NË LIDHJE ME FERTIL-IN
Të vendosur në përpjekjet për zbulimin e plehrave artificiale, ne jemi të përkushtuar për të
përdorur të arriturat e fundit lokale dhe globale praktiko-shkencore në fushën e të ushqyerit e
bimëve. Shumë ekspertë të lartë në këtë fushë, duke përfshirë punën e shumë viteve dhe
rezultatet, kanë dhënë kontribut shumë të rëndësishëm në krijimin e produkteve tona të reja.
Duke i kombinuar këto studime, përvojën e kaluar në ndryshimin e prodhimit të plehrave mineral,
kemi nisur një program të ri në kuadër të plehrave të ashtuquajtur NATURA.
Plehu i ri NATURA i ndjekë krejtsisht tendencat e fundit në tregjet botërore.
NATURA Fertil me ngjeshje teknologjike dhe respektin e standardit ekologjik të prodhimit,
NDRËTON MARRËDHËNIE TË MIRA ME DIMENSIONE TË NATYRËS.
NATURA Fertil përfshin:
“NATURA
“NATURA
“NATURA
„NATURA

15”
16”
24”
35“

NPK / 9:15:15 + 20% SO3
NPK / 5:16:24 +10 % SO3
NPK / 5:24:16 + 6 % SO3
NP / 10:35 + 12 % SO 3

Dhe formula tjera pas analizës së tokës të rekomanduara nga ekspert të ekipit AgroServis Viktoria
Logistic.
NATURA Fertil përmban makroelemente të balansuara AZOT, FOSFOR, KALIUM si dhe SULFUR.
AZOTI është në sasi të mjaftueshme për një zhvillim të mirë fillestar të bimës.
SULFURI
 Në gjendjen të mirë me azotin përmirson prodhimin e proteinave.
 Ngrit nivelin e fosforit që është në dispozicion.
 Inkurajon ndërtimin e proteinave antifugale të rëndësishëm kundër patogjenëve të
bimëve.
 Inkurajon rezistimin e bimëve në kushtet e vështira të mjedisit të jashtëm.

Plehu NATURA Fertil mundëson:


USHQIM I DUHUR PËR RRITJEN E
DUHUR TË ZHVILLIMIT TË BIMËS



SINERGJI E MIRË E FORMAVE TË
NDRYSHME TË FOSFORIT



RUAJTJE E PH-së SË TOKËS



EFIKASITET SHUMË TË MIRË PËR TË
GJITHA TIPET E TOKAVE



SHPËRNARDJA
E
MATERIEVE
USHQYESE
NË
MËNYRË
TË
TËRTHORTË



MANIPULIM
I
LEHTË
DHE
THJESHTË ME PAKETIME 25 KG.

I

Varësisht nga analizat e juaja të tokës dhe nevojës
së kulturës bimore që dëshironi ta kultivoni,
rekomandimet profesionale të
AgroServis ju
mundëson juve ta vëreni sasinë ekonomike të
plehut tonë.

Shfrytezojeni këtë mundesi.
Suksesi juaj do të ishte knaqesia jonë!

Për më shumë informata:
Fertil doo, Bačka Palanka
21400 Bačka Palanka, Srbi
Industrijska zona 35
T: +381 21 755 1801
F: +381 21 755 1809
office@fertil.rs
www.fertil.rs

Importues ekskluziv për Kosovë dhe Shqipëri: Beta shpk, Sadik Shala, Lipjan 14,000, Kosovë, tel
& fax +381 (0) 38 549 479, E-mail: office@beta-ks.com.

