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Врста и тип: Неорганско сложено 
чврсто ђубриво са микроелементима

Назив у оквиру типа: Мешано NPK 
ђубриво

Садржај хранљивих елемента:
Азот (N) ....................... 28 % / -1,1%
Фосфор (као P₂O₅) ....... 14 % / -1,1%
Калијум (као K₂O) ....... 14 % / -1,1%

Садржај микроелемената:
Бор (B) .................... 0,01%/-0,002%
Бакар (Cu) ............... 0,002%/-0,0004%
Гвожђе (Fe) ............. 0,04%/-0,008%
Манган (Mn) ........... 0,025%/-0,005%
Молибден (Mo) ...... 0,0017%/-0,00034%
Цинк (Zn) ................ 0,01%/-0,002%

Физичке особине: 
Кристали, бело-беж боје

Препоручена количина, време и 
начин примене: Може се користити за 
исхрану различитих биљних врста на 
свим типовима земљишта. Примењује 
се фертигацијом у количини 50-250 
kg/ha, при концентрацији воде за 
наводњавање 1-2 g/l и фолијарно у 
количини 2-4 kg/ha по једном третману 
(максимална концентрација раствора за 
прскање 0,2-0,4%, односно 0,2-0,4 kg 
ђубрива у 100 l воде за прскање). 
Примењује се у првој половини 
вегетације, у фази интензивног пораста 
биљака.

Број третирања у току године: 3-5 пута у 
току вегетације.

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.
Производ складиштити у затвореној 
оригиналној амбалажи, на умереним 
температурама (5-40°С), на тамном и 
проветреном месту, у просторији намењеној 
за чување хемијских средстава, која је 
заштићена од извора топлоте, влаге, у којој 
нема хране, пића и предмета опште 
употребе. Чувати ван домашаја деце и 
неупућених особа.

Величина паковања: 1 kg
Рок употребе: 3 године

Решење Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Р. Србије о 
упису у Регистар средстава за исхрану 
биља и оплемењивача земљишта број: 
321-01-00106/2021-11 од 03.02.2021. 
године.

Назив и адреса произвођача: 
Angibaud Deromе & Specialites, 
Rue de Roux – BP248
17012 La Rochelle Cedex 1 – FRANCE 
Tel : +33-5-46-44-36-46

Увозник и дистрибутер: 
ГАЛЕНИКА – ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.
Батајнички друм бб
Београд-Земун
Тел: +381 11 30 72 372
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