
Harvest
More

Призначення: мінеральне добриво, яке підвищує врожайність та покращує якість продукції.
Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика: 3 клас (помірно небезпечний)
Рекомендації щодо застосування: для застосування в сільському господарстві та у приватному секторі на культурах та з нормами витрати відповідно до таблиці.

Unleashing The Power of Plants
Stoller  International

ХАРВЕСТ МОР
(HARVEST MORE), п

(N < 31%, P2O5 < 56%, K2O < 47%, Ca < 5%, Mg < 2%,
B < 0,2%, Co < 0,01%, Cu < 0,4%, Mn < 0,6%, Mo < 0,01%, Zn < 2%

+ Trace Elements (ел. у незначних кількостях)
мінеральне добриво 

Виробник / Manufactured by: СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ, ІНК. / STOLLER INTERNATIONAL, INC.
Юридична адреса виробника / Legal address of manufacturer: 9090 Кеті Фріуей, 400, Х’юстон, Техас, 77024, США / 
9090 Katy Freeway, Suite 400 Houston, Texas 77024
Tel.: (+1) 713 461 1493
Номінальний обсяг: 
Номер реєстраційного Посвідчення / State Registration Series A No.: 07146
Номер партії / Batch No.:
Дата виготовлення / Date of Manufacture:
Гарантійний термін зберігання / Best before: 3 роки (3 years)

Сумісність з іншими препаратами: сумісний з більшістю препаратів. Перед використанням рекомендується провести пробне змішування.
Приготування та норма витрати робочого розчину: необхідну кількість препарату додати у бакову суміш постійно розмішуючи в заповнений на 1/3 бак обприскувача. Через декілька хвилин  залити водою до повного 
об’єму бака. Робочий розчин використати в день його приготування. 
Вимоги щодо зберігання, перевезення: необхідно дотримуватися вимог ГОСТ 12.3.037-84 «Система стандартов безопасности труда. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие 
требования безопасности».
Зберігають у сухому, захищеному від потрапляння атмосферних опадів та ґрунтових вод приміщенні, обладнаному загально обмінною, примусовою вентиляцією. Не допускати порушення герметичності обладнання, 
комунікацій і тари, які запобігають потраплянню агрохімікату в поверхневі та ґрунтові води. Не допускається сумісне зберігання з кислотами, лугами, пестицидами, органічними речовинами. Транспортують в 
упакованому вигляді відповідно до правил перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту. 
Перша медична допомога: гострі отруєння добривом малоймовірні через його низьку токсичність. При потраплянні препарату на шкіру – зняти забруднений одяг, змити препарат водою з милом. При попаданні 
препарату в очі - ретельно промити їх водою протягом 15 хвилин. Якщо біль не проходить - звернутись до лікаря. При попаданні препарату в шлунок необхідно прополоскати рот, випити велику кількість води, а потім 
шляхом подразнення задньої стінки горлянки викликати блювання. Повторити це декілька разів, після чого постраждалому дати випити склянку води, в якій розмішати 4 – 5 таблеток карболену або активованого вугілля 
(із розрахунку 3-5 таблеток на 1 склянку води). Антидот відсутній.
Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: препарат спеціальних методів знешкодження не потребує. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих 
підприємствах, що мають ліцензію Мінприроди на проведення таких робіт.
До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та навколишнього природного середовища слід дотримуватись вимог інструкції щодо використання даного препарату. Виробник та постачальник препарату не 
несуть відповідальності за збитки, внаслідок порушення вимог інструкції щодо використання препарату. 
Строки виходу для проведення ручних та механізованих робіт та строки очікування до збору не регламентуються.

Норми витрат добрива, кг/га Спосіб, час обробок,
обмеження

Максимальна кратність
обробок

2,0 – 15,0 кг/га

Культура, об'єкт,
що обробляється

1 - 5

Зернові, зернобобові, технічні, олійні, овочеві 
відкритого та закритого ґрунту, плодово-ягідні, 

квітково-декоративні культури
Кореневе та позакореневе підживлення 

у період вегетації

Для приватного сектору

20 – 150 г/100 м2 1 - 5
Зернові, зернобобові, технічні, олійні, овочеві 

відкритого та закритого ґрунту, плодово-ягідні, 
квітково-декоративні культури

Кореневе та позакореневе підживлення 
у період вегетації
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