
ExelGrow®   
 

Органски угљеник (C) – мин. 9.6 % 

Калијум (K2O) – мин. 3.5 % 

 

ExelGrow® је средство за исхрану биља које поспешује раст и развој повртарских усева. Садржи 

ферментисани екстракт морске алге Aschophyllum nodosum. 

 

Пре примене ђубрива обавезно прочитати етикету! 

 

Произвођач: Adama Chile S.A. Camino Catemito 2800, Calera de Tango, Santiago-Chile, Tel. +56228550048 

Заступник: Adama SRB doo Beograd, Булевар Михаила Пупина 6, ПЦ Ушће, X спрат, 11070 Нови Београд, 

тел. +381 11 785 8500, преко Adama Agricultural Solutions Ltd, Израел 

 

Решење број 321-01-01743/2019-11 од 24.10.2019.године 

 

Додатна обвештења о опасности: Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по 

здравље људи и животну средину. 

Обавештења о мерама предострожности (P): Чувати ван домашаја деце.  

 

        
 

1 L 
Датум производње и број шарже су утиснути на паковању. Рок употребе: 3 године 

 

 

Примена: 

ExelGrow® је ђубриво које се може користити за повртарске културе на различитим типовима земљишта. 

Примењује се у усевима: 

1) кромпира и другог кртоластог поврћа у фази формирања кртола, у количини од 1 l/ha; 

2) луковичастог, лиснатог и коренастог поврћа, као и купусњача први пут по расађивању и даље 

током вегетације у интервалима од по 21 дан,  у количини од 1 l/ha; 

3) махунастог поврћа од почетка цветања, па током вегетације, у количини од 1 l/ha; 

4) краставца, диње, лубенице, бундеве, парадајза и паприке први третман по расађивању и даље 

током вегетације у интервалима од по 21 дан, у количини од 1 l/ha. 

Примењује се фолијарно и фертигацијом уз утрошак 600 l/ha воде.  

 

ExelGrow® је компатибилан са већином уобичајених пестицида на тржишту, не ометајући њихову активност 

или селективност. Пре употребе у комбинацији са сумпорним производима препоручује се тестирање на 

мањим површинама. 

Ради боље припреме смеше и због велике концентрације органских једињења, препоручује се да добро 

протресете амбалажу пре отварања. Испразните производ у резервоар апликатора и мешајте око 5 минута, 

водећи рачуна да је ђубриво потпуно растворено. Пре тога напуните резервоар апликатора до пола водом.  

 

Складиштење: Ђубриво складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији одвојено од 

људске и сточне хране, на сувом месту, под кључем, ван домашаја деце. Температура у складишту не сме да 

прелази 50 ºС, и не сме бити у минусу. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача. 

 

Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за исхрану биља: Са 

остацима средства за исхрану биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС 

бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 

(Сл. гласник РС бр.36/09 и 95/18). Неискоришћени производ употребити поново, када је то могуће. Остатаке 

производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада од овог производа треба да се 

процени у складу са важећим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са 

важећим прописима. Испражњену амбалажу од средства за исхрану биља потребно је испрати одмах након 

пражњења, како се средство за исхрану биља не би осушило у унутрашњости амбалаже.  

 

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за исхрану биља или коришћење испражњене 

амбалаже у друге сврхе! 

 

 

 


