
ГРОГРИЙН GL CTAPTEP + МИКРО 
Грогрийн 16-69-16 EО ТОР 

Износител: Lima Europe NV – Doelhaagstraat 77/1 – 2840 Rumst, Belgium 
Съдържание грам за 100 мл:   

    
  

        
Общ Азот (N): 

 
16,3 % (9,9 % w/w)  Бор (B), водоразтворим:  

 
0,017 % (0,01% w/w) 

Амониев азот (N-NH4): 
 

4,3 % (2,6 % w/w) 
 

Мед (Cu), водоразтворим, EDTA хелат: 
0,0033 % (0,002 % 
w/w) 

Амиден азот (N-NH2): 

 

12,0 % (7,3 % w/w) 
 

Желязо (Fe), водоразтворимо, EDTA хелат: 
0,075 % ((0,05% 
w/w) 

Фосфор (P2O5) водоразтворим: 69,4 % (42 % w/w)  Манган (Mn), водоразтворим, EDTA хелат:  0,04 % (0,025 % w/w) 

Калий (K2O), водоразтворим:  16,1 % (9,7% w/w) 
 

Молибден (Mo), водоразтворим:  
0,0025 % (0,0015% 
w/w) 

 
 

 
 Цинк (Zn), водоразтворим, EDTA хелат: 0,017 % (0,01% w/w) 

Плътност: 1,65 кг/л, Нето: 20 кг,  Lot n°:     PD:    EXPD:  
Препоръки за употреба: 

Грогрийн CTAPTEP е напълно разтворим тор под формата на гел за наторяване при всички земеделски култури във фаза активен растеж, за листно 
третиране. Грогрийн CTAPTEP съдържа всички необходими хранителни вещества за пълноценно хранене на растенията и се препоръчва във всички 
фази на развитие-универсален. Продуктът се разтваря лесно и химическите му характеристики предотвратяват запушване на системите за капково 
напояване и пръскане. Дозата и времето на приложение зависят от културата, климата и фазата на развитие, както и начина на торене /листно, 
капково, и с водата/.  За разсади, цъфтеж, вкореняване и баланс на азота-при преторяване с азот. Грогрийн CTAPTEP е ефикасен фосфорно балансиран 
тор и има увеличено съдържание на МИКРОЕЛЕМЕНТИ. 

КАПКОВО МИКРОТОРЕНЕ: 

    - овощни: 0,5-1 л/1000 л вода     - зеленчуци:   0,25-0,5 л/1000 л вода или 2-4 кг/7 дни, разпределено на поливки според хранителните нужди на растенията. 

ЛИСТНО ТОРЕНЕ:  
   

    - 1-3 л/хектар (1,5 - 4,5 кг/хектар) или 200-350 г/дка в около 20 л разтвор; 
 

  
  

- авиационно - 200 г/дка в мин 4 л/дка разтвор;  При млади растения-разсади от 80 до 100 г/15 л вода - по-ниски дози. 
 

Листно приложение се препоръчва при всички култури. При приложениe с пестициди да се разтваря отделно. 

Смесват се само разтвори преди  пръскане. Да не се пръска в слънчево, горещо или ветровито време. Най-добре вечер при прогноза за сухо време. 
 

 



НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:  

Комбинираното прилагане на трите основни елемента с микроелементи под течна форма водят до бързо усвояване от корените и листата на третираните 
растения. Растежа се стабилизира, започва образуване на цветове. При капково третиране се засилва растежа на кореновата система. Най-концентрираният 
Грогрийн ФОСФОРЕН капково-листен тор.  Видим ефект-48 часа след приложение. При ниски температури се сгъстява.  

Срок на годност: най-малко 4 години от датата на производство в оригинални опаковки и спазени условия на съхранение 
 
Унищожаване на празните опаковки: Да се унищожават в съответствие с националните и местни разпоредби. 
 
Да се използва само при положение на доказана нужда. Не превишавайте посочените дози. 

 

ТОП АГРО - ЕКСПЕРТИ В ТОРЕНЕТО! 

 

  
Вносител за България: ТОП АГРО ООД, Варна ж.к.Вл.Варненчик бл.303 

top_agrofertilizers@abv.bg 
 


