ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34
ЕС ТОР
ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР С ВТОРОСТЕПЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И МИКРОЕЛЕМЕНИТИ
СЪСТАВ
Азот (N):
Магнезий (МgO):
Манган (Mn):
Мед (Cu):

25% w/w водоразтворим
2.5% w/w под формата на нитрат, водоразтворим
0.7% w/w под формата на нитрат, водоразтворим
0.4% w/w под формата на нитрат, водоразтворим

Да се използва само в случаи на доказана необходимост.
Да не се превишават препоръчаните норми.
ВНИМАНИЕ
H315: Предизвиква дразнене на кожата.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
P264: Да се измият ръцете старателно след употреба.
P280:
Използвайте
предпазни
ръкавици/предпазно
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P332+313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински
съвет/помощ.
P337+313: При продължително дразнене на очите: Потърсете
медицински съвет/помощ.
ФОРМУЛАЦИЯ
ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 е тор за листно подхранване под формата на водна суспензия, с
високо съдържание на азот (n) и добавени микроелементи за балансирано листно
подхранване на културите.
ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 намира приложение в периода на активен растеж на
културите или в условия на неблагоприятни климатични условия и повреди (слана,
градушка), като допълнение на продуктите за третиране на културата.
Най-подходящ за коригиращо азотно торене.
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Житни култури:
300 мл/дка в работен разтвор от минимум 20 л/дка от фаза вретенене до поява на класа.
Да не се правят повторения в период по-кратък от 3 седмици.
Маслодайна рапица:
300 мл/дка в работен разтвор от минимум 20 л/дка по време на нарастване на стъблото и
след цъфтеж. Да не се прилага по време на самия цъфтеж на културата.
Картофи:
300 мл/дка в работен разтвор от минимум 20 л/дка, когато листата на растенията в реда се
доближат едно до друго до последното пръскане против мана (едновременно третиране).
Зелеви култури:
450 мл/дка от фаза 3-ти лист по всяко време през целия активен растеж на културата. Обем
на работния разтвор - 20 л вода/дка.
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При необходимост дозата на приложение може да бъде завишена до 450 мл/дка при
житни култури, рапица, картофи, ако културите са в добро състояние и съществуват
благоприятни условия за тяхното развитие.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Да не се пръска при силно слънце и при температури над 25ºС.
Най-добри резултати се постигат, когато пръскането се извършва рано сутрин или късно
вечер, когато в растенията има оптимално количество влага. Да не се прилагат повече от
900 мл/дка в рамките на един сезон. За постигане на най-добри резултати се препоръчва
двукратно или трикратно пръскане.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Преди употреба разклатете добре контейнера с продукта.
Резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода,
след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34.
Допълва се с останалата половина от водата. Бъркалката трябва да остане включена през
цялото време до приключване на пръскането. Контейнерът се изплаква с чиста вода и
промивната вода се излива в резервоара на пръскачката.
Опаковката на продукта да не се използва за повторна употреба.
СЪВМЕСТИМОСТ
ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 е съвместим с повечето от прилаганите в практиката листни торове.
Преди смесване с други микроелементи или продукти за растителна защита е необходимо
да се прочете внимателно етикета на другия продукт.
ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 не е съвместим с всички масла-прилепители и формулации на база
ципроконазол.
СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте съдът плътно затворен. Да се съхранява на хладно, добре проветливо място.
Да се съхранява при температури над 5°C. Да се пази от замръзване.
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 ℮ (13,5кг)
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