
                   

ГРОГРИЙН ФЕРОКС 6% EDDHA 
EО ТОР 

ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА 
ГРОМИКС Желязо 13 е хелатна форма на желязото за профилактика и 
лечение на култури с желязна хлороза.  

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Приложението трябва да осигури достигане на продукта до корените. 
Направете 15-20 см дупка във кореновата зона. Изсипете разтвореното 
количество ГРОМИКС ФЕРОКС 6 в дупката и заровете веднага. Полейте 
с достатъчно вода за да овлажните 10 см слой почва. 

 
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ: 

ЛИСТНО ДА СЕ ПОЛЗВА САМО ВЕЧЕР - НЕ Е ФОТОУСТОЙЧИВА ФОРМУЛА.  

ДОЗА: 40-80  г/дка в зависимост от растенията и степента на хлороза.  
При остър дефицит се пръска няколко пъти в доза около 50 г/дка. 
Препарата се разтваря в 20-30 л разтвор. Може да се смесва и с 
пестициди, но трябва да се увеличи разтвора на декар. Ефектът по 
листата е видим до 24 ч. Пълно възстановяване се постига след 2-3 
пръскания и почвено третиране. За да няма пиргори да се пръска вечер 
- не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време. При смесване с 
препарати и листни торове проверявайте смесимостта предварително в 
малък съд. 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ: 
КАПКОВО НАПОЯВАНЕ: торенето да се извършва през 10-15 дни с 
максимална концентрация 0.5%, докато се достигне препоръчаната 
доза. При постоянно третиране дозата е 10-40 г/1000 или (0.01-0.04  
г/л). 

 
Предпазни мерки: 
Съхранявайте в оригинална кутия. Затваряйте плътно след употреба. 
Съхранявайте на тъмно, хладно и сухо място. Пазете от деца, животни и храна. 
Слагайте ръкавици и си измийте ръцете след ползване и преди храна.  

 

СЪСТАВ: ФЕРОКС Fe Желязо EDDHA 6%, 100% хелат 
 
Химическо наименование: 
Етилендиамин-N N`ди(2-хидрокси-фенил оцетна киселина), натриево-железен 
комплекс,  EDDHA-Fe Na 
Химическа формула: C18H16N2O6FeNa 
CAS Nr:  16455-61-1 / Молекулно тегло: 435,1 
 
Приложение на продукта:  
При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата 
според вида земеделска култура, фаза на развитие и почвените характеристики. 
 
Не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време. При смесване с препарати и 
листни торове проверявайте смесимостта предварително в малък съд.  
 

Създаден за почвено третиране, но може да се ползва и листно след 
залез слънце. 

 
Производител: LIMA EUROPE NV,  Rumst, Belgium/www.lima-europe.com 
Дата на производство: 2021, Срок на годност до: 4 години 
 
Произход: EC  
Вносител: ТОП АГРО ООД, Варна, Шабла-05743/5103, Б.Слатина-0915/82280, Шумен-054/861353 
 

 
Нето тегло: 5 кг / Grogreen fertilizers 

 


