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ХАЙ-ФОС ТУРБО 
ЕО тор 
Течен PK тор с магнезий и цинк (0-30-5 (4)) 
 

СЪСТАВ 
30.0% w/w водоразтворим фосфорен пентаоксид (Р2О5)  
5.0% w/w водоразтворим калиев оксид (К2О)  
4.0% w/w водоразтворим магнезиев оксид (MgO)  
2.0% w/w водоразтворим цинк (Zn)  
 
Да се използва само при призната нужда. 
Да не се превишават подходящите норми на дозата. 
 
ХАЙ-ФОС ТУРБО е течен тор за листно приложение при царевица и 
други земеделски култури. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ОПАСНО 
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. 
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
След употреба измийте ръцете старателно. Да се избягва изпускане в околната среда.  
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице. 
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено  облекло. 
Облейте кожата с вода. 
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. 
Съдържанието/съдът да се изхвърли в депо за опасни отпадъци. 
Опасни съставки: ФОСФОРНА КИСЕЛИНА 
 
 
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Царевица: 250 - 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка най-рано във фаза 2-4 лист на 
царевицата. По-високата доза се прилага при наличие на повече листна маса. 

Житни култури: 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка във фаза братене с повторения 
през 10-14 дни, ако е необходимо. Приложение във фаза от поява на класа до край на 
цъфтежа също може да бъде от полза. 
Рапица: 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка. Есенно приложение - във фаза 6-8 лист на 
рапицата. Пролетно приложение – при нарастване на стъблото. 
Бобови култури: 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка при височина на културата 10-15 
см, с повторение в рамките на 10-14 дни след първото пръскане. 
Захарно цвекло: 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка във фаза 4-6 лист. Възможни са 
повторения през 10-14 дни, ако е необходимо. 
Не прилагайте продукта при силно слънце и температури над 25°С. За най-добри резултати 
пръскането трябва да бъде рано сутрин или вечер.  
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ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Да се разклати добре преди употреба! В резервоара на пръскачката се налива половината 
от необходимото количество вода, след което при включена бъркалка се прибавя 
необходимото количество Хай-Фос Турбо. Тубата трябва да се изплакне добре и промивните 
води да се излеят в резервоара на пръскачката. Допълва се с останалата част от водата и се 
прилага веднага. След работа пръскачката трябва да бъде почистена много добре. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ            
Хай-Фос Турбо е физичеки и химически съвместим с голям брой продукти. Преди смесване 
направете тест за съвместимост с останалите продукти от резервоарната смес. 
 
СЪХРАНЕНИЕ                   
Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температури над 5°С. Да се съхранява в 
хладни помещения, с добра вентилация. Да не се излага на пряка слънчева светлина или в 
близост до източници на топлина. Да се пази от достъп на деца. Да се държи далече от 
храни, напитки и фуражи. 
 
Срок на годност: 3 години от датата на производство 
 
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        
10 л (14.8 кг) 
 


