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ІКС-САЙТ (X-Cyte), КЕ
(кінетин - 40 мг/л) 

регулятор росту рослин

Призначення: препарат стимулює підвищення врожайності та якості продукції.
Класифікація ВООЗ, токсичність: за параметрами гострої інгаляційної токсичності відноситься до 3 класу небезпечності (речовина помірно небезпечна), за параметрами гострої пероральної та 
шкірно-резорбтивної токсичності - до 4 класу небезпечності (речовина малонебезпечна); чинить слабку подразнюючу дію на шкіру та помірну - на слизові оболонки очей, не проявляє сенсибілізуючих 
властивостей.
Сумісність з іншими препаратами: Сумісне з більшістю пестицидів.
Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: робочий розчин готується безпосередньо перед початком підживлення, ретельно перемішати перед використанням.
Рекомендації щодо застосування: не застосовувати, якщо упродовж години після застосування очікується дощ, оскільки це знижує ефективність добрива.
Вимоги щодо зберігання, перевезення: Зберігають окремо від отрутохімікатів та харчових продуктів у темному, захищеному від атмосферних опадів приміщені при нормальній вологості від 60% до 75% 
та температурі до +35 С у закритій заводській упаковці з етикеткою. При зберіганні не допускати порушення герметичності тари з метою попередження розливу продукту. Зберігайте хімікати в підсобних 
приміщеннях. Уважно огляньте контейнер перед зберіганням продукту, переконайтеся, що всі контейнери промарковані і не пошкоджені. Контейнер повинен бути щільно закритий. Транспортують 
автомобільним, залізничним та морським транспортом у відповідності з правилами перевозок небезпечних вантажів, що діють на транспорті даного виду з нанесенням маніпуляційного знаку «Берегти від 
вологи».
Перша медична допомога: постраждалі від сильного впливу хімікатів повинні бути негайно доставлені в організацію охорони здоров'я для надання їм медичної допомоги. У разі необхідності викликати 
рятувальників. У потерпілого повинні бути при собі етикетка та копія Паспорта безпеки.
ОЧІ: Тримаючи повіки відкритими, негайно промити очі великою кількістю води протягом 15 хвилин. Звернутися за медичною допомогою у разі виникнення сильного роздратування.
ШКІРА: Негайно промити уражену ділянку водою з великою кількістю мила. Зняти забруднений одяг, не чіпати очі. Звернутися за медичною допомогою у разі виникнення сильного подразнення.
ОРГАНИ ДИХАННЯ: Перемістити потерпілого на свіже повітря. При необхідності скористатися додатковим джерелом кисню. Переконатися, що слизо не утрудняє доступ повітря. Звернутися за медичною 
допомогою, якщо дихання утруднене. 
ПРОКОВТУВАННЯ: Негайно зв'язатися з лікарем для консультації. Викликати блювоту. Потерпілий повинен випити молоко, білок яєць або велику кількість води. Ніколи не давайте нічого людині, що 
знаходиться без свідомості, в конвульсіях або не може ковтати.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Інформація для лікаря: Симптоматичне лікування.
Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та знищення тари: Спеціальних методів знешкодження не потребує у зв’язку з необмеженим строком агрохімічної придатності. Відходи збирають 
в тару і направляють в технологічний процес або на утилізацію. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію Мінприроди на проведення 
таких робіт.

Норма витрат препарату Культура, об’єкт,
що обробляється Призначення Спосіб, час обробки,

обмеження Макс. кратність обробки

0,5-1,5 л/га Зернові колосові Підвищення врожайності

Підвищення врожайності

Підвищення врожайності

Підвищення врожайності

Кукурудза

Соя

Овочі

Підживлення по вегетації 3

3

3

5

Підживлення по вегетації

Підживлення по вегетації

Підживлення по вегетації

0,5-1,5 л/га

0,5-1,5 л/га

0,5-1,5 л/га

До відома споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватись інструкції щодо застосування.
Виробник / Manufactured by: «СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ, ІНК. / STOLLER INTERNATIONAL, INC.
Юридична адреса виготовлювача / Legal address: 9090 Кеті Фріуей, 400 Х’юстон, Техас 77024 США /
9090 Katy Freeway, Suite 400, Houston, Texas 77024 USA
Tel.: +1 (703) 527-3887
Номінальний обсяг / Actual Volume: 4 л / 4 l
Номер реєстраційного Посвідчення / State Registration Series A No.: 04030
Номер партії / Batch No.:
Дата виготовлення / Date of Manufacture: 
Гарантійний термін зберігання / Best before: 3 роки (3 years)
Термін придатності / Shelf live: необмежений / not limited 

В сільському господарстві добриво застосовується з нормами витрати відповідно до таблиці:

Норма витрат препарату Культура, об’єкт,
що обробляється Призначення Спосіб, час обробки,

обмеження Макс. кратність обробки

5-15 мл / 100 м2 Кукурудза Підвищення врожайності

Підвищення врожайності

Підвищення врожайності
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Овочі

Підживлення по вегетації 3

3

5

Підживлення по вегетації

Підживлення по вегетації

5-15 мл / 100 м2

5-15 мл / 100 м2

Для особистих підсобних господарствах добриво застосовується з нормами витрати відповідно до таблиці:
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