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СЯРА ХЕДЛАНД 
СУСПЕНЗИЯ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ВНИМАНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 
H315: Предизвиква дразнене на кожата. 
Н319:  Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
EUH208: Съдържа 1,2-бензисотиазолин-3-едно. Може да 
предизвика алергична реакция 
Р264: Да се измият ръцете старателно след употреба. 
Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
P302+352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
P332+313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. 
P337+313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
 
Съдържа:   800 г/л (58.8% w/w) елементарна сяра 
 
Разрешен за употреба с Удостоверение No.0037/08.03.2010г., издадено от Национална 
служба за хранителна защита при Министерство на земеделието и горите. 
 
ФОРМУЛАЦИЯ  
СЯРА ХЕДЛАНД е висококачествен суспензионен концентрат със средна големина на 
частиците 3 микрона. Това позволява постигането на оптимално покритие на листата и 
достъпност на елемента за културата. Разлива се и се диспергира лесно, суспендира добре 
във вода. Продуктът е химически и физически стабилен, съвместим с голям брой други 
продукти използвани в масовата практика. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
За коригиране на дефицит на сяра при голям брой земеделски култури – рапица, житни 
култури, лозя, ягоди, ябълки, круши и др. 
 
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рапица: 0.5 - 1 л/дка в работен разтвор от 20-50 л/вода. Първо приложение преди начало 
на нарастване на стеблото. Рапицата показва много добро усвояване на листно 
приложената сяра до средата на цъфтеж, дори при липса на дефицит. 
 
Житни култури: 0.5-1 л/дка в минимум 20 л работен разтвор/дка. 
Дефицитът на сяра при пшеница се проявява като пожълтяване (общо или между 
нерватурата), особено при най-младите листа. Съдържание на сяра под 0.2% от сухото 
вещество или съотношение N:S по-високо от 15:1 във фаза вретенене е индикатор за 
дефицит на сяра при пшеницата. 
 
Лозя: 200-400 мл/дка в работен разтвор от 20-50 л/дка за листно подхранване. 
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ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Преди отваряне и употреба разклатете добре контейнера с продукта! 
Половината от предвиденото количество вода се излива в резервоара на пръскачката. Към 
него се добавя необходимото количество продукт при постоянно включена бъркалка, след 
което се добавя и останалата половина от водата. Прилага се веднага след приготвяне на 
работния разтвор. През цялото време на транспортиране и работа с продукта, 
разбъркването на разтвора не бива да спира. 
Празните опаковки от продукта се изплакват трикратно с вода и промивните води се 
изливат в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да не се използват повторно за 
никакви цели. 
След приключване на работа всички филтри се почистват, а резервоара на пръскачката се 
почиства с разтвор на натриев бикарбонат, след което промивните води се изпомпват през 
дюзите, за да се почистят всички части на пръскачката. 
Да не се пръска при температури над 25 ºС и силно слънце. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ          
СЯРА ХЕДЛАНД е физически съвместим с голям брой агрохимически продукти. Преди 
смесването му с други продукти, внимателно прочетете етикета на другия продукт. 
СЯРА ХЕДЛАНД е несъвместим с нитратни торове, продукти съдържащи като активни 
вещества флутриафол, хлороталонил, прохлораз, хлорпирифос, делтаметрин или 
фенбуконазол; минерални масла, азотни торове с високо съдържание на азот и продукти 
съдържащи ксилен. 
 
СЪХРАНЕНИЕ:                    
Пазете 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. 
 
Срок на годност: Две 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 ℮ , 1 л ℮ 


