
 
 

Kinsidro Grow/Кинсидро Гроу 

Органо-минерален тор 

 

Комплексен калиев тор съдържащ сяра, микроелементи, хелатиращи и комплексиращи 

материали (EDTA и органични киселини). 

 

EUH208 - Съдържа кобалтов динатриев етилендиамин -тетраацетат. Може да 

предизвика алергична реакция. 

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. 

 Състав Съдържание в % 

Калий, водоразтворим 

(K)  
9.5 

Сяра (S) 4.3 

Бор (B) 0.07 

Кобалт (Co) 0.045 

Мед (Cu) 0.05 

Манган (Mn) 0.04 

Цинк (Zn) 0.05 

 

Kinsidro Grow е смес от вещества в твърдо физично състояние за листно приложение. 

Kinsidro Grow се абсорбира бързо от листата и е предназначен да насърчава храненето 

на растенията. 

Да се използва само там, където има призната нужда. Не превишавайте разрешената 

дозата. 

Kinsidro Grow е водоразтворим и е съвместим с повечето други продукти за торене и 

растителна защита. Винаги провеждайте смес за съвместимост при употреба в 

резервоарна смес с нови продукти. 

Добавете Kinsidro Grow към наполовина пълен с вода резервоар при включено 

разбъркване.  

Избягвайте прилагане, ако се очакват валежи в рамките на три часа. 

 

Прилагане: 

Kinsidro Grow обикновено се прилага веднъж на вегетационен период. 

Доза: 15 г продукт/дка 

Количество вода: 15-30 л/дка 

 

Култура Момент на прилагане 

Царевица 2-6 листа 

Зимни зърнено - житни 2-3 листа, през есента 

Пролетни зърнено - житни Братене (BBCH 25), през пролетта 

Слънчоглед 2-4 листа 

Зимна маслодайна рапица 2-4 листа,  през есента 



Захарно цвекло С прилагане на 1 -ви или 2 -ри хербициди 

Грах и фасул 

Полски грах 

Бакла 

Соя 

4-6 листа 

 

Подходящи пожарогасителни средства: Пяна. Сух прах. Въглероден диоксид. Воден 

спрей. Пясък 

Неподходящи пожарогасителни средства: Да не се използва силна водна струя. 

Мерки в случай на злополука с хора: 

Първа помощ - общи мерки: Никога не давайте нищо през устата на човек в 

безсъзнание. Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, 

където е възможно). 

Първа помощ при вдишване: Осигурете дишане на чист въздух. Да се остави 

пострадалия да си почине. 

Първа помощ при контакт с кожата: Да се свали замърсеното облекло и изложеният 

участък от кожата да се измие с мек сапун и вода, като след това се изплакне с топла 

вода. 

Първа помощ при контакт с очите: Веднага да се измие с обилно количество вода. 

Посъветвайте се с лекар ако болката или зачервяването продължават. 

Първа помощ при поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. 

Спешно да се извърши консултация с лекар.  

 

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България: 

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 

Тел. +359 2 9154 409; +359 2 9154 233 

poison_centre@mail.orbitel.bg       

http://www.pirogov.bg 

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. 

 

Удостоверение на БАБХ №……………… 

 

Притежател на удостоверението/ Дистрибутор: 

„Кортева Агрисайънс България“ ЕООД 

Младост 4, Бизнес Парк София 

сграда 1А, ет. 1 

София, 1766 

България  

 

Производител: Pro Farm Oü Keevise 10 11415 Tallinn - Estonia T +(358) 9 817 116 30 

info@profarm.org 
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