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КОРЕКТОР НА ЖЕЛЯЗНА ХЛОРОЗА

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

% гр/кг

Желязо (Fe) разтворимо във вода 6,0

Желязо (Fe) в комплекс с хуминови субстанции 6,0

Диапазон на pH стабилност на комплексната фракция 2-12

SLHA
Патентована молекула, разработена от отдела за научни изследвания и развойна дейност на Фер-

АГРОНОМИЧНИ СВОЙСТВА:

ФОРМУЛАЦИЯ:

ФОРМА:

Диспергируеми гранули (WG).
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TOPIRON е продукт, който съдържа 6% разтворимо желязо, от които 100% са в комплекс със  SLHA - 
високоефективна молекула за коригиране на желязна хлороза чрез кореново приложение. 
Максимален ефект при алкални почви.

Стабилността на хелатната фракция е гарантирана в диапазон на рН от 2 до 12. TOPIRON е под 
формата на диспергируеми гранули (WG), осигурява по-голяма лекота при боравене с продукта, в 
сравнение с праховите форми, които имат по-малък размер на частиците. Продукта притежава 
перфектна омокряемост и разтворимост.

тинагро Биотех.

• В допълнение към Желязото, TOPIRON подобрява нивата в растението на Фосфор, Калий, Магнезий 
и Калций, както и на Мед, Манган и Цинк.
• Стимулирането растежа на растенията чрез прилагането на TOPIRON поддържа нивата на Cu, Zn, 
Mn и особено на Fe в почвения разтвор, елеменирайки възможноста за поява на микродефицити.

• Увеличаване на активността на ензима Fe3 + редуктаза, благоприятстващ намаляването на Fe (III) и 
стартира механизмите за избягване появата на хлороза.

• Намалява съдържанието на Натрий, избягвайки вредите, които солеността може да причини върху 
развитието на културите.

• Стабилност на комплексната фракция в широк диапазон на рН: от 2 до 12, което позволява 
кореновото му приложение, както в алкални, така и в кисели почви, както и листното му приложение.

TOPIRON е под формата на диспергируеми гранули (WG), осигурява по-голяма лекота на боравене 
с продукта, в сравнение с праховите форми, които имат по-малък размер на частиците. Перфектна 
омокряемост и разтворимост.
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ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ

Култура Вид

Инкорпориране в почвата (гр/30см) С поливната вода

Ниво на Хлороза

Слаба Силна

Плодни дървета

Цитруси

Маслини

Лешници

Маточници 3гр/m2 5гр/m2 4-5гр/m2

Разсадници 3-5 10-15 5-10 гр/дърво

Малки растения 5-10 15-30 10-15 гр/дърво

Средни растения 15-30 30-60 20-35 гр/дърво

Големи растения 30-50 60-100 50-70 гр/дърво

Лози

Маточници 2-3 4-5 2-4 гр/30см

Млади лози 4-5 7-10 3-7 гр/30см

Плододаващи лози 10-15 20-25 10-15 гр/30см

Банани 10-15 20-25 10-15 гр/30см

Зеленчуци и деко-             

ративни р-ния
Начоло на развитие 1 гр/m2 3  гр/m2 1-2 гр/m2

Напълно развити 2 гр/m2 5  гр/m2 2-5 гр/m2

Момент на приложение: Начало на вегетацията. При видими симптоми може и през вегетацията.

Инжектиране в почвата: 50 гр/дърво при пълно плододаване: 5 инжектирания/дърво при 1л разтвор 1% (10 гр)

Листно: максимална доза 0,1% (100 гр на 100л вода).

Хранителен разтвор: 5% в резервоара за разтваряне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Използвайте само при ясно изразена нужда. Не превишавайте препоръчителните дози. 
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Разделете
определените 

дози
в 2-4 приложения

на всеки 10-15 
дни
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