МУЛТИПЪЛ
ЗА КОРИГИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛЕН ДЕФИЦИТ ПРИ ЦАРЕВИЦА И ЖИТНИ КУЛТУРИ
ОПАСНО
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH208: Съдържа 1,2-бензисотиазолин-3-едно. Може да предизвика
алергична реакция.
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
Р391: Съберете разлятото.
Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в места за събиране на
опасни или специални отпадъци.
СЪСТАВ
Магнезий (Mg):
Мед (Cu):
Манган (Mn):
Цинк (Zn):

4.6% w/
5.5 % w/w
18.0 % w/w
4.6% w/w

ФОРМУЛАЦИЯ
Високо концентрирана суспензия за листно приложение, съдържаща магнезий, манган, мед и
цинк под формата на органични и неорганични соли, за листно приложение при царевица и
житни култури.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка; при сериозен дефицит на микроелементи е
възможно повторение.
Да не се прилагат повече от 300 мл/дка в рамките на един сезон при една култура!
Да не се прилага в работен разтвор по-малък от 10 л/дка.
ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът може да се прилага при царевица, когато е налице дефицит на хранителни
елементи, както и като рутинно поддържащо третиране. Може да се прилага след фаза трети
лист при царевицата или при житните култури – при наличие на достатъчно листна маса, която
да поеме сместа при пръскане. За есенници – приложение преди началото на зимата.
Най-добри резултати се постигат при пръскане рано сутрин или вечер, когато в растенията има
достатъчно влага. Да се избягва пръскане при високи температури, силно слънце или при
засушаване, когато културите са в състояние на стрес.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Преди употреба, разклатете добре контейнера с продукта!
Напълнете резервоара на пръскачката с 2/3 от необходимото количество вода и включете
бъркалката. Бавно добавете необходимото количество от продукта, без да спира
разбъркването. Допълнете с останалото количество вода и използвайте веднага. По време на
пръскане, разбъркването на разтвора не трябва да спира. След употреба почистете старателно
пръскачката.
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СМЕСИМОСТ
Продуктът е физически съвместим с много пестициди, растежни регулатори и
микронутриенти, които се използват в масовата практика.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ. Да се съхранява при температури над 5°С, плътно затворен, в
оригиналната опаковка.
Разрешен за употреба в Република България с Удостоверение №0052/06.01.2011 г.,
издадено от Национална служба за растителна защита.
Срок на годност: 2 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 (18КГ)
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