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SOHISCERT

Слободни амино киселини 
Вкупен азот (N) 
Органски азот (N) 
Амонијачен азот 
Вкупен хумусен екстракт 
Вкупно органска материја 
Органски јаглерод (C)

green

in pure state

Зеленчук во заштитен 

на целиот 
Повторете во 

направете  

Содржи: Сахариди

ОРГАНСКО МИНЕРАЛНО ЃУБРИВО - БИОСТИМУЛАТОР  FORTE 

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

ОРГАНСКИ СЕРТИФИКАТ

Дозирање      
Фолијарно:  2 - 3 ml/L
Преку систем капка по капка: 5 - 10 L/Ha 
Шок третман во стресни услови: 20 L/ha

Зеленчук во заштитен простор: Примена во текот на целата вегетација. 
Повторувањата да бидат во зависност од состојбата на почвата и нивото на стрес на 
растенијата.

Зеленчук на отворен простор: Кај лиснатите култури се  применува во фазата на 
порастот на растенијата.  Кај овошните култури, применувајте континуирано во текот 
на целиот циклус,  повторувајќи ги апликациите во зависност од состојбата на  почвата, 
нивото на стрес и условите на животната средина.

Овошни дрвја (коскесто овошје), цитрус и маслинки: Нанесете на почетокот на 
вегетативната активност, при протерување на папките ,  пред цветање и по  
прецветување , главно во  овоштарници кои претрпуваат некаков вид на стрес.

Јагода: Се применува во текот на целата вегетација. Во стресни  услови, нанесете ја 
максималната доза.

Лоза: Нанесете на почетокот на вегетативната активност и  направете  минимум 2-3  
апликации од  прецветувањето до појава  на прошарок. 

Житарици: Може да се примени заедно со хербициди од 0,5 -1 L /ha до 4L /ha по 
сезона. Дозата во стресни услови е од 2 -4 L/ha.

  

Култури      

СостаB % w/v% w/wОРГАНСКИ
ПРОИЗВОД

Производител:
Agroindustrial Kimitec S.L.
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• BOMBARDIER е органоминерално ѓубриво - биостимулатор од новата 
генерација, нов концепт на биостимуланс од растително потекло. Тој е 
целосен и разноврсен, поради неговиот ексклузивен процес на природно 
добивање со бактериска ферментација. Овој ексклузивен процес на природно 
добивање му дава на BOMBARDIER, во својот севкупен состав, 3 големи 
блокови органски елементи: 

• Прв блок кој се состои од специфичен и целосен аминограм, што ни носи 
балансирана биостимулација и биоѓубрење; заедно со фулвичните киселини и 
нивната комплексна моќ што ја подобрува структурата на почвата; и органски 
материи за регенерирање на микробиолошката флора и нутриционистички 
придонеси.

• Вториот блок обезбедува макронутриенти, особено органски азот природни 
биостимуланти (бетаини, ауксини, витамини, протеини, ензими, итн.), и 
јаглехидрати (разни полисахариди). Сето ова обезбедува ексклузивна и 
диференцијална формулација која му овозможува на BOMBARDIER да постигне 
оптимални резултати поради високите нивоа на апсорпција и асимилација. 

• Третиот блок им овозможува на земјоделските култури помош за 
надминување на стресните фази, подобар развој на растенијата, зголемување 
на големината на плодовите, зголемување на квалитетот и приносот и 
подобрување на структурата на земјиштето кога се нанесува преку почва.

Го намалува стресот
 Зона на штедење на енергија

Ниво на стрес без Bombardier Ниво на стрес со Bombardier

BOMBARDIER

Растенија оштетени од град. 20 дена после штетата.

ГО 
ПОДОБРУВА 

РАЗВОЈОТ НА 
РАСТЕНИЕТО

ГО НАМАЛУВА 
СТРЕСОТ НА 
РАСТЕНИЕТО

ГО ПОДОБРУВА 
КВАЛИТЕТОТ
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