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АСМ Комплекс 
ЕО ТОР 
Съдържа азот, фосфор, калий, сяра и магнезий плюс микроелементи – мед, манган, зинк, 
желязо, бор и молибден 

 
ВНИМАНИЕ 
Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Да се измият ръцете старателно след употреба. 
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни  
очила/предпазна маска за лице. 
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. 
При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
 
СЪСТАВ 
Общ азот (N): 20.3% w/w (нитратен азот: 0.9% w/w, амонячен азот: 5.2% w/w, карбамиден 
Азот: 13.9% w/w) 
Фосфор (Р): 8.0% w/w като Р2О5 
Калий (К): 14.0% w/w като К2О 
Магнезий (Mg): 2.0% w/w като MgО 
Сяра (S): 6.42% w/w водоразтворим 
Бор (В): 0.033% w/w водоразтворим 
Мед (Cu): 0.20% w/w хелатирано с ЕДТА 
Желязо (Fe): 0.02% w/w хелатирано с ЕДТА 
Манган (Мn): 0.26% w/w хелатирано с ЕДТА 
Молибден (Мо): 0.006% w/w водоразтворим 
Цинк (Zn): 0.14% w/w хелатирано с ЕДТА 
 

Да се използва само при призната нужда. 
Да не се превишават подходящите норми на дозата. 
 

ФОРМУЛАЦИЯ 
АСМ комплекс представлява балансирана смес от основните хранителни елементи азот, 
фосфор, калий, сяра, магнезий и микроелементи, за листно подхранване на голям брой 
селскостопански култури. 
Напълно разтворим във вода, източник на жизненоважни хранителни елементи за културите 
в периоди на активен растеж или в условия на стрес.  
 
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
250 - 500 гр/дка в работен разтвор от 20 л/дка. 
 

АСМ комплекс е приложим при пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци. 
Прилага се по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни хранителни 
вещества. При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел 
преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.). 
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Житни култури: От фаза 3-ти лист до изкласяване. 
При необходимост, повторения могат да бъдат правени през 7-14 дни. 
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
В резервоара на пръскачката се налива половината от необходимото количество вода, след 
което бавно и при включена бъркалка се прибавя АСМ комплекс. Допълва се с останалата 
част от водата. Прилага се веднага след приготвяне на работния разтвор. По време на 
пръскане, разбъркването на разтвора не бива да спира. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ            
АСМ комплекс е съвместим с повечето от продуктите прилагани чрез пръскане. Преди 
смесване направете тест за съвместимост с останалите продукти от резервоарната смес. 
 
СЪХРАНЕНИЕ                    
Да се съхранява в оригиналната опаковка в сухи и хладни складови помещения. Да не се 
излага на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина. 
 
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 КГ 
 


