
“EC FERTILIZER”

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

5 POUNDS
2.27 KG

SOL•U•GRO
12-48-8+micros

PRODHUAR & PAKETUAR NË
SHTETET E BASHKUARA TË

AMERIKËS NGA

AZOT TOTAL(N)
NO3:
NH4:
FOSFOR(P205)
POTAS(K2O)
Magnez(Mg)

12.0%

9.6%
2.4%

48.0%

0.025%
8.0%

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

0.02%
0.05%

0.05%

0.05%
0.0005%

0.10%



MAKROELEMENTET (NPK) te derivuar nga  Potassium Nitrate, Ammonium  Phosphate and Ammoni-
um Sulfate. 
MIKROELEMENTET : Magnesium, Bakri, Hekuri, Manganezi, Zinku  jane teresisht te  Çelatuar me 
EDTA Chelate (Disodium Ethylenediamine Tetra Acetate Chelate).  Bori derivon nga  Sodium Borate.  
Molybdeni derivon   nga Ammonium Molybdate. 
PERDORIMI
SOL-U-GRO® eshte nje ushqyes  bimor i formuluar posacerisht per nxitjen e zhvillimit te sistemin 
rrenjor, formimin e nje lulerie te shendeteshme, lidheshmeri te larte te frutave si dhe gjate zhvillimit te 
bujeshem kur bimet kane nevoje per nje ushqim te pasur me Fosfor te balancuar me  Azot e Potas. 
Përdoret  ne fazen e mbjelljes gjate trapjantimi te bimeve ne vendin e perhereshem  si ushqyes gjethor 
ose me  uitje me pika si dhe gjate vegjetacionit  kur bimesia çfaq simptomat e karences se  Fosforit.
DOZAT E PERGJITHESHME TE PËRDORIMIT: Ne ushqimin gjethor per te plotesuar programin 
normal te ushqimit rrenjor perdoret 200-400 gr/100 lit. uje. Ne trajtime zonale me pompe shpine  
përdoret 3 gr/lit.uje. Shtohet NU-FILM per te siguruar uniformitet dhe ngjiteshmeri ne masen e gjelber. 
Ne ushqimin rrenjor me uitje me pika perdoret 2-4 kg / dynym.
KOHA, NUMRI I TRAJTIMEVE DHE SHPESHTIA E TYRE : Ne pergjithesi  rekomandohen 4-5 trajtime 
per sezon duke filluar ne fazat e hereshme kur zhvillohet sistemi renjor dhe fryhen sythat frutor. 
Trajtimet  perseriten ne intervalin 7-10 dite. Numri dhe shpeshtia e trajtimeve eshte ne vartesi te 
nevojave  per Fosfor, te kushteve klimatike dhe streseve te ndryshme ( mungesa e lageshtis ne toke, 
temperaturat e larta, rreshjet e dendura dhe  probleme fitopatologjike) te cilat zvogelojne aftesine e 
sistemit rrenjor ne pervehtesimin e Fosforit nga toka.
NE PERIME (Domate, Patëllxhanë, Speca, Shalqin, Pjeper, Laker, Sallate, Rrukol ne fushe dhe sera) :  
Me uitje ne brazden e mbjelljes se farave: Pregatitet nje solucon me perqendrim 200-400 gram 
SOL-U-GRO per 100 liter uje, ose 4 gramë për litër. Solucioni shperndahet  në rreshtin e farës ose 
shtratin e farës dhe mbulohet me tokë. Përdoren 250 ml në çdo meter linear të rreshtit.
Para trapjantimit : Modulet e fidaneve zhyten per 2 minuta ne nje solucion 0.4%te SOL-U-GRO®.
Gjate trapjantimit te fidanave ne vendin e perhereshem te kultivimit :   Doza e perdorimit  eshte 
200-400 gram SOL-U-GRO® per 100 liter uje ose 2-4  gram për liter duke derdhur  ½ litër solucion rreth 
rrënjëve të seicilës bimë duke e  mbuluar  lehtë me tokë.  Ne  rastin e perdorimit me sistemin e uitjes 
me pika perdoret 2-4 kg per dynym. Si ushqyes gjethor gjate vegjetacionit : Perdoret me doze 
200-400 gr/100 lit uje.
NE PEME FRUTORE :  Agrume ,  Vreshta, Ullinj, Molle, Pjeshke, Nektarine, Dardha, Kumbulla, Arra, 
drure decorative,etj.: Gjate mbjelljes se fidanave frutor : Doza e perdorimit : 500-700 gram 
SOL-U-GRO në 100 litra ujë, ose 5-7  gram për litër. Ne vartesi te madhesise se fidani përdorni 4-7 litra 
solucion për çdo pemë menjehere pas mbjelljes. Si ushqyes gjethore: SOL-U-GRO®  perdoret 
200-400 gram per 100 litra uje ose  5 deri në 10 kilogramë për hektar ne vartesi te volumit te kurores.
NE BIMET E ARAVE ( Soje, Kikirik, Miser Grur,Theker,Tersher, Sorgum, Luledielli): Si ushqyes 
gjethor me normën 5-10 kg /ha.Trajtimet fillojne ne fazat e para te rritjes per zhvillimin e sistemit rrenjor.  
PER KOREGJIMIN E MUNGESES SE FOSFORIT NE TE GJITHA KULTURAT : Si ushqyes gjethor 
perdoret menjehere pasi bimet çfaqin simptomat e mungeses se Fosforit. Doza e perdorimit 200-400 
gr/100 lit. uje si pjese  plotesuese e  programit normal te ushqimit rrenjor. Ne rastet e trajtimeve zonale 
me pompe shpine  përdoret 3 gr/lit.uje. Shtohet NU-FILM per te siguruar uniformitet dhe ngjiteshmeri te 
solucionit sperkates ne masen e gjelber.
VEREJTJE PER PERDORIMIN :  Perpuethshmeria: SOL-U-GRO perzihet me insekticidet dhe 
fungicidet  te cilet jane  në përdorim të gjerë   ne  Perimet, Frutat, Lulet dhe Bime Dekorative.  KUJDES: 
NUK përdoret me përbërës Dinitro, Bordolezi pregatitur ne fushe, Polisulfure, NitroKalcium ose 
materiale shumë alkaline. Ne perzierje me produkte te tjera  SOL-U-GRO® shtohet në rezervuarin e 
spërkatjes si përbërës i fundit. 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.
Duke qenë se SOL-U-GRO® perdoret jashte  kontrollit tonë dhe duke pasur parasysh se ky produkt 
permban  elemente   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 siç thuhen në këtë etiketë.
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.

SOL-U-GRO® është markë e regjistruar e
Miller Chemical & Fertilizer,LLC.

DISTRIBUTOR PER SHQIPERINE : AGROHELP SHPK
DURRES , CEL : 00355 692055 309/310




