
ГРОГРИЙН МЕД EDTA 15 
EО - ТОР 

ВОДОРАЗТВОРИМ МЕД-ХЕЛАТ: Мед (Cu-EDTA) 15% 
ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Състав: 

ГРОМИКС Мед ЕДТА е 100% хелатирана форма на метала мед специално разработена за корекция, лечение и 
предотвратяване на общ недостиг на мед при земеделските култури. 
 
Медта има голямо значение за растежа на растенията и поддържане на нормален обмен на веществата, представлява 
важен ензимен активатор.  Има пряко отношение към здравината на стеблата.  

 
Силна потребност от мед имат: ечемик, овес, пшеница. Средна потребност имат: слънчоглед, царевица,рапица 
Смущения и заболявания при които се използва мед са хлороза при ечемик, овес и пшеница. 

Мед (Cu), 100% хелат EDTA:  15,00% 

Водоразтворим цинк (Cu): 15,00% 

рН стабилност: 3 до 10 

Смесимост 

Продукта е съвместим с повечето пестициди и торове. 

Преди ползване проверете смесимостта  в малък обем. 

Не се препоръчва съхранение на разтвора за по-дълъг период. 

 

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Приложението трябва да осигури достигане на продукта до корените. 
Използвайте  достатъчно вода за да овлажните 10 см слой почва. 
Оранжерии: 0,5-0,6 кг/1000 л (с всяко поливане). Предпазни мерки 

Съхранявайте в оригинална опаковка. 
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.  

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ: 
За 1 дка от 50 до 200 г с водата за поливане-полски култури. 
ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ: 

ДОЗА:  ОТ 20 ДО 50 Г/ДКА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ФАЗАТА НА РАЗВИТИЕ.  
МАКСИМАЛНАТА ДОЗА Е ЗА ОСТЪР ДЕФИЦИТ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ И  
ПОВИШЕНИ АЗОТНИ НОРМИ. За 70 г/дка разтвора да е миниум 70 л/дка.   
СЪВМЕСТИМ С ЛИСТНИ ТОРОВЕ ОТ СЕРИЯТА ГРОГРИЙН ГЕЛ. 

Приложение на продукта:  

При приложение спазвайте препоръчаните дози.  

Винаги определяйте дозата според вида земеделска култура, 
фаза на развитие и почвените характеристики.  

Да се използва само при нужда. 

Да не се превишава препоръчаната доза-0,1%.  

Профилактично приложение срещу медна хлороза и култури отглеждани на почви с дефицит на мед. 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛ:  

Lima Europe NV, Belgium, Doelhaagstraat 77/1, B-2840 Rumst, Tel: + 32 3 888 35 77  Fax: +32 3 888 08 27 

info@lima-europe.com 

ВНОСИТЕЛ: 

ТОП АГРО ООД, Варна 

Шабла-05743/5103,Б.Слатина-0915/82280, Шумен-054/861353,  

top_agrofertilizers@mail.bg  / www.topagro.top 
НЕТО ТЕГЛО: 5 кг  
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