МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ
ЕО ТОР
Течна смес от микроелементи – мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn)
ВНИМАНИЕ
Н400: Силно токсичен за водните организми.
Н411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH208: Съдържа 1,2-бензисотиазолин-3-едно. Може да предизвика алергична
реакция.
Р273: Да се избягва изпускане в околната среда.
Р391: Съберете разлятото.
Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли на места за събиране на опасни или
специални отпадъци.
СЪСТАВ
Мед (Cu): 6.3% w/w
Манган (Mn): 18.8% w/w
Цинк (Zn): 4.8% w/w
Да се използва само при призната нужда.
Да не се превишават подходящите норми на дозата.
Микроелементи за житни култури представлява отлично балансиран комплекс от
микроелементи под формата на суспензия, специално формулиран в съответствие с
хранителните нужди на житните култури.
НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
100 мл/дка в работен разтвор от минимум 20 л вода/дка.
Да не се прилагат повече от 300 мл/дка в рамките на един сезон.
ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
По всяко време след фаза трети лист, когато растението е развило достатъчно листна
маса, за да поеме добре сместа при пръскане. Да се избягва пръскане при температури
над 25°С, силна слънчева светлина или в условия на суша.
ПРИГОТВЯНЕ НА СМЕСТА ЗА ПРЪСКАНЕ
Преди употреба, разклатете добре контейнера с продукта! Напълнете наполовина
резервоара на пръскачката с чиста вода, започнете да разбърквате и бавно добавете
необходимото количество от продукта. Добавете след това останалото количество
вода, като продължавате да разбърквате и използвайте веднага. По време на пръскане,
разбъркването не трябва да спира. След употреба почистете добре оборудването.
СМЕСИМОСТ
Продуктът е физически съвместим с много пестициди, растежни регулатори и
микроелементи, които се използват в масовата практика.
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УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
ПАЗЕТЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ. Съхранявайте при температури над 5°С. Да се съхранява на
хлдно, добре проветриво място. Да се пази от директна слънчева светлина. Да не се
съхранява в близост до преки източници на топлина. Да се съхранява на място,
недостъпно за деца.Дръжте далеч от храна, напитки и фуражи за животни.
Партиден №: означен на опаковката
Срок на годност: Две 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 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 (17.8 КГ)
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