НУТРІМАКС
ЛИСТОВЕ ДОБРИВО, ЩО МІСТИТЬ АЗОТ ТА СІРКУ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ФОТОСИНТЕЗУ,
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОТРЕБУ РОСЛИН У ПОЖИВНИХ РЕЧОВИНАХ ТА ПОКРАЩУЮТЬ
ЯКІСТЬ УРОЖАЮ
Продукт відповідає стандартам ЄС
Номер реєстраційного посвідчення: Серія №07947
Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина

Концентрація %

Вміст діючої речовини г/л

Триокис сірки (SO3), водорозчинний

63,9 %

850 г/л

Азот (N), в аміачній, водорозчинній формі

11,3 %

150 г/л

UA

13,3 кг

10 л

NUTRIMAX

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ:
Культура,
Спосіб,
Норма витрати Максималь
об’єкт, що
на кратність час обробок,
препарату
обробляється
обробок
обмеження
позакореневе
підживлення
з початку кущіння
Зернові колосові 5 л/га
3
до першого вузла
культури
та/чи зі стадії
колосіння до кінця
цвітіння
позакореневе
підживлення
Зернові культури 5 л/га
1–3
з початку появи
5–6 листків
позакореневе
підживлення
5 л/га
1–3
з початку появи
6–8 листків
Технічні культури
позакореневе
підживлення
5 л/га
1–3
з початку стадії
появи бульби до
початку цвітіння
позакореневе
підживлення
Олійні культури
5 л/га
2
з початку вегетації
до стадії появи
зрощених бутонів
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 1. Збовтайте каністру
перед використанням. 2. Наповніть чистий резервуар обприскувача на
¾ від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при
обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин,
інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових
сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). Порядок додавання
продуктів у розчин по формуляціям: З.П.>В.Г.>К.С.>К.Е.>ад'юванти.
Мікродобрива додаються останніми, за виключенням мікродобрив
з кислотним PH (напр. Серіастарт), які можна додавати в обприскувач
першими. 4. Змішуйте доки суміш для обприскування не стане
однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця
обприскування.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте на
зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин.
Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. При роботі
з препаратом слід дотримуватися рекомендацій відносно ризиків та
безпеки. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних
умов (посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються).
Не застосовувати у період цвітіння. При роботі з продуктом
використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту.
Очистити все обладнання до та після використання.
СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин
та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести
біологічні випробування на сумісність або звернутись за консультацією
до агрономічного відділу або регіональних представників ТОВ
«Суффле Агро Україна».

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у недоступному для дітей
місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів.
Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим
дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці,
у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати
замерзання та температур вище 30 OС.
УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ: Транспортування можливе усіма
видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається
використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують
захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись
з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування
небезпечних речовин відповідного класу.
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ: Утилізація відходів повинна здійснюватися
відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидайте
в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи
відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкоджують
відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих
підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: Відповідальність виробника полягає
у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред’явлені
рекомендацій щодо використання дозування для кожної культури.
За будьякі ризики, пов’язані зі зберіганням, маніпулюванням та
використанням продукції повну відповідальність несе споживач.
ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ: При потраплянні на шкіру або
в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби
звернутися до лікаря. При ускладненому диханні вийти (або вивести
постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує
дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротову
порожнину не викликати блювання, негайно звернутися до лікаря.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Упаковка: каністра 10 л
Термін зберігання: 24 місяці
Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці
Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика:
IV клас небезпеки
Виробник: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France
Tél: +33(0)3 23 80 10 18 www.s-d-p.fr
Імпортер та дистриб’ютор в Україні: ТОВ „Суффле Агро Україна“,
вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н,
Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua.
тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

UA

