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31.5
37.6
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0.6
6.8

39.1
46.6
46.6
22.7

СО ДОБРА МУНИЦИЈА БИТКАТА Е ДОБИЕНА!

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

СОСТАВ

Азот (N) 
Органски азот (N) 
Калиум оксид (K2O) водорастворлив 
Вкупна органска материја 
Вкупен хумичен екстракт 
Фулвични киселини 
Органски јаглерод (C)

pH: 7 - 9

ГО ЗГОЛЕМУВА КВАЛИТЕТОТ И ПРИНОСОТ ПО ОРГАНСКИ ПАТ 

OБЕЗБЕДУВА ВИСОКА МИКРОБНА АКТИВНОСТ ВО ПОЧВАТА 

ГИ ПОДОБРУВА ФИЗИЧКОХЕМИСКИТЕ СВОЈСТВА НА ПОЧВАТА

ОРГАНСКИ ПОЧВЕН БИОСТИМУЛАТОР ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРИНОСОТ

ОРГАНСКИ СЕРТИФИКАТ

BATALLÓN е органски течен биостимуланс за почви што 
енергично и брзо ги подобрува сиромашните почви во 
моменти на голема нутриционистичка потреба и 
стимулација на коренот. 
Поради неговата формулација, BATALLÓN ги активира 
метаболичките и ензимските процеси, претворајќи ги 
сиромашните почви во високи микробиолошки активни 
почви. 
Затоа, тој итно го зголемува приносот и квалитетот на 
културите, подобрувајќи ја хомогеноста и раното 
созревање на плодовите. 
Висококвалитетната содржина на фулвични киселини 
во BATALLÓN ја подобрува хемиската структура на 
почвата со ослободување во неповолни услови како 
што се ниски температури, екстремна pH вредност, или 
моменти на голема потреба на културите. Ова резултира 
со зголемување на приносот на посевите дури и под 
стресни услови.

ОРГАНСКИ
ПРОИЗВОД

Увозник и дистрибутер: 
МАГАН - МАК ДОО Скопје 
ул.Орце Николов бр.71, Скопје, 
РС Македонија 
тел.:02/3216-147.:
maganmak.com.mk

Производител:
Agroindustrial Kimitec 
S.L. Шпанија



Зеленчук (домат, модар патлиџан, пиперка, тиквички, итн.) 
Направете апликации на секои 10-15 дена од развојот на 
плодот до  бербата. За стимулација, направете апликации 
според неопходноста  на посевот.
(зелена салата, спанаќ, итн.)
Направете 2 апликации, 15 и 30 дена по расадувањето.
(брокула, карфиол, итн.)
Нанесете од почетокот на развојот на растението до развојот 
на соцветието. 
Цитрус (лимон, портокал, мандарина)
Направете 2-4 апликации од прецветувањето до појава на 
прошарок. 
Овошки (цреша, праска, јаболко, итн.)
Направете 2-4 апликации од прецветувањето  до развојот на 
плодовите. Кај коскести овошни дрвја се применуваат до 
стврднување на јамата. 
Винова лоза
Се нанесува од почетокот на цветањето до појава на 
прошарок на секои 10-15 дена 10 L/ha.
Бобинки (јагода, малина, боровинка, капина и рибизла) 
Нанесете почнувајќи од појавување на првите плодови и 
повторете по 20 дена. Се применува во максимална доза кога 
има голема нутриционистичка потреба. 
Боровинка: се нанесува на почетокот на никнувањето или во 
зимско мирување.  / Се нанесува на почетокот на 
оформување на плодовите во минимална доза.   
Маслинка
Направете 3 апликации на секои 10 дена, првата започнува 
еден месец пред жетвата. 
Клубенести култури (компир, итн.)
Направете 2-4 апликации од диференцијација на кртoлите до 
созревање 10 L/ha.
Луковичест зеленчук (кромид, итн.)
Нанесете од  почеток на развојот на главицата до жетвата. 
Дозата за првата  и последната апликација треба  да изнесува  
5 L/ha.

Коренов биостимулатор.

Подобрување на достапноста на хранливи материи. 

Ги стабилизира условите на почвата.

Со BatallónБез Batallón 

Поголем принос.

Поголем профит.




