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Вердилакс СаВ 
ТЕЧЕН ТОР НА ОСНОВАТА НА РАСТИТЕЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ С КАЛЦИЙ (СА) И БОР (В) 
 
СЪСТАВ 
Общо аминокиселини: 263 г/л (20% w/w) 
Свободни аминокиселини: 70 г/л (5.3% w/w) 
Калций (CaO):   120 г/л (9.2% w/w) 
Бор (В):   1,1 г/л (0.1% w/w) 
 
ОПАСНО 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Н302: Вреден при поглъщане. 
Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
Р264: Да се измият ръцете старателно след употреба. 
Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. 
Р301+310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
Р305+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. 
Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в пунктове за събиране 
на опасни или специални отпадъци. 
Съдържа: КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ 
 
Вердилакс СаВ съдържа комплекс от свободни L-α аминокиселини от растителен 
произход, налични в растенията. Вердилакс СаВ е ефикасно решение, подпомагащо 
облекчаването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и 
почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, 
завързване на плода и периодите на усилен растеж. 
Вердилакс СаВ подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и 
качеството на реколтата. 
Вердилакс СаВ има предпазно и лечебно действие при физиологични смущения, 
причинени от недостиг на калций и бор: горчиви плодове при ябълки и круши, гниене на 
нарастващия връх при домати, пипер, пъпеши и дини. Повишава устойчивостта на 
плодовете при съхранение и транспорт. 
 
НОРМИ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Вердилакс СаВ може да се прилага листно или почвено. 
1. Листно приложение: 
Обща доза за листно приложение: 50-150 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка. 
Житни култури: Прилага се в доза 100 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, след 
фаза 3-ти лист на културата, когато растенията имат достатъчно развита листна 
повърхност, за да поемат разтвора. 
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Картофи: Прилага се в доза 100-150 мл/дка в работен разтвор от най-малко 20 л 
вода/дка, когато растенията имат достатъчно развита листна площ, за да поемат разтвора. 
Повторение в началото на формиране на клубените и по време на тяхното нарастване. 
Други полски култури: Прилага се в доза 100 мл/дка в работен разтвор от най-малко 20 л 
вода/дка, 20-30 дни след сеитба. 
Оранжерийни зеленчуци: Прилага се в доза 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л 
вода/дка, 15 дни след засаждане. Повторение преди цъфтеж, след завързване на плода и 
по време на нарастване на плода. 
Ягоди: Прилага се в доза 150 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, след 
пресаждане. Повторение преди цъфтеж, след завързване на плода и по време на 
нарастване на плода. 
Овощни дръвчета: Прилага се в доза 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, 
преди цъфтеж. Повторение след завързване на плода и по време на нарастване на плода. 
2. Почвено приложение: 
50-200 мл/дка на всяко приложение. Повторно приложение може да има през целия 
цикъл на интервали от 15-20 дни. 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
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 
СаВ. Изплакнете хубаво контейнера, добавете промивната течност в резервоара на 
пръскачката, довършете пълненето и пръскайте незабавно. Разбъркането на работния 
разтвор трябва да продължава през цялото време на приложение на продукта. След 
употреба почистете основно пръскачката. След употреба основно почистете пръскачката. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ 
Вердилакс СаВ 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 преди да го смесите с Вердилакс СаВ. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Да се пази от измръзване. Да се съхранява при температура над 5°С. Да се съхранява на 
хладно, проветриво 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. 
 
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 
10 Л (13.1КГ) 
 


