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МЕД 435 
ЕО ТОР 
СУСПЕНЗИЯ ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Да се използва само при призната нужда. 
Да не се превишават препоръчаните норми. 
 
СЪСТАВ 
Мед (Cu) 19% w/w 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Н400:   Силно токсичен за водните организми. 
EUH208: Съдържа 1,2-бензисотиазолин-3-едно. Може да предизвика 
алергична реакция 
H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
P273: Да се избягва изпускане в околната среда. 
P391: Съберете разлятото.   
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в места за събиране на опасни или специални 
отпадъци, в съответствие с местната, регионалната, националната и/или международната 
уредба. 
 
ФОРМУЛАЦИЯ 
Суспензионен концентрат. Съдържа система от повърхностно-активни вещества за 
оптимално покритие при пръскане и абсорбация от листата 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
200 - 500 мл/дка в работен разтвор от 20-50 л/дка. 

Пръскането се осъществява в периодите на активен растеж, когато има наличие на  
достатъчно листна маса, която да поеме продукта. Да не се прилага преди фаза 3-ти лист на 
културата или когато растението е в състояние на стрес, поради суша или много високи 
температури.  
 
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Преди отваряне и употреба разклатете добре контейнера с продукта! 
Продуктът се добавя към предвиденото количество вода в резервоара на пръскачката при 
постоянно включена бъркалка. По време на работа, разбъркването не бива да спира. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ            
Мед 435 е физически съвместим с голям брой продукти. Преди смесване, внимателно 
прочетете етикета на другия продукт.  
 

СЪХРАНЕНИЕ                    
Да се съхранява на хладно, добре проветриво място. Съхранявайте съдът плътно затворен. 
Подът на стаята за съхранение трябва да е непромокаем за предотвратяване на изтичане 
на течности. Съхранявайте при температура над 5оС. 
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ПРАЗНАТА ОПАКОВКА ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВТОРНО ЗА НИКАКВИ НУЖДИ. 
 
Срок на годност: Две години от датата на производство отбелязана на опаковката 
 
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 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, 
Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, www.fmcagro.bg  
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
10 л (13,3КГ), 1 л ℮ 


