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ВЕРДИЛАКС 
РАЗТВОР НА КОНЦЕНТРИРАНИ АМИНОКИСЕЛИНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 
 
СЪСТАВ 
Общо аминокиселини:  380 г/л (34.5% w/w) 
Свободни аминокиселини:  100 г/л (9.1% w/w) 
Азот (по Келдал):     60 г/л (5.5% w/w) 
Органичен въглерод:  160 г/л (14.5% w/w) 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Продуктът не следва да се счита за опасен съгласно CLP (Регламент (ЕО) № 1272/2008). 
 

Вердилакс съдържа комплекс от свободни L-α аминокиселини от растителен произход. 
Продуктът е ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията, 
дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази 
на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж. 
Вердилакс подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и 
качеството на реколтата. 
 
НОРМИ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Листно приложение: 
Обща доза за листно приложение: 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка. 
Житни култури: Прилага се 20-30 дни след сеитба. Повторение 10 дни след братене на 
пшеницата и другите зърнено-житни култури, при необходимост. 
Картофи: Прилага се рано през сезона, когато растенията имат достатъчно листна маса, за 
да поемат разтвора. Повторно приложение да се извърши точно преди цъфтежа. 
Захарно цвекло: Прилага се рано през сезона, когато растенията имат достатъчно листна 
маса, за да поемат разтвора. Повторно приложение се прави при необходимост в 
интервали от 15-20 дни. 
Зеленчуци: Листното пръскане трябва да започне 1-2 седмици след засаждане или 
покълване на културата. 
Овощни дръвчета, грозде, маслини, цитруси, шам-фъстък и др.: Прилага се преди 
цъфтежа и след завързването на плода. Повторно приложение се прави при 
необходимост по време на фаза нарастване на плода. 
Декоративни растения: Извършват се няколко пръскания през целия цикъл на развитие, 
като се започне рано през сезона. 
 
Този продукт не трябва да се прилага при силно слънце или при температури над 25°С. 
Ако е възможно, за най-добър резултат, пръскането да се извършва вечер или рано 
сутрин. 
 
2. Приложение с напояване: 
Прилага се обща доза от 100-200 мл/дка с водата за напояване. 
Овощни видове: 150-200 мл/дка 
Декоративни растения и цветя: 125 мл/дка 
Житни и други екстензивни култури: 100 мл/дка 
Зеленчуци и други култури: 100 мл/дка 
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3.Приложение с хидропоника: 
Прилага се обща доза от 100 мл/дка. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Внимателно прочетете етикета на продукта преди прилагане.  
Разклатете контейнера добре преди отваряне и употреба. 
Оборудването за пръскане трябва да бъде чисто. 
Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода, включете бъркалката и 
добавете желаното количество Вердилакс. Изплакнете добре празната опаковка на 
продукта и добавете промивните води в резервоара на пръскачката, допълнете 
пръскачката с вода и пръскайте незабавно след приготвянето на работния разтвор. 
Разбъркането на работния разтвор трябва да продължава през цялото време на 
приложение на продукта. След употреба почистете основно пръскачката. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ 
Вердилакс е физически и химически съвместим с широка гама от селскостопански 
продукти. Посъветвайте се със своя доставчик за най-актуалната информация. Винаги 
четете етикета на партниращия продукт внимателно, преди да го смесите с Вердилакс. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температура над 5°С. 
Да се съхранява на хладно, проветриво и подходящо за съхранение място. Да не се 
съхранява на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Да се пази 
далече от досег на деца. Да се държи далеч от храна, напитки и фуражи. 
 
Партиден №: Означен на 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       Пакетирано в кашони 2 х 10 л 
10Л (11КГ) 
 


