  ÇK, pn,
21 000 Rahovec,
Kosovë.
+383 49 496 111
info@agrovinifera.com
www.agrovinifera.com

Për ne
AgroVinifera sh.p.k. është themeluar me një
kapital të përbashkët Amerikan dhe Kosovar, me
seli ne Rahovec.
Qendra për Bujqësi dhe zhvillim Rural
Agrovinifera SHPK i ka tri shtyllat kryesore të
veprimtarisë.
- Ofrimin e shërbimeve këshillimore
- Përgaditjen dhe implementimin e Projekteve
- Shitjen dhe distribuimin e imputeve
bujqësore, paisjeve bujqësore dhe mallrave tjera
që kanë të bëjnë me bujqësinë.
Kompania ka qendrën e trajnimit dhe ekipin e
shërbimeve këshilluese të cilët janë
përgjegjës për kryerjen e vizitave në terren me
qëllim të monitorimit të situatës dhe ofrimit të
këshillave praktike, si dhe mbajtjen e seminareve
dhe punëtorive për fermerët, blerësit dhe
shpërndarësit të mallrave dhe matetrialeve
/paisjeve të kompanisë.

Shitja dhe distribuimi i produkteve që lidhen me
bujqësi bëhet në gjithë teritorin
e Kosovës dhe përfshin produkte dhe
serviset si: plehrat (të lënghshme organike dhe
artificiale dhe ate granulare, kristalore), produktet
për mbrojtjen e bimëve (fungicidet, insekticidet,
herbicidet ), fidanet (te pemëve, hardhisë së rrushit
dhe perimeve), farërat (të perimeve dhe kulturave
lavërtare), serrat dhe materialet e nevojshme për
serrat, shtyllat për vreshtat dhe pemët dhe sistemet
anti-breshër për vreshtat dhe pemët.

Për të qenë në përputhje me politikat dhe proceset
e bujqësisë dhe zhvillimit rural, të ndjekur nga
shteti dhe të sugjeruara nga BE-ja përmes
procesit të politikave të integrimit, kompania
angazhoi konsulentë vendor dhe të huaj, për të
drejtuar zyrën e menaxhimit të projekteve, e cila
është përgjegjëse për pregatitjen e planeve të
biznesit, hartimin dhe zbatimin e projekteve të
ndryshme në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.
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Brendet

Harvest More 10.55.10+TE
NPK PLEH

Paketimi: 10 kg

Analizat të Garantuar
Azot i përgjithshëm (N)
Azot Amoniakal (NH₂-N)
Urea (NH₃-N)
Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)
Kalim i tretshëm në ujë (K₂O)
Bor i tretshëm në ujë (B)
Bakër i tretshëm në ujë (Cu) EDTA i helatizuar
Mangan i tretshëm në ujë (Mn) EDTA i helatizuar
Zink i tretshëm në ujë (Zn) EDTA i helatizuar
varg pH për EDTA (për Cu, Mn, Zn)

: (w/w)
: 10 %
:8%
:2%
: 55 %
: 10 %
: 0,02 %
: 0,05 %
: 0,05 %
: 0,1 %
: 3-8

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Koha e Aplikimit

Doza e
Aplikimit (Foliar)

Frutat: Agrume, Mollë, Dardhë, Kajsi,
Pjeshkë, Qershi, Kumbull Etj

2-3 aplikime përsëriten çdo 2 javë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

2-3 aplikime në fillim të daljes së sytheve

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Vreshta

Aplikimi i parë para daljes së parë të frutave dhe aplikimit i
dytë aplikohet 15 ditë më vonë.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Perimet: Domate, Spec, Patëllxhan,
Tranguj, Pjepër, Fasule, Shalqi, Bizele,

Aplikimi fillon në periudhën e lulëzimit. 2-3 aplikime bëhen në
intervale prej 7-10 ditë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Karrota, Hudhër, Qepë

Aplikohet për të stimuluar rritjen e bimës në fazën e parë të
zhvillimit.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Arra

2-3 aplikime në intervale 15 ditore në fazën e hershme të
zhvillimit

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Ullinj

2-3 aplikime bëhen në pranverë, 3-4 aplikime bëhen gjatë
periudhës së zhvillimit të bimës

1,5-2 kg/ 1.000 Lt ujë

Dredhëza

Për të gjitha bimët që ujiten me sistem pik-pik, doza e aplikimit është
7-10Kg/Ha/Ditë.
Kjo dozë është një rekomandim. Dozat mund të ndryshojnë varësisht nga rezultatet
e analizave dhe fazat e rritjes së bimëve.
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Harvest More 5.5.45+TE
NPK PLEH

Paketimi: 10 kg

Analizat të Garantuar
Azot i përgjithshëm (N)
Azot Amoniakal (NH₂-N)
Urea (NH₃-N)
Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)
Kalium i tretshëm në ujë (K₂O)
Bor i tretshëm në ujë (B)
Bakër i tretshëm në ujë (Cu) EDTA i helatizuar
Mangan i tretshëm në ujë (Mn) EDTA i helatizuar
Zinck i tretshëm në ujë (Zn) EDTA i helatizuar
varg pH për EDTA (pë Cu, Mn, Zn)

: (w/w)
:5%
: 1,4 %
: 3,6 %
:5%
: 45 %
: 0,02 %
: 0,05 %
: 0,05 %
: 0,1 %
: 3-8

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Koha e Aplikimit

Doza e
Aplikimit (Foliar)

Frutat: Agrume, Dardhë Mollë, Kajsi,
Pjeshkë, Qershi, Kumbull Etj

2-3 aplikime përsëriten çdo 2 javë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

2-3 aplikime në fillim të daljes së sytheve

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Vreshta

Aplikimi i parë para daljes së parë të frutave dhe aplikimit i
dytë aplikohet 15 ditë më vonë.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Perimet: Domate, Spec, Patëllxhan,
Tranguj, Pjepër, Fasule, Shalqi, Bizele,

Aplikimi fillon në periudhën e lulëzimit. 2-3 aplikime bëhen në
intervale prej 7-10 ditë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Karrota, Hudhër, Qepë

Aplikohet për të stimuluar rritjen e bimës në fazën e parë të
zhvillimit.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Arra

2-3 aplikime në intervale 15 ditore në fazën e hershme të
zhvillimit

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Ullinj

2-3 aplikime bëhen në pranverë, 3-4 aplikime bëhen gjatë
periudhës së zhvillimit të bimës

1,5-2 kg/ 1.000 Lt ujë

Dredhëza

Për të gjitha bimët që ujiten me sistem pik-pik, doza e aplikimit është
7-10Kg/Ha/Ditë.
Kjo dozë është një rekomandim. Dozat mund të ndryshojnë varësisht nga rezultatet
e analizave dhe fazat e rritjes së bimëve.
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Harvest More 20.20.20 +TE
NPK PLEH

Paketimi: 10 kg

Analizat të Garantuar
Azot i përgjithshëm (N)
Azot Amoniakal (NH₂-N)
Urea (NH₃-N)
Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)
Kalim i tretshëm në ujë (K₂O)
Bor i tretshëm në ujë (B)
Bakër i tretshëm në ujë (Cu) EDTA i helatizuar
Mangan i tretshëm në ujë (Mn) EDTA i helatizuar
Zink i tretshëm në ujë (Zn) EDTA i helatizuar
varg pH për EDTA (për Cu, Mn, Zn)

: (w/w)
: 20 %
: 4,5 %
: 15,5 %
: 20 %
: 20 %
: 0,02 %
: 0,05 %
: 0,05 %
: 0,1 %
: 3-8

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Koha e Aplikimit

Doza e
Aplikimit (Foliar)

Frutat: Agrume, Dardhë Mollë, Kajsi,
Pjeshkë, Qershi, Kumbull Etj

2-3 aplikime përsëriten çdo 2 javë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

2-3 aplikime në fillim të daljes së sytheve

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Vreshta

Aplikimi i parë para daljes së parë të frutave dhe aplikimit i
dytë aplikohet 15 ditë më vonë.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Perimet: Domate, Spec, Patëllxhan,
Tranguj, Pjepër, Fasule, Shalqi, Bizele,

Aplikimi fillon në periudhën e lulëzimit. 2-3 aplikime bëhen në
intervale prej 7-10 ditë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Karrota, Hudhër, Qepë

Aplikohet për të stimuluar rritjen e bimës në fazën e parë të
zhvillimit.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Arra

2-3 aplikime në intervale 15 ditore në fazën e hershme të
zhvillimit

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Ullinj

2-3 aplikime bëhen në pranverë, 3-4 aplikime bëhen gjatë
periudhës së zhvillimit të bimës

1,5-2 kg/ 1.000 Lt ujë

Dredhëza

Për të gjitha bimët që ujiten me sistem pik-pik, doza e aplikimit është
7-10Kg/Ha/Ditë.
Kjo dozë është një rekomandim. Dozat mund të ndryshojnë varësisht nga rezultatet
e analizave dhe fazat e rritjes së bimëve.
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Harvest More 5.10.27 +TE
NPK PLEH

Paketimi: 10 kg

Analizat të Garantuar
Azot i përgjithshëm (N)
Urea (NH3-N)
Fosfor i tretshëm në ujë (P2O5)
Kalium i tretshëm në ujë (K2O)
Magnez i tretshëm në ujë (MgO)
Bor i tretshëm në ujë (B)
Kobalt i tretshëm në ujë (Co) EDTA i helatizuar
Bakër i tretshëm në ujë (Cu) EDTA i helatizuar
Mangan i tretshëm në ujë (Mn) EDTA i helatizuar
Zink i tretshëm në ujë (Zn) EDTA i helatizuar
varg pH për EDTA (pë Cu, Mn, Zn)

: (w/w)
:5%
:5%
: 10 %
: 27 %
: 2,5 %
: 0,15 %
: 0,008 %
: 0,3 %
: 0,05 %
: 0,5 %
: 3-8

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Koha e Aplikimit

Doza e
Aplikimit (Foliar)

Frutat: Agrume, Dardhë Mollë, Kajsi,
Pjeshkë, Qershi, Kumbull Etj

2-3 aplikime përsëriten çdo 2 javë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

2-3 aplikime në fillim të daljes së sytheve

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Vreshta

Aplikimi i parë para daljes së parë të frutave dhe aplikimit i
dytë aplikohet 15 ditë më vonë.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Perimet: Domate, Spec, Patëllxhan,
Tranguj, Pjepër, Fasule, Shalqi, Bizele,

Aplikimi fillon në periudhën e lulëzimit. 2-3 aplikime bëhen në
intervale prej 7-10 ditë

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Karrota, Hudhër, Qepë

Aplikohet për të stimuluar rritjen e bimës në fazën e parë të
zhvillimit.

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Arra

2-3 aplikime në intervale 15 ditore në fazën e hershme të
zhvillimit

1,5 -2 kg/ 1.000 Lt ujë

Ullinj

2-3 aplikime bëhen në pranverë, 3-4 aplikime bëhen gjatë
periudhës së zhvillimit të bimës

1,5-2 kg/ 1.000 Lt ujë

Dredhëza

Për të gjitha bimët që ujiten me sistem pik-pik, doza e aplikimit është
7-10Kg/Ha/Ditë.
Kjo dozë është një rekomandim. Dozat mund të ndryshojnë varësisht nga rezultatet
e analizave dhe fazat e rritjes së bimëve.
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K50
K50
Përqëndrim i lartë i kaliumit për të korrigjuar mungesën e kaliumit në një gamë të
gjerë kulturave.
Kaliumi është elemenet ushqyes kryesor i cili është i domosdoshëm për të gjitha
kulturat. Është I element i dytë përnga rëndësia pas azotit në sasitë e kërkuara
nga kulturat. Është shumë i lëvizshëm dhe shpejt shpërndahet brenda bimës.
Kaliumi në përgjithësi është kation dominues dhe në sasi të mëdha në tokë mund
të shkaktojnë simptoma të mungesës së ushqyesve të tjerë, veçanërisht magnezit
dhe kalciumit.

Paketimi: 1L

Roli kryesor i kaliumit në bimë është si rregullator i ujit dhe në këtë rol ndikon në
shumë procese bimore. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rregullimin e
përmbajtjes së ujit qelizor, shtypjes qelizore dhe normat e frymëmarrjes.
Translokimi i fotosintezave dhe një numër i enzimeve bimore të gjitha varet nga
kaliumi.
Nivelet e ulëta të kaliumit do të ndikojnë seriozisht në rritjen e kulturës, cilësinë
dhe rendimentin. Omex K50 është një formulim unik që përmban një përqendrim
të lartë të kaliumit. Analiza e lartë e kaliumit do të sigurojë marrjen optimale të
kaliumit në situata ku kërkohet. Gjithashtu në formë të karbonatit, Omex K50
ndihmon bimët të krijojnë një masë gjethore që nuk krijon kushte për patogjenët
e gjetheve si hirin dhe kalbëzimin.

Analizat

wt/wt*

wt/vol

Azot

N

2.00%

3.00%

Kalium

K2O

33.00%

50.00%

EDTA

0.70%

1.00%

pH (10% tretësirë)

11.5-12.5

Graviteti specifik

1.49 - 1.53 @18oC
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QUICK COPPER
APLIKIMI
Aplikimi foliar

Kulturat

100/Lt Ujë

Sistem
pik-pik/ha

Domate, Patëllxhan, Spec

Në fidanishte (2 aplikime) gjatë
zhvillimit.

100-200ml

500ml

Pjepër, Shalqi, Tranguj,
Kungullor

Prej ujitjes së parë deri në fazën
e formimit të frutave.

100-200ml

500ml

Menjëherë pas krasitjes.
Pas zgjimit të sythit lulor.
Pas lulëzimit , formimit ,
pjekjes, vjeljes së frutave.

100-200ml

500ml

Qershi, Pjeshkë, Mollë, Dardhë,
Kajsi, kumbull, Nektarin etj.

Paketimi:
1L, 20L

Koha e aplikimt

Vreshta

Menjëherë pas krasitjes.
Gjatë zgjimit të sythave para
lulëzimit, para mbylljes së kalaveshit.

100-200ml

500ml

100-200ml

500ml

Pas vjeljes.
Ullinj

Pas krasitjes ose para lulëzimit
dhe formimit të degëzave të reja

Agrume

Para lulëzimit, pas lulëzimit, pas
rrënies së luleve, menjëherë
pas vjeljes

100-200ml

500ml

Në patate gjatë ujitjeve të para
aplikohet me sistem pik-pik 5
herë nga 1Lt

Periudha e mbirjes.
Para ujitjes së pare.
Në fillim të lulëzimit.
Pas lulëzimit.

100-200ml

500ml

Lakër, Lulelakër, Brokoli,
Lakër e Brukselit, Kulturat
dimërore dhe Sallata

Periudha e hershme e zhvillimit
pas 15-20 ditë (bëhen 2-3
aplikime)

100-200ml

500ml

100-200ml

500ml

Bimët dekorative

Në fund të sezonit të dimrit.
Para dhe pas lulëzimit.
Gjatë periudhës së vjeljes në
intervale prej 15 ditë.

100-200ml

500ml

Fidanishte

2 aplikime gjatë periudhës së
zhvillimit.

100-200ml

500ml

Dredhëza

Në fillim të periudhës së
zgjimit, Hapjes së sythave, 20
ditë gjatë periudhës së zhvillimit

Quick Cupper jep rezultate të plota kur përdoret kundër zverdhjes së gjetheve të
reja për shkak të mungesës së bakrit tek pemët frutore, zbardhjen dhe deformimin
e agrumeve, tharje dhe rënie e plotë të kulturave, dëmtimin e gjetheve të reja në
perime.
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HYDROACID
APLIKIMI
Kulturat

Koha e aplikimt

Aplikimi tokësor

2 aplikime në fillim të lulëzimit
në interval prej 7 ditë.

1kg/ha

Patate, Qepë, Lakër, Karotë,
Panxhar sheqeri etj.

Para fillimit të lulëzimit
2 aplikime në interval prej 15 ditë.

1-2kg/ha

Pambuk, Misër, Sojë,
Luledielli etj

Nga fillimi i formimit të nyjeve
2 aplikime në interval prej 15 ditë.

1kg/ha

Drithërat

Nga periudha e vllazërimit.

1-2kg/ha

Agrumet,
Pemët frutore, Pemët e ullirit

2 aplikime në fillim të lulëzimit.

1-2kg/ha

Vreshta

Në fillim të formimit të kalaveshit
2 aplikime në interval prej 15 ditë.

1-3kg/ha

Bimët dekorative

Gjatë periudhës së rritjes
vegjetative dhe gjatë periudhës
së lulëzimit.

Domate, Spec, Patellxhan, Pjepër,
Shalqi, Sallatë, Tranguj etj.

Paketimi: 10L

1-1.5kg/ha

HYDROACID përdoret për të reduktuar pH-në e tokës, produktit. Është prodhuar
për aplikime në tokë, aplikimi foliar nuk rekomandohet. Ky produkt është prodhuar për të furnizuar nevojat e Azotit, Fosforit dhe Sulfurit tek bimët. HYDRO
ACID gjithashtu konverton metalet e lidhura në tokë në formën të cilën bimët
mund ti absorbojn për shkak të formulimit të veçantë.
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CalMax
Pleh i lëngshëm i cili përmban 22.5% kalcium dhe një gamë të balancuar të mikro
elementeve.
Omex CalMax është formuluar posaçërisht për përdorim si pleh foliar dhe mund
të aplikohet për të gjitha kulturat e frutave dhe perimeve për të përmirësuar
qëndrueshmërinë e frutave, magazinimin, ngjyrën dhe lëkurën.
Kalciumi është përbërësi primar i të gjitha mureve qelizore dhe membranave.
Kufizimet në disponueshmërinë e kalciumit do të ndikojnë negativisht në ndarjen
e qelizave, dëmton stabilitetin strukturor dhe përshkueshmërinë e mureve
qelizore.

Paketimi: 1L

Rritja e kalciumit te frutat promovon kohëzgjatjen e magazinimit dhe reziston
një sërë kushtesh të zbërthimeve fiziologjike duke përfshirë ujin, njollat e zeza
dhe kafezimin e brendshëm.

Analizat

wt/wt*

wt/vol

Azot

N

10.00%

15.00%

Kalcium

Ca

15.00%

22.50%

Magnez

MgO

2.00%

3.00%

Mangan

EDTA

Mn

0.10%

0.15%

Hekur

EDTA

Fe

0.050%

0.075%

B

0.050%

0.075%

Bor
Bakër

EDTA

Cu

0.040%

0.060%

Zink

EDTA

Zn

0.020%

0.030%

Mo

0.001%

0.0015%

Molibden
pH (10% tretësirë)

5.5-6.5

Graviteti specifik

1.48-1.52 @ 18oC
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TTZNP
APLIKIMI
Kulturat

Paketimi:
1L, 20L

Aplikimi Foliar

Aplikimi
tokësor

Aplikimi

Perimet

75-300ml/ha

2-3 aplikime
nga fillimi i lulëzimit

Agrume dhe Ullinj

75-250ml/ha

2 aplikime
pas lulëzimit

Fruta arore dhe bërthamore

75-300ml/ha

2-3 aplikime
para lulëzimit

Patate, Qepë, Karrota, Panxhar
sheqeri, Rrepa

2-3 aplikime nga
faza 4-5 gjethe

Fëstëk, Sojë, Fasule, Bizele etj.

2-3 aplikime
para lulëzimit
1Lt/ha
75-200ml/ha

Drithërat
Misër

Gjatë vëllazërimit
Faza 5-6 gjethe

Pambuk

Para lulëzimit

Vreshta

2-3 aplikime
para dhe pas
lulëzimit

TTZNP është prodhuar për të furnizuar nevojat e bimëve me Azot, Fosfat dhe
Zink në një aplikim të vetëm. TTZNP është një produkt posaçërisht i formuluar.
Përmban azot, fosfor dhe zink të cilët absorbohen lehtësisht nga sistemi i
bimëve.
Fosfori brenda bimës aktivizon procesin e zhvillimit të sistemit rrënjor; gjithashtu është thelbësor për proceset fiziologjike të lulëzimit, formimit dhe zhvillimit
të frutave.
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BALANCER
PËRZİERJE E LËNGSHME TË MİKRO USHQYESVE TË BIMËVE
(MIKROELEMENTE)
Analizat të Garantuar (w/w)
Bor i tretshëm në ujë (B)
:9%
Molibden i tretshëm në ujë (Mo) : 0,05 %
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Paketimi: 1L

Kulturat në fushë të hapur: (Gruri, Elbi, Tërshëra, Orizi, Domate), Bimët
industriale (Misri, Pambuku, Luledielli, Soja), Perimet në fushë të hapur
(Pjepër, Shalqi, Fasule, Artiqoke) Në sera (Domate, Spec, Patëllxhan)
Pemë frutore (Arra, Rrush, Fëstëk, Kumbulla, Kajsi, Pjeshkë, Qershi,
Mollë, Ullinj dhe Agrume)
Doza e Aplikimit (Foliar): 100-150 ml/100 Lt ujë
Doza e Aplikimit (Tokë, Pik-Pik): Sisitem ujijtjes Pik-Pik 400 ml/ha
Koha e Aplikimit: 2-3 herë gjatë gjithë sezonit
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CABOR 15
APLIKIMI
Kulturat

Paketimi: 10L

Doza e aplikimt Foliar

Koha e aplikimit

Perimet në fushë të hapur

200-300ml/100 lt. ujë

Pas mbjelljes në interval 1 javor.

Pemët frutore

250-400ml/100 lt. ujë

Pas daljes së frutave.

Perimet në sera

250-400ml/100 lt. ujë

Pas mbjelljes
3-4 aplikime.

CABOR 15 përdoret për të furnizuar Borin dhe për të plotësuar mungesën e
kalciumit në bimë. Mungesa e kalciumit është një çrregullim bimor i cili mund të
shkaktohet nga kalciumi i pamjaftueshëm në procesion e rritjes, por më shpesh
është një produkt i transpirimit të ulët të të gjithë bimës ose zakonisht në indet e
prekura. Formulimi i posaçëm i CABOR 15 zgjidh këtë problem.
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QUCIK ZINC BOR
APLIKIMI
Kulturat

Aplikim Foliar

Aplikimi me sistem pik-pik

75-100ml/100Lt ujë

0.75-1Lt/ha

Perimet në fushë të hapur

250-300ml/100Lt ujë

0.45-0.50lt/ha

Perimet në sera

150-250ml/100 Lt ujë

0.35-0.40Lt/ha

Fruta bërthamore

200-250ml/100 Lt ujë

0.45-0.75Lt/ha
për pemë 50ml

Fruta arrore

200-250ml/100 Lt ujë

0.45-0.60 Lt/ha
për pemë 50ml

Agrume, Ullinj, Vreshta

75-100ml/100Lt ujë

0.60-1Lt/ha
për pemë 40ml

Vreshtat

75-100ml/100Lt ujë

0.60-1Lt/ha
për pemë 30ml

Bimët dekorative

Paketimi:
1L, 20L

Ouick Zincbor ndihmon në parandalimin dhe eliminimin e shumë Fiziopatologjive
që rezultojnë nga mungesa e zinkut dhe bor. Ne rekomandojmë aplikimin tek
mollët (kulturat) të jenë para lulëzim dhe para-maturim, gjithashtu këto aplikime
rrisin rezistencën ndaj temperaturave të ulëta gjatë muajve të dimrit kur aplikohet
menjëherë pas ujijtjes ne pranverë dhe sigurojnë shërim të mirë vegjetativ për
sezonin e ardhshëm.
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SETT
SOULUCION I KLORURIT TË KALCIUMIT
Analizat të Garantuara
Kalcium i tretshëm në ujë (CaO)
Bor i tretshëm në ujë (B)

(w/w)
: 12 %
: 0,5 %

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Paketimi: 1L

Doza

Perimet, Domate, Spec,
Tranguj etj.

2-2,5 Lt/ha ose 1000 Lt. ujë

Dredhëz, Pjepër, Shalqi,
Vreshta etj.

2-2,5 Lt/ha ose 1000Lt. ujë

Koha e Aplikimit
Filloni nga periudha e re e
bimëve, aplikoni gjatë gjithë
periudhës së rritjes (para dhe
pas lulëzimit, formimit të
frutave, para korrjes)

Agrume, Pemët Frutore, etj.

2-3 Lt/ha ose 1000Lt. ujë

Sigurohuni që të përdorni ujë të
mjaftueshëm për të mbuluar bimët.
Aplikoni në intervale 15-20 ditë

Bimët dekorative,
Trëndafillat, etj.

2-3 Lt/ha ose 1000 Lt. ujë

Mund të aplikohet më shpesh me
dozë më të ulët të aplikimit.

Pambuk, Misër, Soja, Fasule, Kivi,
Arrat, etj

2-4 Lt/ha ose 1000Lt. ujë

Panxhar Sheqeri, Patate, Karrota,
Qepë, etj.

2-4 Lt/ha ose 1000Lt. ujë
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FitoLabicuper
Pleh Mineral
Përmbajtja: Bakër (Cu) i tretshëm në ujë 6.8%
FitoLabicuper përmban bakër në formë glukonati i cili mundëson një shpërndarje
shumë të mirë.
FitoLabicuper është i vetmi pleh bakri i cili është plotësisht selektiv për të gjitha
kulturat.
FitoLabicuper vepron si lëndë ushqyese, përderisa bakri është i domosdoshëm
po ashtu në proceset enzimatike dhe të fotosintezës.

Paketimi: 1L

Përdorimi i tij gjithashtu rrit rezistencën e bimëve ndaj disa sëmundjeve kërpudhore, siç janë: vrugu i patates dhe domates, vrugun e hardhisë së rrushit etj.
FitoLabicper gjithashtu ka efekt antibakterial, përkatësisht vepron kundër një
numri të madh të sëmundjeve bakteriale te bimët frutore, hardhisë së rrushit,
dhe perime.
Aplikimi foliar/ doza e aplikimit:
Pemë frutore:
0,2-0,3 lt/100 litra ujë në fillim të lulëzimit deri në korrje.
Hardhia e rrushit:
2-0.3 lt/100 litra ujë gjatë vegjetacionit, varësisht nga kushtet e motit.
Bimë dekorative:
2-0.4 l / 100 litra ujë, në varësi të gjendjes dhe llojet të bimëve.
Vërejte:
Shmangni aplikimin në mot të nxehtë dhe me erë. Kur aplikohet, përdorni mbrojtës
të syve dhe fytyrës dhe doreza mbrojtëse.
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FitoSupreme
Pleh Mineral
Pleh i lëngshëm mineral PK me ushqyes sekondar të sulfurit (S)
Përmbajtja: Fosfor (P₂O₅) 24.00%, Kalium (K₂O) 15.00%, Sulfur (S) 45.00%
FitoSupreme është pleh i destinuar për ushqyerjen e bimëve në raste të mungesës
së fosforit, kaliumit dhe sulfurit.
Fosfori është shumë i rëndësishëm si aktivizues i ushqyesve, luan rol kyç në
transferimin e energjisë, ndikon në zhvillimin e rrënjëve dhe lulëzimit si dhe
shëndetin e përgjithshëm të bimës.

Paketimi: 1L

Kaliumi ndikon në rezistencën e bimëve ndaj thatësirës dhe sëmundjes,
përmirëson diferencimin e kuroreve të lules, përmirëson maturimin sidomos në
kulturat e përhershme, zvoglon rritjen vegjetative dhe është i rëndësishm për
rregullimin e ujit në qelizat bimore. Sulfuri është një përbërës kyç i shumë aminoacideve dhe është shumë i rëndësishëm në procesin e sintezës së proteinave,
vajrat të bimeve dhe vitaminave.
Për shkak të përbërjes dhe funksionit të tij të specifik FitoSupreme ndikon në
rezistencën e bimëve ndaj shumë sëmundjeve të bimëve sidomos ndaj hirit.
Aplikimi:
Mollë: 3.00-4.00 lit / ha
Hardhisë së rrushit: 1.50-3.00 lit / ha
Lulushtrydhe: 1.50-3.00 lit / ha
Mjedër: 1.50-3.00 lit / ha
Lakër: 1.50-3.00 lit / ha
Fasule: 1.50-3.00 lit / ha
Karrota: 1.50-2.00 lit / ha
Sasia e rekomanduar e ujit: 200-1000 lit / ha
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Golden Harvest Plus GA
Solucion i Plehut NPK
Analizat të Garantuar
Azot i përgjithshëm (N)
Urea (NO3-N)
Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)
Kalium i tretshëm në ujë (K₂O)
Biurea

: w/w
:5%
:5%
: 18 %
:3%
: E ulët

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Kulturat

Paketimi: 1L

Doza e Aplikimit

Koha e Aplikimit

Perime : Domate, Spec,
Tranguj

2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë

Aplikimet përsëriten çdo 15-20
ditë. 3-4 herë gjatë sezonit

Dredhëz, Pjepër, Shalqi,
Vreshta

2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë

Aplikimet përsëriten çdo 15-20
ditë. 3-4 herë gjatë sezonit

Agrume dhe Pemët frutore

2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë

1.Aplikimi ; Para lulëzimit
2.Application ; pas lulëzimit
3.Aplication ; Formimi i frutave

Bimë dekorative
Karafila,Trëndafila

2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë

Aplikimet përsëriten çdo 15-20
ditë. 3-4 herë gjatë sezonit

Kulturat në fushë të hapur

1,5-2 Lt /Ha ose 1.000 Lt ujë

Panxhar Sheqeri, Patate, Karrota,
Qepë etj.

1,5-2 Lt /Ha ose 1.000 Lt ujë

Torfë, Bari

1.Aplikimi ; 4-6 gjethe
2. Aplikimi; Para lulëzimit
3. Aplikimi; Formimi i frutave
Aplikimet përsëriten çdo 15-20
ditë. 3-4 herë gjatë sezonit

Aplikohet kur bari fillon të merr ngjyrë të gjelbër. Aplikimet përsëriten
3-4 herë gjatë periudhës së qetësis së barit
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Nitro-Plus 9+B
SOULUCION I KLORURIT TË KALCIUMIT
Analizat të Garantuara
Kalcium i tretshëm në ujë (CaO)
Bori i tretshëm në ujë (B)

(w/w)
: 12,6 %
: 0,17 %

UDHËZIMET PËR PËRDORIM
Perimet në serra: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas
lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.

Paketimi: 20L

Perimet: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit,
pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.
Pemë frutore: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas
lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.
Agrume dhe Ullinj: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas
lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.
Kultura në fushë të hapur dhe Industriale : Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo
aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes,
gjithsej 4 aplikime.
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Fitofert Mangan
Pleh Mineral
Përmbajtja: Karbon organik 10.0%; azot organik 3.0%; azot amoniakal 0.3%; azot
i përgjithshëm 3.3%, Mangan (i përgjithshëm) 6.0%; aminoacide 18,7%
Mangani kontribuon në gjendje të përgjithshme dhe më të mirë të bimëve,
mbijetesën më të mirë, përhapjen, rritjen e rezistencës ndaj sëmundjes dhe
përmirësimin e cilësisë së kokrrës. Mungesa e manganit verehet jo vetëm në
trungun, por edhe në tokë të pasur me mangan.

Paketimi: 1L

Arsyet për furnizimin e dobët të bimëve me këtë mikroelement mund të jenë:
aciditeti i lartë i tokës (pH mbi 6 në rërë dhe mbi 7 në tokë argjilore), në gëlqere,
karbonat, koloidale të ulëta, në tokë të tej arjrosur, në toka me përmbajtje
jashtëzakonisht të lartë të materieve organike, (kashtë), në tokat ku fillojnë të
mbizotërojnë mikroorganizmat që marrin pjesë në proceset oksiduese dhe në
tokat që trajtohen shumë me herbicide glifosate.
Aplikimi / doza e aplikimit:
Fruta bërthamore: Trajtoni 3-5 lit/ha (30-50 ml/10l ujë) para lulëzimit ose 6 javë
pas lulëzimit në intervale prej 10-14 ditë deri në korrje.
Hardhia e rrushit: Trajtohet me dozë 4-6 litra / ha (40-60 ml / 10 l ujë) në fillim të
zhvillimit të sythit, para lulëzimit.
Perimet: Aplikoni 2-4 l/ha (20-40 ml/10 l ujë) në fillim vegjetacionit.
Drithërat: Aplikoni 2-4 l/ha herën e parë në vjeshtë në fazat e dy gjetheve të
zhvilluara (BBCH 12), herën e dytë gjatë fazës së zhvillimit rrënjor (BBCH 25-27)
kur zhvillohen 5-7 degë dhe herën e tretë nëse është e nevojshme në fazën
degëzimit.
Vërejte:
Shmangni spërkatjen në mot të nxehtë dhe me erë.
Nuk rekomandohet të kombinohet me produktet e mbrojtjes së bimëve para
temperaturave të larta.
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Sulphomex
Pleh i lëngshëm i koncentruar i cili përmban sulfur të tretshëm në ujë dhe azot.
Sulfuri dhe azoti janë përbërës kryesor të enzimeve dhe proteinave të bimëve.
Mungesa e secilit element do të pasqyrohet në rendiment dhe cilësi.
Mungesa vizuale e sulufurit është e rrallë, megjithatë nëse ekziston, gjethet do
të shfaqin kloroz uniforme së pari të prekura tek gjethet e reja. Gjethet e verdha
në fund do të zhvillojnë zona nekrotike.
Shumë kultura lavtare, duke përfshirë panxhar sheqerin, lakroret, drithëra dhe
kultura të caktuara frutore do të përfitojnë nga aplikimet me sulfur.

Paketimi: 1L
wt/wt*

Analizat

wt/vol

Azot

N

11.30%

15.00%

Sulfur

SO3

65.00%

87.50%

pH (10% tretësirë)

7.25 - 8.25

Graviteti specifik

1.32-1.36 @ 18oC
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ALGA TT
APLIKIMI

Paketimi:
1L, 20L

Aplikimi
tokësor
ml/100lt ujë

Kulturat

Emri i produktit

Aplikimi foliar
lt/ha

Perimet në sera,
Në fushë të
hapur

Sallat, Domate, Spec,
Patëllxhan, Kungull, Marule,
Majdanoz, Lakër, Spinaq,
Pjepër, Shalqi, Selino, Presh.

1-2Lt

200-300

10 ditë pas mbjelljes
dhe të vazhdojë deri
në një interval prej 15
ditësh para vjeljes.

Pemët frutore

Të gjitha produktet e
agrumeve, Mollë, Dardhë,
Pjeshkë, Kajsi, Qershi, Shegë,
Kumbull, Ftua, Vishnje,
Ullinjë, Lajthi, Bajame, Arra

1-2Lt

200-300

Fillon në para lulëzim
deri pas vjeljes në
interval prej 15 ditë.

Gruri, Elbi, Orizi,
Luledielli
Pambuk

Në të gjitha llojet

1-2Lt

100-150

Fillon në para lulëzim
deri pas vjeljes në
interval prej 15 ditë.

Misër

Në të gjitha llojet

1-2Lt

100-150

Fillon në para lulëzim
deri pas vjeljes në
interval prej 15 ditë.

Duhani

Në të gjitha llojet

1-2Lt

100-150

Fillon në para lulëzim
deri pas vjeljes në
interval prej 15 ditë.

Koha e aplikimt

Patate,
Qepë

Në të gjitha llojet

1-2Lt

100-150

Pas mbjelljes së fidanëve
fillohet me ujitjen dhe
vazhdohet me intervale
prej 15 ditësh.

Panxhar,
Karrota

Në të gjitha llojet

1-2Lt

100-150

3-5 gjethe të bimës në
periudhën 20 ditore deri
në kohën e vjeljes.

Hapësira të
gjelbërta, park
dhe lulishte

Hapësira të gjelbërta,
Fusha golfi

1-2Lt

100-150

3-5 gjethe të bimës në
periudhën 20 ditore deri
në kohën e vjeljes.

150-250

Aplikohet çdo 15 ditë
gjatë periudhës së rritjes.
Në 10 minutat e fundit të
ujitet me ujë të pastërt.

Vreshta

Hapësira të gjelbërta

1-2Lt

ALGA TT është një biostimulant i bërë nga ekstrakte natyrale të algave të detit, të pasuruara me Molibden. Ky
produkt ka një fuqi të lartë stimuluese, sepse përmban ekstrakt algash që siguron një raport të lartë të fitohormoneve
natyrale (citokinina, auxina, giberelina, ...) aminoacidet dhe karbohidratet (acid alginik, manitol, laminarinë) dhe ka
një ndikim në proceset fiziologjike të bimëve, duke stimuluar rritjen dhe lulëzimin e saj.
ALGA TT rekomandohet si një stimulant i aktivitetit metabolik të bimëve, sepse elementet që i përmban nxisin
procesin e lidhur me lulëzimin, formimin dhe pjekjen e frutave, si dhe ndihmon për t’i tejkaluar kushtet të pafavorshme ose situata stresi. Poashtu nxit homogjenitetin e frutave dhe rezistencën gjatë transportit të tyre.
Përdorimi i ALGA TT rekomandohet që nga mbirja, në para-lulëzim, lulëzim dhe në fazat e zhvillimit më të lartë të
kulturës. ALGATT rekomandohet për të gjitha llojet e kulturave; Pemët frutore (fruta arrore dhe bërthamore),
agrume, kopshtari, drithëra dhe bimë decorative
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TTGOLD
APLIKIMI
Kulturat

Koha e aplikimt

Perimet
Domate, Spec, Tranguj, Patëllxhan, Pjepër,
Kungulleshkë etj.

Një javë pas mbjelljes.

2-4lt/ha

Bimët Dekorative
Karanfilë, Krizantema, Gerbera

Një javë pas mbjelljes.

4lt/ha

Trëndafila

Pas krasitjes.

5-7lt/ha

Dredhëza

Një javë pas mbjelljes.

2-4lt/ha

Gjatë periudhës së zhvillimit

5-7lt/ha

Agrumet
Pemët frutore

Pas formimit të sythit lulor.

5-7lt/ha

Bimët zhardhokore

Gjatë periudhës vegjetative.

2-4lt/ha

Banane

Paketimi:
1L, 20L

Doza (Tokësore)

TT GOLD përdoret për të zhvilluar rrënjëzimin dhe rregullon strukturën e tokës.
Përshpejton reaksionet enzimatike, rritjen e rendimentit dhe rregullimin e pH-së
së tokës. Kur aplikohet në tokë argjilore dhe ranore, acidi humik mund të ndihmojë në shpërbërjen e tokave kompakte, duke lejuar depërtimin e shtuar të ujit,
rritjen dhe zhvillimin më të mirë të zonës rrënjore. Acidi humik në veçanti është
gjithashtu i rëndësishëm për rritjen e bimëve për shkak të aftësisë së tij për të
helatizuzar mikro makro ushqyes duke rritur bio-disponueshmërinë të tyre.
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NITRONAT
APLIKIMI
Kulturat

Paketimi:
1L, 20L

Koha e aplikimt

Aplikimi foliar

Aplikimi
tokësor

Domate, Spec, Patëllxhan

Fidanishte (2 aplikime)
Gjatë periudhës së zhvillimit.

250-300 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Pjepër, Shalqi, Tranguj etj
(Kungulloret)

Gjatë zhvillimit të hershëm.
Para ujitjes. Në fillim të rritjes.
Në fruta.

250-300 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Qershi, Pjeshkë, Mollë, Dardhë,
Kajsi, Kumbull, Nektarin etj. Në
lulëzim

Menjëherë pas krasitjes.
Pas zgjimit të sythit lulor.
Pas formimit të parë të frutave.
Gjatë pjekjes së frutave.
Pas vjeljes së frutave.

350-400 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Vreshta

Menjëherë pas krasitjes. Pas
zgjimit të sythit lulor. Para
lulëzimit. Pas vjeljes.

250-350 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Patate aplikohet me sistem
pik-pik 5 herë nga 1lt

Periudha e parë e daljes.
Para ujitjes së pare.
Në fillim të lulëzimit.
Pas lulëzimit.

250-350 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Lakër, Lulelakër, Brokoli, Lakër
Brukseli, Produktet e dimrit
dhe Sallata

15-20 ditë pas periudhës së
zhvillimit të hershëm
(2-3) aplikime

250-350 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Dredhëza

Në periudhën e pranverës.
Para dhe pas lulëzimit.
15 ditë para vjeljes së parë.

250-350 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Bimët dekorative

Në fillim të periudhës së zgjimit.
Pas zgjimit të sythit lulor.
Gjatë periudhës së zhvillimit në
një interval prej 20 ditë

250-350 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

Fidanishte

2 aplikime gjatë periudhës së
zhvillimit

250-350 ml/100lt
ujë/ha

2-3lt/ha

NITRONAT ka një përbërje të plotë për të gjithë periudhën e rritjes dhe maturimit. Është i përshtatshëm për t'u përdorur si lëndë ushqyese për një numër të
madh të bimëve. Formulimi i veçantë i tij gjithashtu përmirëson kushtet e tokës.
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BIO 20
Biostimulant që kombinon ushqyerjen me minerale me cilësitë stimuluese të
rritjes nga algat.
OMEX Bio 20 është formuluar për të maksimizuar prodhimin e kulturave të
rrezikuara ndaj dëmtimeve nga kushtet e stresit të shkaktuara nga temperaturat
e larta, kushtet e tokës, disponueshmërinë e lagështisë dhe sëmundjet.

Paketimi: 1L

OMEX Bio 20 është formuluar për të furnizuar fidanët dhe bimët më të pjekura
me ushqyes të domosdoshëm. OMEX Bio 20 gjithashtu përfshin materiale
organike që rrjedhin nga një varietet i vetëm i algës së detit që ka dëshmuar
efektet e dobishme mbi bimët duke nxitur zhvillimin e rrënjës. Aplikimet e OMEX
Bio 20 do të promovojë biomasën më të madhe të rrënjëve dhe për këtë arsye do
të maksimizojë shfrytëzimin e lagështisë dhe ushqyesve.

Analizat

wt/wt

wt/vol

Azot

N

10.00%

20.00%

Fosfor

P2O

13.20%

20.00%

Kalium

K2O

13.20%

20.00%

Magnez

MgO

1.00%

1.50%

Hekur

EDTA

Fe

0.096%

0.146%

Zink

EDTA

Zn

0.048%

0.073%

Bakër

EDTA

Cu

0.048%

0.073%

B

0.019%

0.029%

Co

0.0008%

0.0012%

Mo

0.0008%

0.0012%

Ekstrakt i algave të detiti**

18.40%

28.00%

pH (10% tretësirë)

4.0-5.0

Graviteti specifik

1.50-1.54 @ 18oC

Bor
Kobalt

EDTA

Molibden
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Fitofert Sumpor
Pleh Organik me sulfur (S)
Përmbajtja: Karbon organik 11%; azot organik 3.5%; azot amoniakal: 0.2%; azot i
përgjithshëm: 3.7% sulfur 33.0%; aminoacide 1,8%
Fitofert sumpor është një kombinim i veçantë i sulfurit elementar dhe hidrolizat
e proteinave, i cili bazohet në një numër të madh të aminoacideve të lira dhe
peptideve të zinxhirit të shkurtër. Ky është tipar i të gjitha produkteve "Protifert",
i cili dallohet nga produktet të ngjashme me bazë aminoacide.

Paketimi: 1L

Sulfuri si lëndë ushqyes është tejet i rëndësishëm në formimin e endospermës
së drithërave i cili ka një efekt të rëndësishëm në prodhimin dhe cilësinë e
drithërave, rendimentin dhe përmbajtjen e vajit të bimëve vajore (kolzës, kungullit,
lulediellit). Plehrat e sulfurit mund të kenë efekt pozitiv në llojet e ndryshme të
rrushit dhe shijen e verës.
Fitofert sumpor për shkak të formulimit të veçantë ndikon në cilësinë e bimëve,
rrit rezistencën ndaj shpërlarjes, trajtimint selektiv të bimëve, zvogëlon
mundësinë e paraqitjes së fitotoksicitetit në temperatura të larta, rrit
kompatibilitetin me produkte tjera për mbrojtjen e bimëve.
Aplikimi / doza e aplikimit:
Hardhia e rrushit dhe pemët frutore: trajtohet me dozë prej 240-330 ml/100
litra ujë;
Fruta berthamore: trajtohet me dozë prej 2-2.5 lt/100 litra ujë në fund të dimrit
dhe 250-330 ml/100 litra ujë për trajtime verore;
Dredhëza: trajtohet me dozë prej 250-330 ml/100 litra ujë për trajtime pranverore;
Perimet: trajtohet me dozë prej 200-250 ml/100 litra ujë për trajtimet e pranverore
dhe verore;
Drithërat: trajtohet me dozë prej 2.5-3.3 lt/ha në kohën e shfaqjes së nyjes së
parë për një zhvillim më të mirë endospermës;
Bimët dekorative: trajtoni 250-330 ml / 100 litra ujë për trajtimin pranveror.
Vërejtje: Shmangni spërkatjen në mot me erë dhe të nxehtë
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INFINITY
APLIKIMI
Kulturat

Koha e aplikimt

Doza (Tokësore)

Perimet
Domate, Spec, Tranguj, Patëllxhan,
Pjepër, Kungulleshkë etj.

Një javë pas mbjelljes

2-4lt/ha

Bimët dekorative
Karanfilë, krizantema, gerbera

Një javë pas mbjelljes

4lt/ha

Trëndafila

Pas krasitjes

5-7lt/ha

Dredhëza

Një javë pas mbjelljes

2-4lt/ha

Gjatë periudhës së zhvillimit

5-7lt/ha

Agrumet
Pemët frutore

Pas formimit të sythit lulor

5-7lt/ha

Bimët zhardhokore

Gjatë periudhës vegjetative

2-4lt/ha

Banane

Paketimi:
1L, 20L

INFINITY përdoret për të përmirësuar rrënjëzimin dhe cilësin e tokës. Enzimi
përshpejton reaksionet, rrit efikasitetin dhe rregullon pH-në e tokës. Kur aplikohet
në tokë gëlqerore dhe ranore, acidi Humik shpërbën tokën e ngurtësuar për të
rritur absorbimin e ujit dhe për të krijuar një zonë më të mirë zhvillimi. Acidi
humik është gjithashtu i rëndësishëm për rritjen e bimëve, sepse rrit
disponueshmërinë bimore duke i helatizuar mikro dhe makro ushqyes bimor.
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Fitofert LMW
Pleh organik me aminoacide
Përmbajtja:
Materia e thatë 60%, Azot i përgjithshëm 8.5% (8% në formë organike (19
aminoacide) dhe 0.5% në formë amoniaku), Karboni Organik (C) 26%
Fitofert LMW është biostimulator natyral dhe organik me funksion të ushqyerjes
së bimëve, i prodhuar nga lëndët natyrale dhe organike.
Nuk përmban substanca të dëmshme për natyrën dhe nuk ndot mjedisin.

Paketimi: 1L

Është tërësisht i tretshëm dhe kompatibil me shumicën e produkteve të mbrojtjes
së bimëve.
Aminoacidet të cilët i përmban ky produkt veprojnë në mënyrë sistemike dhe
bimët e absorbojnë me shpejtësi ato.
Si biostimulator natyral ndikon në balancimin dhe përmirësimin e ushqyerjes së
bimëve.
Si shtesë i plehrave tjera foliare ndikon në pranimin dhe rrjedhjen më të mirë.
Ndikon në mënyrë efektive si shtesë i produkteve për mbrojtjen e bimëve;
Veçanërisht është i efektshëm për zbutjen e stresit si pasoje e temperaturave të
larta, thatësirës, lagështisë dhe breshërit.
Aplikohet në të gjitha kulturat: pemë, perime, hardhia e rrushit, bimët dhe lule
dekorative në sasi prej 2,5-3l/ha, 3-4 trajtime për sezon.
Nuk rekomandohet përzierja me preparate me bazë sulfuri të tretshëm në
temperatura jashtëzakonisht të larta, me preparate të dinokapit (Karathane,
Sabithane) dhe preparate me bazë bakri, pasi që këto kombinime janë
fitotoksike për shumicën e kulturave, me përjashtim të lulediellit, drithërave dhe
qepës.
Vërejtje:
Shmangni spërkatjen në mot me erë dhe të nxehtë.
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BALANCE DF 30
Përzierje e Elementeve Gjurmë (në sasi të vogla të domosdoshme)
Analizat të Garantuar
Hekuri i tretshëm në ujë (Fe)
Mangan i tretshëm në ujë (Mn)
Zink i tretshëm në ujë (Zn)
Bakër i tretshëm në ujë (Cu)
Bori I tretshëm në ujë (B)
Molibden i tretshëm në ujë (Mo)

Paketimi: 1Kg

: (w/w)
:5%
:4%
:6%
:1%
: 1,5 %
: 0,05 %

Metoda e aplikimit dhe Doza
- Kur pritiet mungesa e elementeve ose janë në nivel të ulët: 400-600 gr. / Ha ose
për 1000 lt. ujë.
- Kur vërehet qartë mungesa e elementeve 800 – 1000gr. /ha ose për 1000 lt. ujë
- Balance DF-30 aplikohet me dozen 100-150gr për 1000 lt ujë për ujitje pa sistem
pik-pik në intervale prej 15-20 ditësh.
- Për rezultatin më të mire spërkatni kur kultura është në fazën aktive të rritjes.
Gjatë motit të nxehtë të spërkatet herët në mëngjes ose në mbrëmje, spërkatja
në mesditë mund të mos jetë aq efektive për shkak të avullimit të tepruar të
lagështisë.
- Balance DF-30 mund të aplikohet edhe në fazën e lulëzimit.
Produkti rekomandohet për përdorim në këto kultura
Tërfil, Grurë, Bajame, Elb, Tërshërë, Misër, Pambuk, Luledielli, Patate, Panxhar
Sheqeri, Duhani, Oriz, Fasul Soje, Melekuqe, Rrepë, Rrush pa fara, Vreshta,
Pistaqe, Lajthi, Mollë, Kumbulla, Kivi, Qershitë, Lemon, Pjeshkë, Arra, Dardhë,
Kajsi, Brokoli, Lakër, Laulelakër, Karrota, Selino, Tranguj, Domate, Pjepër, Shalqi,
Spec, Sallatë, Patllëxhan, Asparagus etj.
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Deltamethrin 2.5 EC
DELTAMETRIN është insekticid piretroid i cili vepron nëpërmjet kontaktit dhe
tretjes. Përdoret për të kontrolluar thithësit te molla dhe dardha, fluturën e frutit
të kumbullës, krimbin e lakrës, fluturën e bizeles, afidet (mollë, kumbull, strumbullar), krimbin e dimrit (mollë dhe kumbull), fluturën gjethepërdredhëse (mollë).
Kontrollin e afideve, Pseudococcidae, insektet në shkallë të gjërë , dhe fluturën e
bardhë të serave në tranguj, domate, speca, bimë në vazo, dhe dekorative.
PËRBËRJA

Paketimi: 100ml

Deltametrin 25g/L EC
Materia aktive
Materia inerte

g/L
25.0
865.0

Paketimi: 1L
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WOPRO Abamectin
APLIKIMI
Aplikohet në një numër të madhë të kulturave për kontrollin e insekteve dhe
merimangave.sticide gjatë periudhës së vjeljes.
Kulturat

Paketimi: 100ml,
250ml dhe 1L

Dëmtuesit

Sasia/20lt ujë

Karenca

7.5ml

14 ditë

Dardhë

Merimangat, Psylla

Spec

Merimangat

3ml

3 ditë

Agrume

Merimangat

3 - 5ml

10 ditë

Dredhëza

Merimangat

20ml

3 ditë

Merimangat

10 -20ml

Domate
Bimët dekorative

Minatriqet e gjetheve
Merimangat

6ml

3 ditë

10ml

Mos spërkatni kulturën më shume se numri i spërkatjeve të sekura në tabelë.
Shmangni aplikimn e pesticide gjatë periudhës së vjeljes.
Dardhë dhe Agrume: 1 herë

Spec dhe Dredhëz: 2 herë

Domate: 2 herë nëse vërehen marimangat

Rezultatet e aplikimit vërehen 3-5 ditë pas spërkatjes përderisa efekti i pesticidit
vepron menjëherë pas spërkatjes.
Sasisa e tretësirës nuk duhet të tejkalojë 110 ml të pesticidit për/10 ari perime.
Vërejtje: Produkti është toksik ndaj peshqve dhe bletët.
Ndalohet hyrja në zonën e spërkatur për 48 orë.
Në sera brenda 24 orëve.
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WOPRO Clethodim
APLIKIMI
Kulturat

Paketimi: 250ml
dhe 1L Herbicid

Barërat

Doza/koha
e aplikimit

Karenca

Sojë

Barërat gjethengushta një vjeçare

1-1.2 L/ha

30 ditë

Panxhar Sheqeri

Barërat gjethengushta një vjeçare

0.8-1 L/ha

30 ditë

CLETHODIM është një pesticid sistemik, absorbohet me shpejtësi dhe i cili
translokohet lehtësisht nga gjethja e trajtuar në sistemin e rrënjëve dhe pjesët
në rritje të bimës. Kontrolli pas-mbirjes i barërave një vjeçare dhe shumëvjeçare
në një gamë të gjerë të kulturave gjethgjëra
METODA:
Pas mbirjes,varësisht nga dendësia e barërave
REKOMANDIME PËR PËRDORIM
Shmangni spërkatjen e barërave të këqija dhe kulturave që janë të stresuara,
p.sh. nga lagështia ose temperaturat ekstreme. Mos aplikoni nëse rreshjet e
shiut priten brenda një ore nga aplikimi.
Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, përmbahuni
udhëzimeve për përdorim.
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WOPRO Rimsulfuron
APLIKIMI
Kulturat

Patate
&

Paketimi: 100gr
Hebicid

Misër Foragjer

Barërat gjethegjëra njëvje
Fallopia convolvulus (Fallopia dredhës),
Solanum nigrum (Solane e zezë),
Sinpapis arvensis L* (Sinapi i arave),
Galium aparine (Njgitës rodhe),
Stellaria media (Stelare e ndërmjetme),
Chenopodium album (Minuer i bardhë),
Galeopsis tetrahit (Galeopsis
katërhojesh), Poligonum aviculare L (Bar
pate), Persicaria lapafolium L (Selgjishte),
Persicaria maculate (Spec i egër),
Lamium purpureum (Hidhërbutë e purpurt)
Tripleurospermum inodorum (Kamomil
lëkundës), Urtica urens (Hidhër xhuxhë)
Brasica napus spp oleifera* (Kolza e egër)

Doza/koha
e aplikimit

Karenca

50g/ha
Patate
lartësia/25cm

SGJP

Misër foragjer
4 gjethe

KUFIZIMET DHE PARALAJMËRIMET:
Numri i përdorimeve: një here për kulturë
Nuk duhet të aplikohet në kulturat që vuajn nga streset biologjike.
Mos aplikoni për patatet e kultivuara për farë të certifikuar, mos aplikoni në
misër foragjer të trajtuar me organofosfate. Kompatibil me metribuzin.
Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata
Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, përmbahuni
udhëzimeve për përdorim.
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WOPRO Spirodiclofen
APLIKIMI
Dëmtuesit

Koha dhe doza
e aplikimit

Karenca

Perimet

Merimanga e kuqe (Panonychus ulmi)
Merimanga e zakonshme (Tetranychus
urticae)
Minatriqet e gjetheve

100ml / 100 lt ujë
(Vezët, larvat,
nimfat)

1 - 3 ditë

Pemët frutore

Merimanga e kuqe (Panonychus ulmi)
Merimanga e zakonshme (Tetranychus
urticae)
Minatriqet e gjetheve, Tripsat

100ml / 100 lt ujë
(Vezët, larvat,
nimfat)

7 ditë

Kulturat

Paketimi:
100ml dhe 500ml

KUFIZIMET DHE PARALAJMËRIMET:
Ky produkt është i rrezikshëm për bletët dhe grerëzat. Nuk duhet të aplikohet
tek bimët në lulëzim ose bimët që janë duke u vizituar vazhdimisht nga bletët dhe
grerëzat.
Teknika më e mire e aplikimit në dispozicion, e cila minimizon devijimin jashtë
objektivit, duhet të përdoret për të zvogëluar efektet në insektet jo të synuara
ose në artropodë të tjerë. Konsultohuni me përpunuesin para përdorimit për
kulturat e kultivuara për përpunim ose për përdorim në prodhimin e mushtit.
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Shërbime këshilluese
AgroVinifera Sh.P.K është kompani e liçencuar nga
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural për ofrimin e shërbimeve këshilluese.
Kompania ka qendrën e trajnimit dhe stafin e
çertifikuar për shërbime këshilluese të cilët janë
përgjegjës për kryerjen e vizitave në terren me
qëllim të monitorimit të situatës dhe ofrimit të
këshillave praktike, si dhe mbajtjen e seminareve
dhe punëtorive për fermerët, blerësit dhe shpërndarësit të mallrave dhe materialeve/paisjeve të
kompanisë.
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Sistemi anti-breshër
AgroVinifera Sh.P.K projekton dhe instalon sistemin
anti-breshër më të avancuar për pemishte dhe
vreshta të tregut evropian.
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Zbuloni Potencialin!

