
ÎNGRĂŞĂMÂNT GRĂDINĂ 
Îngrășământ N-P-K  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 5 kg de îngrășământ  la 150-200 m² . După dispersare 

udaţi din abundenţă. 

ÎNGRĂŞĂMÂNT  CE   

COMPOZIŢIE: Azot (N): 10,0%; Fosfor (P2O5): 5.0%; Potasiu (K2O): 10,0%; Calciu (CaO) 

12,0% ; Magneziu (MgO) 1.0% ; Sulf (SO3) 25,4% ; Fier (Fe): 1.0%. Forma de azot: amoniac de 

azot (10%) Fosfor solubil în ammoniumcitrat: 5%  (fosfor solubil în apă: 4,75%) , Potasiu 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. 

INFLAMABILITATE: Nu este inflamabil (clasa de incendiu E) 

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI: Nu este permis aruncarea produsului sau 

ambalajului în râuri, pâraie, canalizare, rezervoare de apă. În rezervaţii ale biosferei ori în arii 

protejate nu pot fi utilizate. 

DEPOZITARE ŞI TRANSPORT: Numai în ambalajul original, separat de alte materiale. A 

se păstra într-un loc acoperit, uscat,  rece, în ambalajul nedesfăcut. 

PERICOLE , MĂSURI DE SIGURANȚĂ:  

Toxicitate:  nu este toxic.  

Pericole pentru sănătatea publică: R36/37/38 Iritant pentru ochi și pentru piele,  

sistemul respirator.  S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  S 26 În caz de contact cu ochii se va 

clăti imediat cu multă apă. Spălați-vă și cereți sfatul medicului.  S 36 A se purta echipamentul de 

protecție corespunzător.  S 13 Ţineţi la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale .  

24/25 Evitați contactul cu pielea și ochii. 

Termen de valabilitate: 2 ani. 

Data fabricaţiei: vezi pe ambalaj 

Greutate netă: 5 kg 
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