
FOLIGAL KALCIJUM 
Течно  ђубриво са секундарним и микроелементима, зелене боје 

 
Врста и тип: Неорганско просто  течно ђубриво са секундарним и микроелементима 
Назив у оквиру  типа :  Раствор калцијум нитрата 
 

 

Садржај хранљивих елемента:  
Садржај макроелемената:                               
Азот (N).....................................................10 /-0,4% 
(0,6% као N-NH4; 8,4%- као N-NO3; 1%- као N-NH2) 
 
Садржај секундарних елемената: 
Калцијум (као CaO) ........15,3%  
Магнезијум (као MgO).....2,17% 
 
Садржај микроелемената: 
Гвожђе (Fe)...................... 0,02% 
Манган (Mn)..................... 0,02% 
Бор (B) ............................. 0,01% 
Бакар (Cu)........................ 0,02% 
Молибден (Mo)................ 0,001% 
Цинк (Zn).......................... 0,006% 
 
Физичке особине: Течност зелене боје, благог мириса  
                                 Запреминска маса 1,5- 1,6 g/cm3  
                                  pH - 6,5-7,5 
 
Препоручена количина, време и начин примене: 
Примењује се за прихрану различитих култура у системима за фертигацију у количини од 2-3 l/ha или 
фолијарно у концентрацији од 0.3%, на различитим типовима земљишта, осим на земљиштима алкалне 
реакције.  
Време примене: 
- у ратарству  (жита, кукуруз, шећерна репа, кромпир, дуван, детелина, памук) - прво третиранје у фази 
интензивног пораста. Поновити третман после 10-15 дана. 
- у повртарству третирати након цветања и након формирања плодова. Поновити третман након 7-10 
дана. 
- у воћарству (јабука, крушка, бресква, кајсија, вишња, трешња, шљива) –у фази прецветавања и 
формирања плодова. Поновити третман више пута након 7-10 дана. 
- у виноградарству третирати након формирања бобица. Поновити третман у току вегетативне сезоне на 
сваких 10-15 дана. 
Број третирања у току године: 3-5 пута. 
Не сме се мешати са зимским уљима, бордовском чорбом, сумпорним и алкалнм хемикалијама. 
 
Начин руковања и складиштење: 
Резервоар прскалице напунити до пола водом, додати ђубриво у резервоар, добро промешати, додавањем 
воде разблажити до потребне концентрације. При раду са препаратом придржавати се општих мера 
хигијенско-техничке заштите. 
Препарат складиштити у затвореној оригиналној амбалажи на тамном и проветреном месту, у просторији 
намењеној за чување хемијских средстава, у којој нема хране, пића и предмета опште употребе. Чувати ван 
домашаја деце и неупућених особа. 
 
Решење о упису у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Р.Србије број: 321-01-00241/2011-11, од 11.03.2011. 
године. 
 
Рок трајања: 3 године  
 
ПРИЗВОДИ ИЗВОЗИ:  ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.  
                                        Батајнички друм бб 
                                        Београд-Земун 
                                        Тел: 011 3072 372 

                                         
 

 



Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu: GOLIĆ TRADE d.o.o.  
                                                                              Gradiška, ul. Romanovci bb 
                                                                              Bosna i Hercegovina 
                                                                               tel.: 051/890-200 
Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R.Srpske br. 12.03.3-330-988/14 od 
10.03.2014. godine. 

 

 



 


