
ОБЯВЕН СЪСТАВ: тегло/тегло% тегло/обем% тегло/тегло% тегло/обем%

5,80 0,210

1,80 0,092

4,00 0,036

11,70 0,008

11,20

0,39

ИЗНОСИТЕЛ: ВНОСИТЕЛ: 

LIMA EUROPE NV

DOELHAAGSRTAAT 77/1, 2840 RUMST, BELGIUM Шабла-05743/5103, Шумен-054/861353, Б.Слатина-0915/82280

WWW.LIMA-EUROPE.COM https://www.topagro.top

Внимание

H319:

H361:

P273

P305/338/351: 

Р501

Дата на производство: 03/2020

Нето тегло: 5 kg

Нитратен азот N-NO3):                     1,30

Амиден  азот (NН2-N):                     2,90

ГРОГРИЙН ГЕЛ БОР ПЛЮС 4-8-0
EО TOP – КОМПЛЕКСЕН ТЕЧЕН ТОР

СУСПЕНЗИЯ АЗОТНО-ФОСОФОРЕН /4:8/ ТОР С Бор (B), Мед (Cu), Желязо (Fe), Манган (Mn), Молибден (Mo) и Цинк (Zn)

Гъстота: прибл. 1,4 кг/л, рН: 3.4, Нето: 5 кг,  Lot n°:  20190188   PD: 03/2020   EXPD: 03/2023

ОРИГИНАЛЕН ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН В БЕЛГИЯ С ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА И ЕФЕКТ. 

Грогрийн Гел Бор Плюс е нова формула комплексен тор за торене с Бор чрез суспензия/гел с добавени азот, фосфор и всички микролементи.

Смесимост:

Продукта е съвместим с повечето пестициди и торове под формата на разтвор. Преди ползване проверете смесимостта  в малък обем. Не се препоръчва съхранение на разтвора за по-

дълъг период.

Внимание:

Продуктът е стабилен при съхранение от 4С до 32C. Не излагайте на слънце. Не смесвайте с алкални разтвори-основи. Да не се продава непакетирано. Затваряйте плътно след употреба. 

Съхранявайте на тъмно, хладно и сухо място. Пазете от деца, животни и храна. Слагайте ръкавици и си измийте ръцете. Не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време. При 

смесване с препарати и листни торове проверявайте смесимостта предварително в малък съд. 

Препоръки за употреба:  Бор /B/ – има определящи функции при формирането на репродуктивните органи. Допринася за ефективното опрашване на цветовете и стимулира развитието на 

кореновата система, води до залагането на повече плодни пъпки и реси и до по-голям брой цветове, плодове за по-добра реколта и по-високо качество. Недостига на Бор чувствително 

намалява добива.

Фосфор (P2O5) водоразтворим:  8,40

Желязо (Fe), 100% хелат EDTA:                    0,150

Манган (Mn), 100% хелат EDTA:                  0,066

Цинк (Zn), 100% хелат EDTA:                         0,026

Мед (Cu), 100% хелат EDTA:                          0,005

Бор (B), разтворим във вода:                        8,00

Молибден (Mo), водоразтворим:               0,28

Общ АЗОТ (N):                                      4,20

Капково напояване: Доза: - 0.03 до 0.05 г/л вода или на 1000 л/ 30-50 г предпазно, 60 до 80 г при дефицит.

Почвено приложение

1,5-3 л/ха (140-420 г/дка)

2-8 л/ха (280-1120 г/дка)

2-8 л/ха (280-1120 г/дка)

Третирането трябва да осигури достигане на разтвора до корените. 

Разтворете във вода и полейте. След всяко торене напоявайте за 

да увеличите усвояемостта от корените.

Листно приложение

1-2 л/ха (140-280 г/дка)

1-3 л/ха (140-420 г/дка)

0,5-2 л/ха (70-280 г/дка)

Смесвайте във воден разтвор, което да ви осигури пълното покритие на 

растенията (20-100 л/дка). Не третирайте с повече от 300 г/дка (3 

л/хектар). Да не се пръска в горещи, слънчеви дни.

Препоръчана доза

ГРОГРИЙН ГЕЛ БОР ПЛЮС 4-8-0

Житни, царевица, слънчоглед, полски култури и др.

Овощни, малини

Домати, пипер, дини, пъпеши, краставици и др. 

зеленчукови

При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата според вида земеделска култура, фаза на развитие и почвените характеристики. Задължителен 

елемент при бедни почви и заложени високи добиви. При изявен недостиг на Бор третирайта с по-ниски дози, но няколко пъти.

При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата според вида земеделска култура, фаза на развитие и почвените характеристики. Задължителен елемент при бедни 

почви и заложени високи добиви. При изявен недостиг на Бор третирайта с по-ниски дози, но няколко пъти.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

 Подозира се увреждане на плодовитостта.

 Не изхвърляйте в околната среда

ТОП АГРО ООД, Варна, ул.Никола Кънев 20, ет.6, ап.13

 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото

 това е възможно. Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

 Изхвърлете съобразно националното законодателство.

Lot n°: 2019-0188, Произход: EC, Белгия
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