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FERYSOL® TOP 31 / Caracteristici:

• FERYSOL® TOP 31 constituie o noutate absolută în sectorul fertilizării pentru aportul de fier solubil. Reprezintă 
o formulă cu titlul înalt de fier solubil în sol şi disponibil pentru plantă cu valoare declarată de fier la 31%;

• Acest produs trebuie utilizat exclusiv cu distribuire pe sol sau in amestec in matrite. Se exclude utilizarea in 
apa sau prin fertilizare si irigare.

• Produs microgranulat, dimensiune 0,5-1 mm, pe bază de fier (sulfat) cu aditiv de stabilizare; moleculă de fier 
sulfat MONOHIDRAT.

• Stabil în timp, chiar şi timp de mai multe luni 
în propriile ambalaje; nu se sfarma, nu se 
oxidează, nu îşi pierde caracteristicile chimice 
şi efectul acestora;

• Nu emite mirosuri urâte şi nu eliberează 
umiditate în depozit; poate fi amestecat 
împreună cu alte îngrăşăminte microgranulare, 
granulare şi fulgi. 

• Cedează elementul fier gradual, în timpul 
ciclului vegetativ al culturii; se recomandă 
administrările de primăvară-vară. 

• FERYSOL® TOP 31 PREVINE ŞI ÎNTREŢINE 
CLOROZA FERICĂ încă de la prima manifestare: 
îngălbenire internervuriana a frunzelor 
superioare bine diferentiată de coloratura 
verde centrală, cu dezvoltare slabă a mugurilor 
şi a coloraţiei florilor. Acest fenomen este 
consecinţa deficienţei efective de fier din sol 
şi indisponibilitatea acestuia pentru absorbţia 
radiculară cauzată de prezenta excesivă de 
calcar şi de valorile crescute ale pH (alcalin).

• Acidifiază şi corectează terenurile alcaline 
reducând valoarea pH-ului din soluţia care 
circulă în sol; aduce şi cantităţi mari de 
anhidridă sulfurica SO3.
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AMBALAJE SACI kg 25 pe palet de kg 1.050
GĂLEATĂ kg 6 pe palet de kg 600

FERYSOL® TOP 31
(31Fe+45SO3)

REINVERZIRE DE TOP PE
BAZA DE FIER ŞI SULF

FERYSOL® TOP 31 determină 
în câteva ore o îmbunătăţire a 
culorii fără dezavantajele unui 
exces de azot (care poate duce 
la boli, creşterea excesivă a ierbii, 
diminuare a rezistenţei la secetă).

SPECIAL PENTRU GAZON
SI PATURI DE FLORI



INGRASAMINTE MINERALE

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte (fertilitate: chimice, 
fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de fertilizare.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate datele 
cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi rezerva dreptul 
de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în 
loc uscat şi
protejat

A se 
arunca în
mod corect 
ambalajele

Produs microgranular, dimensiuni 0,5-1 mm

Fier (Fe) solubl in apa 31%

Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 45%

Greutate specifica 1,3 kg/lt

Valoare pH 2,5

Metale grele: Pb < 0,5 ppm

Metale grele: Cu < 0,5 ppm

Alte metale absente sau urme /

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS

UTILIZARE CA SUBSTANŢĂ NUTRITIVĂ
• Utilizarea trebuie sa se facă direct la sol cu dispozitivul de împrăştiere (manual sau cu mijloace mecanice); 

sau aplicat la fiecare plantă sub coronamentul sau, în cazul plantelor fructifere sau ornamentale: se imprastie 
pe teren şi în acelaşi timp se îngropa la minim 4 cm şi maxim 15 cm adâncime: în acest sens se desfăşoară o 
acţiune nutritivă sau corectivă în funcţie de dozele distribuite pe unitatea de suprafata.

• In cazul în care fertilizarea se face in livezi cu iarba (gazon spontan sau reînsemânţat între rânduri) produsul 
trebuie să fie distribuit uniform pe toata suprafaţa; poate fi utila tăierea ulterioara a ierbii, în scopul de a 
accelera dizolvarea produsului.

• In mod normal, dozele recomandate sunt suficiente pentru prevenirea si îngrijirea deficitului de fier. În cazuri 
extreme (prezenţă mare de calcar activ în teren, pH foarte bazic) poate fi necesar să se intervină cu mai multe 
aplicări de la începutul primăverii.

• După fiecare intervenţie asupra solului, a se efectua o uşoară incorporare şi irigare cu scopul de a umezi 
produsul.

DOZE ŞI MODALITĂŢI DE UTILIZARE IN kg
CULTURA DOZA INDICATII

kg 0,4 - 0,8 pe planta 
(si în funcţie de dimen-

siunea plantei)
A se incorpora produsul sub

coronament; a se iriga

kg 0,5 - 0,6 pe pianta A se incorpora produsul sub
coronament; a se iriga

g 40 - 50 pe m2 A se iriga

g 30 - 40 pe m2
A se evita aplicarea directă pe
frunze şi flori datorită acidităţii

produsului

DOZA

 kg 0,2 - 0,3 pe planta 

PREGATIREA SOLULUI:
Se amesteca bine 50 – 100 g pe m3 de turba

POMI FRUCTIFERI

PODGORIE

GAZON                                                 PAT DE FLORI - ZONE VERZI

CAMELI             HORTENSI          AZALEE            CICLAMINE        RODODENDRIONI

CAPPSUNI               ZMEURA                  COACAZE                MURE

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Ferysol® TOP 31 isi gaseste aplicarea 
pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.


