
“EC FERTILIZER”

USHQYES KRISTALOR   ME PERMBAJTJE TË LARTË 
POTASI  ME MIKROELEMENTE TË ÇELATUAR ME EDTA

5 POUNDS
2.27 KG

4-5-40
+2%Mg+10%S+TE

PRODHUAR & PAKETUAR NË
SHTETET E BASHKUARA TË

AMERIKËS NGA

AZOT TOTAL(N)
NO3:
FOSFOR(P2O5)
POTAS(K2O)
Magnez(Mg)
Squfur(S)

4.0%
4.0%

40.0%

10.0%
2.0%

5.0%

Bor (B)
Bakër (Cu)
Hekur (Fe)
Mangan (Mn)
Molybden(Mo)
Zink (Zn)

0.02%
0.05%

0.05%

0.05%
0.0005%

0.10%



Makronutrientet  (NPK) derivojne nga Potassium Nitrate, Potassium Phosphate and Potassium 
Sulfate.
Mikronutrientet : Magnesiumi derivon nga Magnesium Sulfate. Squfuri  derivon nga  Potassium 
Sulfate and Magnesium Sulfate.
Bakri, Hekuri, Manganezi, Zinku  jane teresisht te  Çelatuar me EDTA Chelate (Disodium Ethylenedi-
amine Tetra Acetate Chelate). 
Bori derivon nga  Sodium Borate. Molybdeni derivon   nga Ammonium Molybdate. 
PERDORIMI : NUTRI-LEAF 4-5-40® eshte nje ushqyes gjethor dhe rrenjor  me perqendrim te larte te 
Potasit.Përdoret ne programet e ushqimit ne kulturat bujqesore ne ato faza fenologjike kur Potasi 
kerkohet ne sasi te konsiderueshme per te garantuar hereshmerine ne pjekje, qendrueshmerine ndaj 
patogjeneve para dhe pase vjeljes, per te  siguruar sasi dhe cilesi te larte te prodhimit. Perdoret 
gjithatshtu per kurimin e shpejte te karences kur konstatohen shenjat e mungeses se Potasit.
DOZAT E PERGJITHESHME TE PËRDORIMIT:  Ne ushqimin gjethor perdoret 200-400 gr/100 lit. 
uje. Ne rastet e trajtimeve me pompe shpine  përdoret 6 gram për nje liter uje. Shtohet NU-FILM per te 
siguruar uniformitet dhe ngjiteshmeri te solucionit sperkates ne masen e gjelber. Ne ushqimin rrenjor 
me uitje me pika perdoret 2-4 Kg/dynym.
KOHA, NUMRI I TRAJTIMEVE DHE SHPESHTIA E TYRE : Perdorimi si ushqyes gjethor kryhet  sa 
here qe konstatojme karenca te Potasit ne bime. Ne  pergjithesi  rekomandohen 4-5 trajtime per sezon 
duke filluar me  rritjen maksimale te frutit dhe duke i  perseritur trajtimet  ne intervalin 7-10 dite. Numri 
dhe shpeshtia e trajtimeve eshte ne vartesi te nevojave  per Potas, ndjeshmerise se kulturave ndaj ketij 
ushqyesi,  te kushteve klimatike dhe streseve te ndryshme ( mungesa e lageshtis ne toke, temperaturat 
e larta, rreshjet e dendura dhe  probleme fitopatologjike) te cilat mund te zvogelojne aftesine e sistemit 
rrenjor ne thithjen e Potasit. Trajtimet gjethore mund te kombinohen me trajtimet me fungicide dhe 
insecticide. Ne sistemet e uitjes me pika NUTRI-LEAF 4-5-40®  perdoret ne te njejten kohe dhe 
frekuence. 
PERDORIMI SIPAS KULTURAVE :
NE PERIME (Domate, Speca, Patllixha, Pjeper,Kungull, Shalqi, etj.):  Si ushqyes gjethor : Perdoret 
me doze  200-400 gr/100 lit.uje. Me  uitje me pika : Norma e perdorimit eshte 2-4 kg/dynym.  NE 
PATATE: Eshte  bime me kerkesa ndaj Potasit, prandaj program i ushqimit gjethor  me NUTRI-LEAF 
4-5-40®  fillon  60-70 dite pas mbjelljes, e cila eshte periudha intensive e  lidhjes se tubereve duke nxitur 
lidhjen dhe tejkalimin e  stresit fiziologjikte lidhjes si dhe ato  klimatiko tokesore ne kete periudhe kritike 
te bimesise. Rekomandohet te kryhen 3-5 trajtime me doze 200-400 gr/100 lit.uje ose 2-4 kg/dynym. 
LULESHTRYDHE: Per ushqimin gjethor perdoret me dozen 200-400 gr/100 lit. uje kur fruti fillon 
zbardhjen. Me sistemin e uitjes me pika : Doza  rekomanduar eshte 2-4 kg/dynym. NE VRESHTA, 
BORONICE, MANAFERRA DHE MJEDER: Si ushqyes gjethor, me doze  5 deri në 10kg/ha  ose me 
perqendrim 200-400 gr/100 lit. uje. NE FRUTIKULTURE: Si ushqyes  gjethor përdoret me  dozen 
200-400 gr/100 lit. uje (5-10 kg/ ha). Me uitje me pika : me doze  20-40 kg per hektar. NE DUHAN: 
Eshte bime me kerkesa ndaj Potasit. Ne shtratin e mbjelljes :  Pas mbjelljes shtrati uitet me solucion 
NUTRI-LEAF 4-5-40®  me dozen 0.5 kg ne 100 liter uje per 100 m2  e pasua  me vaditje me uje te 
bolleshe. Gjate trapjantimit : Perdoret 0.1 kg per 100 litra ujë duke ujitur fidanin pas mbjelljes. NE 
KARROTE : me sperkatje gjethore  me doze 500 gr/dynym duke filluar trajtimet me rritjen e bujeshme 
ose formimin e frutrenjorit. FIDANISHTE NE  SERA: Përdoret si ushqim gjethor suplementar ne  
fidanishten e primeve e luleve  në normën 500gr/100 lit. uje duke sperkatur direkt mbi gjethe derisa 
solucioni te shkoj ne sistemin rrenjor. Perpara mbjelljes  fidanat mund te banjezohen ne nje solucion me 
100 gr/10 lit.uje. Në serat me sistem sperkates ne forme shiu fidanat sperkaten 2-3 here ne jave me  
0.1%. 
VEREJTJE PER PERDORIMIN : Përputhshmëria: Perzihet  me insekticidet dhe fungicidet  te cilet 
jane  në përdorim të gjerë.   KUJDES: NUK përzjehet me  Grupin Dinitro, Bordolezin e  pregatitur ne 
fushe, Polisulfure, NitroKalcium ose materiale shumë alkaline. Ne perzierje me produkte te tjear  
NUTRI-LEAF 4-5-40® gjithmonë hidhet  në depozite si përbërës i fundit. Kur përdoret ujë shume  i 
ftohtë, perzihet   disa minuta me shume per te siguruar tretjen e plote te produktit.SHENIM : Përdorni 
këtë produkt në përputhje me praktikat e mira agronomike, të cilat përfshijnë përdorimin e pajisjeve 
sperkates cilesore per te garantuar mbulimin uniform te gjetheve. Mos trajtoni kur temperaturat janë 
shumë të nxehta. Trajtimet  duhet të bëhen në temperature te moderuar  vone mbasdite dhe ne kushte 
te tjera mjedisore te zone të cilat nga pervoja juaj garantojne efektivitetin e sperkatjes dhe rezultatin e 
deshiruar. RUAJTJA DHE MAGAZINIMI : Produkti ruhet ne ambalazhe origjinale, ne vende te fresketa 
dhe te thata ne temperature -5 / +50°C larg rezeve direkte te diellit. Periudha maksimale e ruajtjes ne 
keto konditat eshte e pa kufizuar. MBAHENI LARG ARITJES PREJ FEMIJEVE.
Duke qenë se NUTRI-LEAF 4-5-40®  perdoret jashte  kontrollit tonë dhe duke pasur parasysh se ky 
produkt permban  elemente te  rreziku për  njerëzit, kafshët dhe bimësinë, ne nuk japim asnjë garanci, 
të shprehur apo të nënkuptuar, për sa i përket efekteve negative ne njerez, kafshë dhe bimësi, kur ky 
produkt nuk përdoret në përputhje me udhëzimet e deklaruara  në këtë etiketë.
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