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I DEMSHEM

Set-flower eshte nje zgjidhje per te permiresuar lulezimin dhe lidhjen e frutit ne te gjitha kulturat. Set-flower eshte nje 
ushqim i gateshem i fosofrit dhe potasit i pasuruar me Bor dhe Molibden. Eshte 100% i treteshem dhe me efikasistet 
te larte absorbimi si nga gjethet ashtu edhe nga rrenjet. Permbajtja ne nivel te larte e Borit dhe Molibdenit, e ben 
Set-flower te jete nje produkt ideal per parandalimin dhe koregjimin e mungeses se ketyre mikroelementev te cilet, 
fale permbajtjes ne formulim edhe aminoacideve te lira, absorbohen, qarkullojne  dhe asimilohen  nga bimet  me 
lehtesi. Set-flower rekomandohet te perdoret ne te gjitha kuturat perimore dhe frutore per te shtuar dhe nxitur  lulerine, 
mbirjen e polenit, fekondimin e lules, lidhjen dhe zhvillimin e frutit.

DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT
Ne trajtimet gjethore
Ne domate dhe perime te tjera, luleshtrydhe: 30-40 gr/100 lit.uje duke kryer 2-3 trajtime.Trajtimi kryhet para lulezimit 
dhe perseritet cdo 12-15 dite. 
Ne kulturat drufrutore ,vreshta, agrume, ullinj: 25-35 gr/100 lit.uje. Kryhen 3 trajtime duke filluar para lulezimit, pas 
renies se petaleve dhe  lidhjes se frutit.
Ne lule dhe bime ornamentale: 20-30 gr/100 Lit. uje duke filluar ne fazat e para te vegjetacionit dhe perseritur cdo 15 
dite.
Fertirrigacion
Ne perime, luleshtrydhe dhe lule: 1-1,5 kg/ha me  2-3 applikime duke filluar para lulezimit e duke perseritur cdo 12-15 
dite.
Ne kulturat drufrutore ,vreshta, agrume, ullinj: 1,5-3 kg/ha me  2-3 applikime  duke filluar para lulezimit e duke 
perseritur cdo 12-15 dite.

PERZIERJA 
Perzihet me te gjitha pleherat dhe pesticidet qe jane ne perdorim te gjere. Nuk rekomandohet te perzihet me vajra 
minerale dhe produkte me reaksion te fort alkalin. Ne rast perzierjesh te pa verifikuar rekomandohet te kryhen prova 
paraprake ose kerkohet konsulence nga personel i kualifikuar dhe perfaqesuesit lokal te kompanise.

KUJDESI , TRAJTIMI DHE RUAJTJA E PRODUKTIT
Mund të dëmtojë fertilitetin. Mund të dëmtojë fëmijën e palindur. Shkakton iritim  serioz  ne sy. Përmban: Acid Boric, 
Tetrapotassium pyrophosphate. Merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit. Ky produkt perdoret pasi te jeni 
instruktuar mbi masat paraprake te sigurise   dhe te keni lexuar dhe kuptuar mire ato. Vishni doreza mbrojtëse, veshje 
mbrojtëse, mbrojeseper  syte dhe fytyren. Nëse ekspozohenindaj produktit  ose shqetësohen: Merrni këshilla 
mjekësore. NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË: Shplani me kujdes sytë me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e 
kontaktit nëse jane te pranishme dhe nëse mundeni. Vazhdoni shplarjen. Ruheni ne vende te sigurta. Asgjesoni 
mbetjet e produktit dhe enet mbajtese ne vende te autorizuara.  «Produkt i percaktuar per perdorues profesional».
Mbani larg arritjes prej  fëmijëve. Mos ha, pi ose tymos duhan kur përdorni këtë produkt. Ruhet  në  vende të freskëta 
të thata dhe  larg nga temperaturat ekstreme. Ruhet vetëm në enë origjinale. Përdoret  sipas udhëzimeve në këtë 
etikete. Në raste paqartesie , ju lutem kontaktoni me specialiste te autorizuar.

PERGJEGJESITE: Rekomandimet dhe informacioni qe ju veme ne dispozicion bazohet ne nje varg provash 
eksperimentale dhe eksperiencen ne perdorim te gjere te ketij produkti. Faktoret e ndryshem qe mund te jene jasht 
kontrollit tone ( perzierja me produkte te ndryshme, perdorimi ndryshe, kushtet e vecanta klimatike, e te tjera) duhet te 
vleresohen me shume kujdes. Informacionet e dhena ne kete etikete duhet te sherbejne si orjentuese , ne raste 
specifike duhet te behen adoptime ne perdorim ne vartesi te  kushteve ne te cilat do te punohet.

PK 0-9-12 me permbajtje te larte te Borit dhe Molibdenit , 
pasuruar me Aminoacide te lira si elemente esencial per 

nxitjen e lulezimit dhe frutifikimit ne te gjitha kulturat 
bujqesore.
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PESHA
12 KG (12 x 1 KG)

SQ03/2V01/1016
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PERMBAJTJA:

Fosfor (P2O5): 9,5%
Potas (K2O): 12,6%

Bor (B): 8%
Molibden (Mo): 10%

AMINOACIDE TE LIRA 5%
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