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КУРУС 
ТЕЧЕН КАЛИЕВ ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ СЪДЪРЖАЩ СЯРА 
 
За коригиране на хранителен дефицит при селскостопански култури. 
Да се използва само в случаи на доказана необходимост. 
Да не се превишават препоръчаните норми. 
 
СЪСТАВ 
Kалий (K): 21% w/w (25% w/w като К2О) водоразтворим 
Сяра (S): 17% w/w (42.5% w/w като SO3) водоразтворим 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Продуктът не трябва да се разглежда като опасен съгласно CLP (Регламент ЕО 1272/2008) 
 
Разрешен за употреба с Удостоверение No.0096-2/25.07.2016г., издадено от Българска 
агенция по безопасност на храните. 
 
ФОРМУЛАЦИЯ  
КУРУС представлява готов разтвор за листно подхранване. 
Калият има жизненоважно значение за развитието на кореновата система и здравината 
на стъблото. Участва в синтеза на протеини и усвояването на вода от растението. 
Недостигът на калий не се проявява непременно с видими симптоми. Растенията 
страдащи от недостиг на калий са податливи на измръзване, болести и физиологични 
повреди. Недостигът на калий в растенията не може да бъде компенсиран в сезона на 
растеж с помощта на обикновените торове.  
Сярата подпомага усвояването на азот и има жизненоважно значение за синтеза на 
протеини. 
 
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:  250 – 675 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка. 
 
Житни култури: 300 мл/дка от фаза братене до начало на изкласяване. 

Слънчоглед: 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка две седмици след цъфтеж, с 
повторения на всеки 7-10 дни. 

Рапица: 300 – 500 мл/дка 

Лозя: 500 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка две седмици след цъфтеж, с повторения 
на всеки 7-10 дни. 

Домати: При начало на формиране на завръзите с повторения през 10-14 дни. 

Картофи: 500 мл/дка първо приложение при формиране на клубените; второ 
приложение – при нарастване на клубените. 

Ябълки: 0.5 – 1.5 л/дка в мин. 100 л работен разтвор за пръскане. Първо приложение 
при напълно разлистване на листата и последващи приложения, ако е необходимо. 

Бобови: Към края на разпъпването до ранен цъфтеж. 

Захарно цвекло: 1 – 2 л/дка при затваряне на редовете. 
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НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
Разклатете контейнера добре преди отваряне и употреба. 
Резервоарът на пръскачката се напълва до половината с необходимото количество чиста 
вода, след което се включва бъркалката и се долива необходимото количество продукт. 
Допълва се с останалата половина от водата. Бъркалката трябва да остане включена през 
цялото време до приключване на пръскането, след което се изплаква с чиста вода. 
Сместа не бива да се оставя в покой. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ           
Да се избягва смесването със силно киселинни продукти ( рН<6 ). 
Преди смесване с други микроелементи или продукти за растителна защита е 
необходимо да се провери съвместимостта на продуктите с малки количества. 
При смесване с други течни торове и/или продукти за растителна защита, 
последователността на смесване трябва да бъде както следва: 
вода, продукт за растителна защита, КТС, тор. 
Повреди върху културата могат да бъдат предизвикани от климатични промени, 
неспазване на инструкциите написани в етикета или неправилна техника на 
приложение, които не са от компетенцията на производителя или търговеца. 
Написаните тук инструкции за употреба са надеждни и трябва стриктно да бъдат 
спазвани. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температури над 5ºС. Да се съхранява на 
хладно, добре проветриво място. Да се пази от директна слънчева светлина. Да не се 
съхранява в близост до директни източници на топлина. Да се съхранява на място, 
недостъпно за деца. Дръжте далеч от храна, напитки и фуражи за животни. 
 
Партиден номер: Виж опаковката 
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  
20 л ℮ 
 


