ФОЛИАР ЕКСТРА
ЕО ТОР
Течен NPK тор с второстепенни елементи и микроелементи
ВНИМАНИЕ
Н319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Р264: Да се измият ръцете старателно след употреба.
Р273: Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
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.
Р337+313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Изхвърляне/ Обезвреждане:
P501: Съдържанието / съдът да се изхвърли в одобрено от властите за целта място за
изхвърляне на остатъци от продукти и техните опаковки.
СЪСТАВ
азот (N):
9.9% w/w водоразтворим
фосфор (Р2О5): 6.6% w/w водоразтворим
калий (К2О):
3.0% w/w водоразтворим
магнезий (Mg): 1.8% w/w под формата на нитрат, водоразтворим
бор (В):
0.01% w/w водоразтворим
мед (Cu):
0.006% w/w под формата на нитрат, водоразтворим
манган (Мn): 0.18% w/w под формата на нитрат, водоразтворим
цинк (Zn):
0.006% w/w под формата на нитрат, водоразтворим
Да се използва само при призната нужда.
Да не се превишават подходящите норми на дозата.
ФОЛИАР ЕКСТРА осигурява балансирано набавяне на основните хранителни елементи азот,
фосфор, калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване при голям брой
земеделски култури. Чрез ФОЛИАР ЕКСТРА внесените хранителни вещества действат в
комбинация, а не поотделно.
ФОЛИАР ЕКСТРА е формулиран със специални прилепители, които не позволяват отмиването
му по време на дъжд и осигуряват по-добра съвместимост с други продукти в резервоарната
смес.
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
200 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка.
ФОЛИАР ЕКТРА е приложим при пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци, спортни
терени. Прилага се по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни
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хранителни вещества. При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел
преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.).
Житни култури: От поява на флаговия лист до изкласяване.
Спортни терени: След косене с последваща поливка.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Преди употреба разклатете добре контейнера с продукта!
Резервоарът на пръскачката се напълва с 3/4 от необходимото количество вода, след което
бавно и при включена бъркалка се прибавя продукта. Допълва се с останалата част от
водата. След употреба контейнерът се изплаква с вода и промивната вода се излива в
резервоара на пръскачката. Прилага се веднага след приготвяне на работния разтвор.
Опаковката на продукта да не се използва за повторна употреба.
СЪВМЕСТИМОСТ
ФОЛИАР ЕКСТРА е физически и химически съвместим с голям брой агрохимически продукти.
СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте съдът плътно затворен. Да се съхранява на хладно, добре проветриво място.
ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ – да се съхранява при температури над 5°С.
Партиден №: означен на опаковката
Срок на годност: 3 години от датата на производство
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
ПРОИЗВОДИТЕЛ
FMC Agro Limited
Rectors Lane, Pentre, Deeside
Flintshire, CH5 2DH, U.K.
www.fmc-agro.co.uk

СЪДЪРЖАНИЕ
10 Л (12.15КГ)
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