
SylenCare është një linjë e plotë e plehrave pa klor të krijuara 
posaçërisht për ujitje me pika. 
Gama e SylenCare përmban elementë thelbësorë N, P, K, Ca 
dhe Mg të pasuruar me mikronutrientë te kelatuar.

Cilat jane avantazhet ?

# Një kujdes dhe ushqim i plotë për bimët pasi produktet përmbajnë NPK+ Mg+ Ca + TE,

# pH i ulët neutralizon dhe shkrin bikarbonatet, duke shmangur bllokimin e tubave dhe duke 
mbajtur të       pastër sistemet e ujitjes,

# Thithje efikase e lëndëve ushqyese në tokat alkaline dhe të kripura falë pH të ulët të produktit,

# Korrigjon mangësitë e shumta ushqyese veçanërisht në tokat alkaline ku shumica e lëndëve 
ushqyese nuk janë të disponueshme,

# Ushqyerje efikase gjatë të gjitha fazave të mbjelljes falë formulave të balancuara dhe pranisë 
së lëndëve ushqyese thelbësore,

# Prania e kalciumit ndihmon në uljen e kripës së shkaktuar nga kationet e natriumit në tokat e 
kripura,

# Përmirëson ndjeshëm rendimentin dhe cilësinë e të korrave falë tretshmërisë dhe asimilimit të 
lartë,

# Miqësor me mjedisin.
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NPK 21-21-21 + 6 CaO + 3 MgO + TE NPK 13-43-13 + 6 CaO + 3 MgO + TE

Sylen re Sylen reEQUI

PERMBAJTJA : 
Azot Total  21% ; Nitrik: 11%;Ureik: 10%
P2O5  i treteshem ne uje : 21%  ;  
K2O i treteshem ne uje : 21%
Kalcium (CaO)  6 % ; Magnez (MgO)  3 % ; 
Bor (B) 0,015%; Baker(Cu) 0,0031% ;
Hekur (Fe) 0,084%;   Mangan (Mn)  0,037%
Molybden(Mo)  0,003% ; Zink(Zn) 0,015%
Densitet : 1,6 kg/l; pH : 1,5-2

PERMBAJTJA : 
Azot Total: 13%; Nitrik: 6%; Ureik: 7% 
P2O5  i treteshem ne uje : 43%  ;  
K2O i treteshem ne uje: 13%; 
Kalcium(CaO)  6 %; Magnez(MgO)  3 % ; 
Bor (B) 0,015%; Bakr (Cu) 0,0031%; 
Hekut (Fe) 0,084% ;  Mangan(Mn)  0,037%; 
Molybden(Mo)  0,003% ;  Zinck(Zn) 0,015%
Densitet : 1,65 kg/l; pH : 2-2.5

Perime ne sera (Domate, Trangull, Luleshtrydhe etj): 1.2-2 kg /dynym, duke kryer 2  
trajime ne jave. 
Perime  fushore : Lakra, Karote, Sallate, Shalqin, Pjeper, etj. : 1.2-1.6 kg/dy  cdo dy jave. 
Patate : 1.-1.5 kg/dy ne mbyllje te reshtave , persrite me 0.5/kg/dy gjate rritje se tubereve. 
Agrume : 10-15 kg/ha ne pranvere me shperthimin e degezave  te reja, perseritim me  15 
-20 kg/ha pas rezimit te qershorit ne intervale 10 ditor deri ne fillim te ngjyrosjes se frutave. 
Peme  frutore : 10 - 15 kg/ha gjate stadit te zhvillimit te frutave. Perseritet ne intervale 10-15 
ditore deri ne fillim te ngjyrosjes se frutave. 
Rush tavoline : 10 kg/ha me shperthimin e degezave ne pranvere para lulezimit, 15 kg/ha 
pas lidhjes dhe cdo 10-15 dite derin ne fillim te ngjyrosjes se veshulit.
Përqendrimi i rekomanduar i SylenCare Equi eshte 0,5 deri në 2 g / l (0.05 në 0.2%).Numri 
i aplikimeve ne vartesi te gjendjes  se bimes dhe rekomandimeve te specialisteve.

Perdorimi
Perime ne sera (Domate, Trangull, Luleshtrydhe etj): 1.2-2 kg /dynym, duke kryer 2  
trajime ne jave, fillohet  nga trapjantimi deri ne lidhjene e katit te pare. 
Perime  fushore : Lakra, Karote, Sallate, Shalqin, Pjeper, etj. : 1.2-1.6 kg/dy  duke 
kryer 2  trajime ne jave, fillohet  nga trapjantimi deri ne lidhjene e katit te pare.
Patate : 1.-1.5 kg/dy me fillimin e forimit te tubereve , me rritjen e tubereve dhe pas 10 
diteve.
Agrume : Tre aplikime me 10-15 kg/ha, heret ne pranver, ne lulezim dhe pas vjeljes. 
Peme  frutore : Dy trajtime me 10-15 kg/ha ne fillim te pranveres dhe pas vjeljes. 
Rush tavoline : Tre aplikime me 10-15 kg/ha, heret ne pranver, ne lulezim dhe pas 
vjeljes.
Përqendrimi i rekomanduar i SYLENCARE POWER eshte 0,5 deri në 2 g / l (0.05 në 
0.2%).Numri i aplikimeve ne vartesi te gjendjes  se bimes dhe rekomandimeve te 
specialisteve.

POWER

SylenCare është krijuar për te dhene një zgjidhje perfekte ne  tokat alkaline dhe të kripura. Sylen Care regullon  pH në 
zonën rrënjore (“rhizosphera”) duke bërë lëndët ushqyese me të disponueshme për bimën dhe duke korrigjuar karencen 
e  tyre, si nje  një çështje problematike  në tokat alkaline. Nje set  formulash te pregatitura per te gjitha stadet e zhvillimit 
te bimeve dhe per te gjitha kulturat nga mbjellja e deri ne vjelje.

Perdorimi
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NPK 17-8-35 + 5 CaO + 2,5 MgO + TE

Sylen re

Azot Total: 17% ; Nitrik: 13.3%; Ureik: 3.7%
P2O5  i treteshem ne uje: 8%; 
K2O i treteshem ne uje: 35%; 
Kalcium(CaO) 5 %; Magnez(MgO) 2.5 %  
Bor(B) 0,015%; Baker(Cu) 0,0031%; 
Hekur(Fe) 0,084%; Mangan(Mn) 0,037%
Molybden(Mo)  0,003%; Zink(Zn) 0,015%
Densitet : 1,65 kg/l; pH : 2-2.5

Perdorimi

Perime ne sera (Domate, Trangull ,Luleshtrydhe etj): 1.2-2 kg /dynym, duke kryer 
2  trajime ne jave.
Perime  fushore : Lakra, Karote, Sallate, Shalqin, Pjeper, Luleshtrydhe etj. : 
1.2-1.6 kg/dy  me fillimin e ritjes masive , cdo 2-3 jave.
Patate : 1.-1.5 kg/dy ne mbyllje te reshtave duke filluar me rritjen e tubereve cdo 
15 dite.
Agrume : 10-15 kg/ha me fillimin e gjyrosjes se frutave , ne intervale 20 ditor deri 
20 dite para fillimit te vjljes. Peme  frutore : 10-15 kg/ha me fillimin e gjyrosjes se 
frutave , ne intervale 20 ditor deri 20 dite para fillimit te vjljes. 
Rush tavoline : 15 kg/ha me fillimin e gjyrosjes se veshuleve , ne intervale 20 
ditor deri 20 dite para fillimit te vjljes.
Përqendrimi i rekomanduar i SYLENCARE SarK eshte 0,5 deri në 2 g / l (0.05 
në 0.2%).Numri i aplikimeve ne vartesi te gjendjes  se bimes dhe rekomandimeve 
te specialisteve.

STARK




