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, 
ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да 
промивате. 
P391: Съберете разлятото.  P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли 
в места за събиране на опасни или специални отпадъци, в 
съответствие с местната, регионалната, националната и/или 
международната уредба.  
Съдържа: ЦИНКОВ СУЛФАТ 
 
ХЕДЛАНД ЦИНК представлява буфериран течен цинков сулфат за корекция на дефицит 
на цинк при царевица, ечемик, картофи, овощни, бобови култури и др. 
 
ФОРМУЛАЦИЯ  
ХЕДЛАНД ЦИНК съдържа 150 г/л цинк (Zn) под формата на сулфат, формулиран с 
буферни агенти и прилепители за стабилност на формулацията, по-добро покритие и 
ефективно задържане по листата. 
 
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
При нисък дефицит на цинк: 200 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка. 
При умерен дефицит на цинк: 400 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка. 
При висок дефицит на цинк: 400 мл/дка с последващи повторения в зависимост от 
установените нужди. 
 
ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
По всяко време след фаза 3-ти лист на културата като рутинно подхранване или при 
установен дефицит на цинк, когато има достатъчно листна маса, която да поеме 
продукта при пръскане. 
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Най-добри резултати се постигат, ако пръскането се извършва рано сутрин или вечер, 
когато в растението има достатъчно влага. Да не се прилага при високи температури, 
условия на суша или друг вид стрес за културата. 
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Преди употреба разклатете добре контейнера с продукта! 
Резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода, 
след което при включена бъркалка се прибавя ХЕДЛАНД ЦИНК. Допълва се с останалата 
част от водата. Прилага се веднага след приготвяне на работния разтвор. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ            
ХЕДЛАНД ЦИНК е съвместим с голям брой продукти прилагани чрез листно пръскане. 
Прочетете етикета на другия продукт(и) преди смесване с ХЕДЛАНД ЦИНК. 
 
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ 
Да се пази от замръзване – да се съхранява при температури над 5ºС. 
Да не се съхранява на пряка слънчева светлина. Да се държи далече от достъп на деца. 
Да се държи далече от храни, напитки и храни за животни. 
 
Партиден номер: означен на опаковката 
Срок на годност: 3 години от датата на производство означена на опаковката 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ  
FMC Agro Limited 
Rectors Lane, Pentre, Deeside 
Flintshire, CH5 2DH, U.K. 
www.fmc-agro.co.uk 
 
Лице, което пуска продукта на пазара: 
ФМС Агро България ЕООД 
София 1680, бул. „България“ №102 
БЦ „Беллиссимо“, етаж 5, офис 59 
тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44 
www.fmcagro.bg 
 
СЪДЪРЖАНИЕ       Пакетиран в кашони от 4х5 л. 
5 Л (6.75 КГ) 
 
 
 


