
ÎNGRĂŞĂMÂNT SPECIAL PENTRU GRĂDINĂ 
Îngrășământ special pentru grădină  cu adaos de micro-și mezoelemente 

UTILIZARE: Perfect pentru fertilizarea de bază în orice grădină mică, ori culturi de grădină. 

Furnizează un echilibru de nutrienți , crește randamentul și valoarea nutritivă, îmbunătățeşte 

calitatea și perioada de păstrare. Prin conținutul de micro-și mezo-elemente  bolile pot fi 

prevenite, prin aplicare crește capacitatea de rezistență la agenții patogeni pentru plante. 

Pentru un efect optim dispersaţi uniform 10 kg de îngrășământ  la 300-400 m² . După 

dispersare udaţi din abundenţă. 

ÎNGRĂŞĂMÂNT  CE   

COMPOZIŢIE: Azot total (azot amoniacal)(N): 10,0%; Pentoxid de fosfor solubil (P2O5): 

5.0%; Oxid de potasiu solubil in apa (K2O): 10,0%; Oxid de Calciu (CaO) 8,5% ; Trioxid de sulf 

(SO3): 25,4%; Oxid de magneziu (MgO) 6%; Fier (Fe): 1.0%. Azot amoniacal (10%), Pentoxid de 

fosfor solubil în citrat de amoniu: 5%, (Pentoxid de fosfor solubil în apă: 4,75%), Sulf solubil în 

apă: 10%, (Utilizaţi numai în cazul în care este necesar, nu depăşiţi doza recomandată !) 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ:  Timp de aşteptare: 0 zile 

A se evita dispersia soluţiei, pulverizarea, contactul cu pielea şi ochii, inhalarea, ingestia 

accidentală. În timpul muncii spălaţi mâinile repetat, iar după terminarea activităţii la locul de 

muncă  este nevoie de spălare temeinică, duș, schimb de haine.  În caz de suspiciune de 

otrăvire ori otrăvire, trebuie întrerupt imediat activitatea, după acordarea primului ajutor 

adresaţivă imediat medicului. 

Echipament de protecție personală: cască de protecţie, haine de lucru,  mănuși de 

protecție, cizme de cauciuc, mască de protecţie. În timpul dispersării folosiţi mănuşi de cauciuc. 

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI: Nu este permis aruncarea produsului sau 

ambalajului în râuri, pâraie, canalizare, rezervoare de apă. În caz de contaminare anunțați 

organele abilitate. 

DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Depozitarea si transportul se va efectua separat de alte 

materiale (incompatibile) și numai în ambalajul original și închis. 2 ani de valabilitate în condiția 

depozitării în amblaj integru, la înălțime de un palet, în spațiu acoperit, uscat, bine ventilat, 

fără umiditate și ferit de surse de căldură și foc.    

PERICOLE , MĂSURI DE SIGURANȚĂ:  

Toxicitate:  nu este toxic.  

Pericole asupra sănătății umane: moderat nociv, iritant ,  

P501  Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele în vigoare. 

Termen de valabilitate: 2 ani. 

Data fabricaţiei: vezi pe ambalaj 

Greutate netă: 10 kg 

PRODUCĂTOR: Bige Holding Ltd. Szolnok,  Str.Tószegi 51, Stat.nr: 10712771 5155 113 16  

Telefon: (06 56) 505 - 880 , Fax: (06 56) 505 – 870 

DISTRIBUITOR  UNGARIA: Péti Nitrokomplex Kft., 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. 

Stat. számjele: 10625549 2015 113 19, Telefon: (06 88)478-755 

DISTRIBUITOR: SC Yurta Prod Srl, bd. Braşovului nr.80, Săcele, jud Braşov, Romania, Tel. 

0040 268273039; www.yurta.ro 

http://www.yurta.ro/

