
 

 

 

БИОСТИМУЛАТОР - ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТЕЧЕН ТОР 

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ % тегло/тегло % тегло/обем 

Общ Азот (N) 1.0 1.3 

Фосфор водоразтворим (P2O5) 7.0 9.0 

Калий водоразтворим (K2O) 10.0 13.0 

Бор водоразтворим (B) 0.13 0.17 

Мед водоразтворим* (Cu) 0.10 0.13 

Желязо водоразтворимо* (Fe) 0.20 0.27 

Манган водоразтворим* (Mn) 0.20 0.27 

Молибден водоразтворим (Mo) 0.05 0.07 

Цинк водоразтворим* (Zn) 0.20 0.27 

Алгининова киселина** 5.0 6.5 

Манитол** 0.2 0.3 

* 100% от Микроелементите са в хелатна форма (EDTA)  
** Екстракт от водорасли Ascophyllum nodosum   
Съдържание на органично вещество: 15% 
Обемна маса: 1,26-1,30 кг/л (при 20оС)    Електропроводимост 73.2 mS/cm 
 
Тор клас “A” “Съдържанието на тежки метали е под разрешените прагови стойности за тази 
класификация”. 

 
Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент № 834/2007. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НЕТО: 5 л / 6.5 кг 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: 
FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.  
Avda. del Cadí 19-23, Pol. Ind. Sant Pere Molanta 
08799 Olèrdola, Barcelona 
www.futurecobioscience.com 
 
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА: 
Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ 
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 
www.sab.bg 
 

ОПАСНОСТИ / РИСКОВЕ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ 
 

http://www.futurecobioscience.com/
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Предупреждения за опасност 
H319 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
Препоръки за безопасност 
P102: Да се съхранява извън обсега на деца. 
P264:  Да се измие старателно след употреба. 
P270:  Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P280:  Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните лещи,  ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължете с изплакването 
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 
P411+P235:  Да се съхранява при температури, не по-високи от 40°C. Да се държи на хладно. 
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната / регионалната / 

националната/международната уредба за опасни отпадъци или опаковки 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
Да не се прилага директно върху води и в райони с повърхностни води или крайбрежни райони 
находящи се под средната линия на прилива. Да не се замърсяват водите при почистване на 
оборудването  или изхвърляне на водата от почистването  на оборудването. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Да не се замърсяват води, храни или фуражи при съхранение или унищожаване.  
Да се съхранява на сухо, хладно място далеч от пряка слънчева светлина и от източници на 
топлина. Да се пази от прегряване или замръзване. Оптимална температура за съхранение 
между 4 и 30 °С. Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ШИГЕКИ® е разтворим концентрат на основата на екстракт от водорасли, в комбинция с 
Фосфор, Калий и микроелементи в хелатна форма (EDTA). Екстрактът от водорасли е  получен 
чрез специален метод, позволяващ запазване биоактивността на молекулите (аминокиселини, 
растежни биостимулатори, полизахариди и др.)  
Прилага се разреден във вода.  
ШИГЕКИ® може да се прилага както листно, така и почвено (с различни напоителни системи). 
ШИГЕКИ® е специално разработена формулация за максимално усвояване на микро и 
макроелементите от културите. Листното приложение активира метаболизма на всяка 
вегетативна клетка. 

КУЛТУРА ДОЗА 
(мл/дка) 

Момент на приложение 

Житни 100-300 1-2 приложения - по време на вегетацията до изкласяване 

Слънчоглед, царевица 100-300 1-3 приложения - по време на вегетацията, през 20 дни 

Рапица 100-300 1-4 приложения – започват след поникване на културата и продължава на 
пролет  

Картофи 100-300 1-3 приложения - 1-во приложение при покълване/поникване/засаждане 
за подпомагане поникването, и още 2 или повече приложения по време 
на образуване на листата за подпомагане формиране на столони  

Ягодоплодни 100-250 от столонообразуване, през 15-20 дни  

Лозя 150-300 1-3 приложения – започват, когато леторастите са 20 см. За повишаване на 
добива – от големина на зърната 4 мм 



 

СМЕСИМОСТ 
ШИГЕКИ® е смесим с почти всички инсектициди и фунгициди с изключение на продукти на база 
Са и Mg, но като се има предвид голямото разнообразие от продукти предлагани на пазара, 
преди прилагане на резервоарни смеси се препоръчва да се направи предварителен тест за 
съвместимост на малка площ. 
Да не се прилага в резервоарна смес с продукти на база Ca и Mg тъй като Шигеки съдържа 
фосфор. 
 
ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО 
ШИГЕКИ отговаря на описанието посочено в етикета и е предназначен за целите описани тук, 
когато се използва в съответствие с указанията на етикета и определените условия за употреба. 
Производителя не носи отговорност и не гарантира пригодността на продукта за други цели. 
Купувача и потребителя поема всички рискове и отговорности за потенциални загуби и щети 
при употребата, складирането, манипулацията или приложението по начин, който не отговаря 
на написаното в този етикет. 
 

Костилкови овощни 100-300 от развитие на леторастите. 1-во приложение с Калиев тор  45 дни преди 
беритба, последвано от още 2 приложения през 15 дни. 

Череши 150-300 от развитие на леторастите. Срещу напукване на плодовете – по време 
нарастване на плода 

Семкови овощни 150-250 от развитие на леторастите, през 15-20 дни. 

Зеленчуци 100-300 1-3 приложения - на всеки 15 дни след разсаждане, по време на 
вегетационното развитие  

Тиквички 100-300 1-3 приложения - на всеки 15 дни по време на вегетационното развитие 

Тикви 100-300 1-3 приложения - от 4-5 лист на главното стъбло на всеки 15-20 дни 

Листни зеленчуци 100-300 1-3 приложения - първо 2 седмици след рзсаждане и на всеки 5 дни по 
време на вегетационното развитие  

Етерично-маслени 
култури (лавандула, 
рози, мента, маточина 
и др.) 

100-300 1-3 приложения - Първо приложение по време  на вегетационното 
развитие. Следващо основно приложение – преди или по време на 
цъфтеж  

Хидропоника 150-300 2-3 приложения - през вегетацията 

Третиране на семена 100-300 мл/100 кг семена 


