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НОВОВИТ ®   
 ГРИЙН

Съчетание от тор и органичен    

 полимер в една гранула

Осигуряване на хранителни вещества: до 8 месеца. 
Полимер, задържащ водата: до 5 години.

ЕО тор NPK
подходящ  за овощни и зеленчукови култури, посадъчен материал, декоративни растения и храсти.

НОВОВИТ® ГРИЙН (NPK 9 – 5 – 18) с микроелементи и органичен полимер (41%).

При сеитба(засаждане) на зеленчуци: 50 г/кв.м.
При смесване със субстрата(почвата) при разсадо-производство:  3 г/кг
Посадъчен материал за паркове и съоръжения:  10 г/растение

Ела, широколистни и иглолистни дървета: 30 г/дърво

Дървета в паркове, по улици и алеи (>10 см):  3 кг/м³

Маслинови дървета, финикова палма:  20 г/растение
Хмел:  30 г/растение
Лозя:  20 г/лоза

Описание на продукта:
НОВОВИТ® ГРИЙН (NPK тор 9-5-18) с микроелементи и органичен полимер (41%)
Общ азот 8.6% (N), амониев азот 6.2%(NH4), нитратен азот 2.4%(NO3),  фосфат (водоразтворим) 5,7 % (P2O5), калий 
(водоразтворим) 18% (K2O), магнезий (водоразтворим) 1.1% (MgO), бор 0.0099% (B), мед  0,0164 % (Cu), манган 
0,0195 % (Mn), молибден 0,0016 % (Mo), цинк 0,0104 % (Zn), желязо 0,002 % (Fe). Нововит е патентован.

Оригиналната опаковка може да се съхранява продължително време в сухи помещения. 
Отворените опаковки да се съхраняват в хладни и сухи помещения.
Да се съхранява на места, недостъпни за деца и животни.

Изкопайте дупка с необходимите 
размери, Добавете Novovit® 

Засипете дупката с пръст 
и полейте добре.

Разположете централния корен 
върху субстрата, Полейте обилно

Дърветата растат 
и растат и растат...

Nov
ov

it®
 –

 Ш
ир

ок
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ис
тни и Иглолистни дървета, ела

Novovit® – Хмел
Novovit® – Лозя

Novovit® – Ананас
Novovit® – Памук

No
vo

vit

® – Финикова палма – идеален за сух климат

No
vo

vit
® –

 Иглолистни растения и посадъчен материал

No
vov

it® – Стайни и дековативни растения

Novovit® – Маслинови дървета

Производител: 
Cropsafe bvba
Montenakenweg133/1 | 3800 Sint-Truiden | Belgie
www.cropsafe.be | info@novovit.be

Лице, което пуска на пазара: 
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1407 София, ул. Златен рог 20, ет. 3
Тел: 02 962 49 01; Факс: 02 962 4876
www.sab.bg 


