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GEL BLACK MAGIC
GEL 8,4 % N + 17,7 Ca + 0,26 % MgO + Microelemente
Reface rezerva de humus din sol, îmbunătățește aerarea, crește capacitatea de 
reținere a apei și reglează drenarea. Poate fi utilizat în combinație cu oricare dintre 
celelalte produse GEL.
Doza: 5-10 kg/ha - udare prin picurare și maxim 0,5 % pentru aplicări foliare.
NU depășiti doza recomandată !!!
Componente Active :
QPS 45 T M - compus unic cu acțiune similară acizilor humici, ce îmbunătățește 
calitatea solurilor grele, sărăturate, intensiv lucrate cu pH acid sau alcalin.
HPLC - Zaharuri - favorizează dezvoltarea microorganismelor din sol și asimilarea 
micronutrienților de către plantă.
Calciul - favorizează înfloritul, legarea, dezvoltarea și creșterea fructelor. 
Regenerează continuu plantele, pentru o producție mai calitativă și mai ridicată.
Agent de Umectare - menține o umiditate optimă în sol, la nivelul rădăcinii.

GEL MICRO
Complex de Microelemente N, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Fertilizator foliar din microelemente, foarte concentrat, ce are la bază renumita 
tehnologie a produselor din gama GEL, special formulat pentru aplicări foliare. 
Suportul GLY 16 pe care este legat, îmbunătățește și accelerează penetrarea în 
sistemul foliar și absorbția în plante. 
Doză-Foliar: 0,5 - 2 kg/ha în minim 500 litri apă.

Gel 27,8 % Ca + 5 % B
Fertilizator super concentrat pe bază de Calciu si Bor. Favorizează înfloritul, legarea 
fructelor crește producția, îmbunătățește calitatea, prelungește perioada de 
păstrare după recoltare, reduce arsurile solare și oferă imunitate plantei. Are rol 
esențial în creșterea și dezvoltarea fructelor.
Doză: Foliar în doză maximă de 0,5 %. Nu depășiți doza recomandată!
            Udare prin picurare: 5-10 kg/ha
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Ambalaj: 10 kg

Produse în Belgia, sunt realizate din ingrediente pure, fiind libere 
de Sodiu, Clor și metale grele.
100% solubile în apă, vă oferă următoarele formule :

NPK 10-52-10  + Microelemente
• Înrădăcinare

NPK 20-20-20 + Microelemente
• Creștere vegetativă

NPK 10-5-40   + Microelemente
NPK Grinta Cal + Microelemente
(13-7-20 + 8 CaO + 2 MgO + Micro)

• Fructificare

GEL FIVE TERRA
12-44-12 + 6  + 3  +  
Combinația unică a celor 5 elemente conferă un echilibru perfect,
oferind fermierilor o tehnologie avansată, astfel: înrădăcinare mai 
bună, înflorire mai abundenta și asimilare deplină a nutrienților.
Reduce pH-ul apei și deblochează Micro și Macroelementele din 
solurile alcaline.

GEL FIVE FRUCTUS
18-9-36 + 6  + 3  + 
Datorită compoziției unice, GEL FIVE FRUCTUS în combinație cu
pesticidele va crește eficiența acestora. Gelurile prezintă proprietăți
anti-fungice și cresc rezistența culturilor la frig și secetă. Dezvoltă 
rapid fructele, îmbunătățește aspectul și crește perioada de păstrare 
după recoltare.

GEL FIVE MULTI
20-20-20 +6  +3  + 
Produs complex, ce conține cele mai importante elemente pentru o 
nutriție echilibrată, perfectă. Are rol decisiv în dezvoltarea plantelor. 
Corectează carențele de calciu și protejează planta împotriva bolilor 
și a stresului cauzat de temperaturi ridicate.
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ADAUGĂ VALOARE MUNCII TALE CU
GROGREEN GEL
Ambalaj: 5 kg și 10 kg

GEL STARTER
16-69-16 + Microelemente
Favorizează dezvoltarea aparatului radicular, înfloritul și previne 
avortarea florilor.
Ingredientele unice au un impact sporit asupra culturii, mult peste 
fertilizanții tradiționali sub formă de pudră sau chiar lichizi.

GEL BRASSICA
8-8-38 + 6 MgO + 14% S + Microelemente
Formulă special creată pentru plantele din Fam. Brassica (varză, 
conopidă, broccoli, gulii, rapiță, etc.), cu o concentrație ridicată de 
magneziu, sulf și microelemente.
 

GEL FRUIT
18-11-59 + Microelemente
Grăbește coacerea, intensifică culoarea fructelor, îmbunătățind 
calitatea și cantitatea. Toate formulele GROGREEN GEL se dizolvă 
rapid și complet în apă. Nu generează nici un fel de suspensii și 
ajută la deblocarea sistemului de irigații.

GEL VEGETATIVE
25-25-25 + 3,8 MgO + Microelemente
Favorizează creșterile vegetative și creșterea în greutate a fructelor, 
corectând deficiențele de macro și micro nutrienți.
Aplicațiile foliare sau prin picurare cu GROGREEN GEL acționează 
rapid asupra culturii și ajută la reducerea simptomelor de stres.

GEL CALCIPHOS
9-64-0 + 11,2 CaO + 1,1 MgO + 0,54 Zn + 0,17 B
Stimulează înflorirea abundentă, legarea și păstrarea fructelor. 
Favorizează timpurietatea, vigoarea și rezistența la boli. Îmbunătățeste 
calitatea fructelor și dezvoltarea acestora.
Se poate folosi pe întreaga perioadă, de la înflorit până la pârg.
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