
ГРОГРИЙН ЦИНК Е-15 
EО ТОР /ВОДОРАЗТВОРИМ ЦИНК 100%: Цинк (Zn-EDTA, 15%) 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА: 
Грогрийн Цинк /Zn/ е 100% хелатирана форма на метала разработен за корекция, лечение и предотвратяване на 
общ недостиг на цинк-цинкова хлороза /царевица/ и други култури. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА: 
При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата, според вида земеделска култура, 
фаза на развитие и почвените характеристики. Да се включва в програма за торене с микроелементи и основни 
торове. 

СЪСТАВ: 
Цинк (Zn), 100% хелат EDTA:  

Водоразтворим цинк (Zn): 

рН стабилност:  

вид: 

15,00% 

14,80% 

3 до 10 /14,50%/ 

прах 

Продуктът е съвместим с повечето пестициди и торове като разтвори. Преди ползване проверете смесимостта в малък обем. Не се препоръчва съхранение на разтвора за по-
дълъг период от 24 часа. pH устойчивост: от pH 3 до pH 7,5. 

ДОЗИ: 
 На открито: предпазно: 1-2 г/м2, умерен дефицит: 2-4 г//м2, силен недостиг: 4-6 г/м2, саксии: 250 г/100 л (в доза 25 до 75 мл на растение)  
 Оранжерии: 30-80 г /1000 л (при всяко поливане с азотни торове). 

 
ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложението трябва да осигури достигане на продукта до корените. Използвайте достатъчно вода, за да овлажните 10 см слой почва. От 1-6 г според размера на растението със 
зарявене или с поливната вода. 

 
 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ: 
30 до 50 г/дка / 25-60 л разтвор/ в зависимост от фазата на развитие, възрастта и недостига на Цинк по растенията. 
 
МАКСИМАЛНАТА ДОЗА Е ЗА ОСТЪР ДЕФИЦИТ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ И СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ НА 2-3 ПЪТИ. За 20-40 л разтвор декар се слагат около 30 г за да не се получават пригори. 
По възрастните растения са толерантни към по-високи дози. Да се пръска надвечер, в тихо и облачно време или много рано сутрин до 7 часа.  
Да се пръска вечер, при тихо време, с прилепител за висок ефект и предпазване от слънчеви пригори, запазване на пчелите и максимално усвояване от растенията. Смесва се с 
препарати и листи торове Грогрийн САМО като разтвор. 
Не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време. При смесване с препарати и листни торове проверявайте смесимостта предварително в малък съд. Задължителна 
профилактично приложение срещу цинкова хлороза при царевица. 
 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 
Доза: 0.025 до 0.05 г/л вода или на 1000 л/ 25-50 г предпазно, 60 до 100 г при дефицит. 
Да се използва само при нужда. Да не се превишава препоръчаната доза. 
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 Нето тегло: 5 кг / Grogreen fertilizers 

 


