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Puieții și butașii sunt sensibili la nivelul de săruri din sol. Din acest
motiv fertilizarea de bază trebuie aplicată cu atenție pentru a
asigura un procent cât mai mare de prindere. Tabletele Agroblen
sunt soluția perfectă pentru fertilizarea de bază a noilor podgorii,
plantațiilor de hamei, livezilor de pomi sau arbuști fructiferi,dar și
pentru plantații de hamei sau pentru culturile silvice.

Avantajele tabletelor Agroblen

1 NPK complet peliculat potrivit pentru aplicarea direct în groapa de plantare

2 Furnizează un aport ridicat de Azot și Fosfor - elemente cheie ce asigură un 
procent ridicat de prindere

3 Ușurintă în aplicare - plantare și fertilizarea printr-o singură lucrare.

4 Pelicularea granulelor NPK reduce pierderile de nutrienți prin levigare.

Tabletele Agroblen 14-20-5 + 2MgO +
oligoelemente sunt soluția ideală pentru
fertilizarea de bază a podgoriilor și a
plantațiilor de pomi sau arbuști fructiferi .
Datorită peliculării complete a granulelor
NPK (peliculare 100% ), îngrășământul
poate fi aplicat în siguranță direct în
groapa de plantare, în imediata
vecinătate a sistemului radicular al
plantei tinere. Nutrienții sunt eliberați
treptat în funcție de temperatură
ambiantă atunci când planta își
desfășoară procesele fiziologice și are
nevoie de nutrienți. Prin urmare,
Agroblen poate furniza suficienți
nutrienți pentru cel puțin 5-6 luni.
În plus față de pachetul NPK, Agroblen
conține și o combinație de oligoelemente
cheie cum ar fi magneziu, fier, molibden
și zinc. Forma unică de tabletă face
aplicarea să fie extrem de ușoară, precisă
și eficientă. Toți puieții primind aceeași
doză de îngrășământ.

Caracteristici:
Longevitate:  
5-6 luni (la temperatură de
21°C)
Ambalare
7,5 kg/cutie (1000 tablete)

Analiză:
14% N total
4,6%  N nitric (NO3-N) 

solubil în apă
9,4%  N amoniacal (NH4-N)

20% 

5% 
2% 

solubil în apă
 P2O5 (15 % solubil 
în apă)
 K2O solubil în apă 
MgO

0,05%   Fe  solubil în apă, 
chelat EDTA 

0,002%  B solubil în apă 
0,006%   Mn  solubil în apă, 

chelat EDTA 
0,002%   Mo solubil în apă
0,002%   Zn solubil în apă 

chelat EDTA 

CULTURĂ DOZĂ
culturi forestiere 2–3 tablete/plantă

pomi fructiferi 2–6 tablete/plantă

vită de vie 1–2 tablete/plantă

căpșune 1–2 tablete/plantă

hamei 3–4 tablete/plantă

Puieți cu 
rădăcini libere

Puieți cu 
balot de 
pământ

APLICARE 

Producător:

Everris International b.v.

Reprezentant Republica Moldova

Vasile Ciobanu

Telefon: +373 690 66 511

Email: Vasile.Ciobanu@iclgroup.com 
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