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NUTRIENT  EXPRESS® eshte nje ushqyes gjethor bimor   i formuluar posacerisht  per fazat  e 
zhvillimit te bujeshem te bimeve kur ato kane nevoje per nje ushqim te balancuar me makro dhe 
mikroelemnte.
NUTRIENT  EXPRESS® krahas ushqimit te kompletuar dhe efikas nxit rezistencen natyrale ndaj 
streseve te shkaktuar prej paraziteve dhe faktoreve negativ klimatik dhe tokesor.
NUTRIENT  EXPRESS®  eshte formulim qe i perket Linjes ”Express Technology" , nje linje Unike 
dhe Globale  e  MILLER CHEMICAL & FERTILIZER e cila garanton  nje depozitim te larte te 
ushqyesve ne kutikulen gjethore, clirim te ngadalte te nutrienteve ne  gjethe ("slow release")  
dhe depertim te shpejte ne sitemin qarkullues te lendeve ushqyese. Krahas makro dhe 
mikroelementeve ne perberje te NUTRIENT  EXPRESS® ndodhen Aminoacide te Lira, Kompleks 
MultiVitaminik si Vitamine A , Vitaminat B Complex  Thiamine(B1) Nicotinamide (B3), Pyridoxine 
(B6), Riboflavine (B2), Vitamine  E, Ascorbic acid(C), Betaine, etj.
NUTRIENT  EXPRESS® permban gjithashtu ekstrakt algash Ascophyllum nodosum (Kelp) dhe  
Karbohidrate Natyrale Bimore. Te gjithe perberesit jane sintetizuar ne nje sistem unik te quajtur  
"Transcuticular Delivery System"® i cili Garanton Absorbimin Total te Nutrienteve si nga gjethet 
ashtu edhe nga sistemi rrenjor.
KUJDES - Ky produkt përmban BOR dhe MOLYBDEN. Disa bime jane te ndjeshme ndaj ketyre 
mikronutrienteve. Permbajtja e larte e Molibdenit ne bimet qe perdoren si ushqim per 
blegtorine mund te shkaktoj demtime ne to.

Derivuar nga: Potassium Nitrate, Amonium Phosphate,Urea, Magnesium Sulphate, Kelp, Baker  
EDTA, Hekur EDTA, Manganeze EDTA, Zink EDTA, Sodium Borate and Ammonium Molybdate. 
Agjenti celatues  EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid). Aminoacide te Lira, Kompleks Multi 
Vitaminik  ( Vitamine A , Vitaminat B Complex  Thiamine(B1),  Nicotinamide (B3), Pyridoxine (B6), 
Riboflavine (B2), Vitamine  E, Ascorbic acid(C), Betaine,etj., ekstrakt algash Ascophyllum 
nodosum (Kelp) dhe  Karbohidrate Natyrale Bimore. Te gjithe komponentet jane 100% te 
treteshem ne uje.

EC Fertilizer
NUTRIENT EXPRESS® IS A PROPRIETARY PRODUCT DEVELOPED FROM
NUTRIENT EXPRESS® TECHNOLOGY.

AZOT  TOTAL (N)      18.0%      Baker  (Cu)  0.05%
(Amoniakal 4.9% ;Nitrik 5.5%; Ureik 7.6%) Boron (B)   0.02% 
FOSFOR   (P2O5)    18%     Hekur    (Fe)   0.10%
POTAS   (K2O)   18%   Zinc  (Zn)   0.05% 
Magnesium  (Mg)  0.50%  Molybdenum (Mo)  0.001%
Manganese  (Mn)  0.05 %  Chlorine (Cl) maximum 0.25%



PESHA NETO : 5 POUND ( 2.27 KG) 

PERDORIMI : 
NUTRIENT EXPRESS® eshte nje ushqyes  gjethor me perqendrim te balancuar te 
makronutrientve NPK  dhe si i tille perdoret ne programet e ushqimit ne te gjitha kulturat duke 
filluar nga faza e hereshme e rritjes vegjetative duke ndikuar dukeshem ne gjallerimin e bimes 
dhe nxitjen e prodhimit. Doza e perdorimit eshte 3-5 kg/ha ose 200-400 gr/100 lit.uje. Per te 
aritur rezultate maksimale  kryhen 3-5 trajtime per sezon ne intervale 7-14 dite. Perdoret si 
ushqyes suplementar  gjethor  ne kuadrin e nje programi ushqimor nga toka. 
PAJTUESHMERIA DHE KUJDESI GJATE PERDORIMIT: NUTRIENT EXPRESS® perzihet me te 
gjitha poduktet qe perdoren ne programet e mbrojtjes se bimeve. Nuk perzihet me vajra 
minerale, polisulfur dhe produkte alkaline. Produkti mund te perzihet direkt ne rezervuar duke ju 
shmangur ujrave shume te ftohta. Perdorni Praktikat e Mira Agronomike  duke filluar qe nga 
paisjet sperkatese, mbulimin adekuat te siperfaqes gjethore, shmangies se kullimit te produktit 
nga masa vegjetative. Trajtimet duhet te kryen ne kushtet e moderuar mjedisore duke ju 
shmangur temperaturave te larta dhe  ererave. Ne rastet e perdorimit me produkte te tjera 
NUTRIENT EXPRESS® hidhet ne depoziten sprkates i fundit.
GARANCIA: MILLER CHEMICAL & FERTILIZER garanton se ky produkt është në përputhje me 
përshkrimin kimik në etiketën e tij dhe është i përshtatshëm për qëllimet e deklaruara në etiketë 
vetëm kur përdoret në përputhje me udhëzimet në kushtet e përdorimit normal. Dëmtimi i 
kulturave, mosefektiviteti ose pasoja të tjera të padëshiruara mund të rezultojnë për shkak të 
faktorëve të tillë si kushtet e motit, praninë e materialeve të tjera ose mënyrën e përdorimit, të 
cilat janë jashtë kontrollit të MILLER CHEMICAL & FERTILIZER. Në asnje rast te tille  MILLER 
CHEMICAL & FERTILIZER nuk do të jetë përgjegjës për demtimet indirekte ose direkte qe 
rezultojne nga perdorimi i ketij produkti. Të gjitha këto rreziqe duhet ti ngarkohen perdoruesit 
(blerësit). MILLER CHEMICAL & FERTILIZER NUK  JEP GARANCI PËR VLEREN TREGETARE OSE 
PERSHTATJEN PËR NJE QËLLIM TË VEÇANTË DHE AS  NDONJË TJETËR GARANCI TË 
SHPREHUR OSE TË NËNKUPTUAR, PËRVEÇSE ATYRE TE DEKLARUARA ME LARTE. 
Informacioni në lidhje me lëndët e para që përbëjnë këtë produkt mund të merret duke ju 
drejtuar me shkrim Miller Chemical & Fertilizer, LLC., P.O. Kutia 333, Hanover, PA 17331. Ju lutemi 
referojuni adreses se dhene ne fund te kesaj etikete .

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. 

NUTRIENT  EXPRESS® është markë e regjistruar e 
Miller Chemical & Fertilizer,LLC.
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