
 



 
 
 
 
 
 
 

Смесване и нанасяне: 
Напълнете половината от резервоара за пръскане с чиста вода, добавете необходимото количество Micro, допълнете резервоара с вода и 
нанесете веднага. Добавете препарата в пръскачката преди смесване с други препарати. Почистете добре пръскачката след употреба. 
Винаги четете етикета на партньорския продукт преди смесване. 

 

 

 

Съвместимост:  
Грогрийн Гел Микро е съвместим с повечето използвани препарати и торове. Препоръчително е да направите малък тест, преди да 
използване. Избягвайте смесването с алкални вещества, горими материали, редуциращи агенти или калций. 

 

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
Прилага се с обща доза от 0,250 – 0,600 кг/дка в началото на сезона при поливане. Повторете 2-3 пъти, ако е необходимо. 

ГРОГРИЙН ГЕЛ МИКРО 



 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ, ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ДОЗА:   50 – 150 г/дка; 

Повторете според препоръките. Никога не превишавайте концентрация от 0,5% (5 г/л вода). Винаги използвайте достатъчно количество 
вода, за да гарантирате пълно покритие на листата. Не прилагайте по време на много горещо време или върху култури, подложени на воден 
стрес. Най-доброто време за приложение е рано сутрин или вечер. 

Зърнени култури (пшеница, ечемик, овес, ориз и др...): 

 100-200 г/дка, прилага се върху млади растения. Повторете по време на етапа на разлистване (след покълването) и по време на удължаване 
на стъблото.  

Захарно цвекло:  100-200 г/дка, прилага се на етап 4-6 листа, на етап 6-8 листа и преди затваряне на редове. 

Картофи: 50-150 г/дкa, прилага се преди поява на клубените, повторете по време на развитието на клубените и 15 дни по-късно.  

Царевица:  100-200 г/дка, прилага се при 4-6 разгънати листа и в началото на репродуктивния стадий.  

Соя: 100-200 г/дка, прилага се на етап V поникване и цъфтеж и начало на репродуктивния период.  

Памук: 100-200 г/дка, прилага се по време на вегетативен растеж, след това в първата четвъртина  и по време на развитие на топката 
(кутийката); 

Рапица: 50-150 г/дка, прилага се преди развитие на пъпките, след цъфтеж и по време на развитие на шушулките.  

Лук, чесън : 100-200 г/дка, прилага се на етап 4-6 листа, на етап 6-8 листа и по време на луковиране.  

Домат и пипер: 50-150 г/дка, прилага се на етап 4-6 листа, преди цъфтеж, след образуване на плода и по време на узряването им. 

Зеле и броколи: 100-200 г/дка, прилага се на етап 4-6 лист и 2-3 седмици по-късно.  

Моркови: 50-150 г/дка, прилага се на етап 4-6 същински лист, по време на разширяване на корените и 2 седмици по-късно. 

 Пъпеши: 100-200 г/дка, прилага се по време на вегетативен растеж, преди цъфтеж и по време на развитието на плода.  

Лозя: 50-150 г/дка, прилага се върху нови издънки. Повторете след образуването на плодовете и през периода на активен растеж на 
плодовете. Приложете след прибиране на реколтата преди падането на листата. 

Боровинки: 50-150 г/дкa, прилагайте преди цъфтеж и повторете след образуване на плодовете.  

Овощни дървета (ябълка, круша, праскова, череша,...): 



50-250 г/дка, прилага се преди цъфтеж, след образуване на плодовете по време на узряването на плодове и след прибиране на реколтата.  

Дози се определят според развитието на растенията, листната маса, прилаганата вода /15 - 100 л/дка/, както и добавянето на други ПРЗ в 
разтвора. 

 

 

 

Шам фъстък: 0,100-0,200 кг/дка: прилага се при разпукване на пъпките, след цъфтеж и по време на образуване на ядката 

Цитрусови плодове: 0,100-0,200 кг/дка, прилагайте през пролетта преди цъфтежа. Повторете след физиологичното падане и при есенни 
издънки. 

Маслини: 0,100-0,200 кг/дка, приложете пролетни филизи. Повторете през периода на активен растеж на плодовете. 

 

 

 


