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VÀ PHÁT TRJẺN NÔNG THÔN

CỤC BẢO VỆ THỤC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1727/QĐ-BVTV-PB Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 20 ỉ 8

QUYẾT ĐỊNH

về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THựC VẬT /
Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của

Chính phủ về quản lý phân bón; Ụr

Căn cứ Quyết định số 928/2017/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý phân bón,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 01 (một) phân bón lưu hành tại Việt Nam (Danh sách 

kèm theo) của tô chức, cá nhân sau:
Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Neway
Địa chỉ: số nhà 85, Tập thể Vật tư Thủy lợi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0977 992 277 Fax: 0243 681 6171 
Mã số doanh nghiệp: 0105802924.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 

2018 đến ngày 18 tháng 9 năm 2023.
Điều 3. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Ị
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLPB (4b).

CỤC TRƯỞNG



PHẨN BÓN CÔNG NHẬN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 
TY CỎ PHÀN ĐÀU TƯ PHÁT TRIÉN NEWAY

(Ban hành kèm theo ^ế^h^ệ ỉ^/QĐ-BKry-BB ngày ỉ9 thảng 9 năm 20Ị8 cùa Cục trưởng Cục Bảo vệ thực '
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Thần tài 
K Humate 20010

Đạm tổng số (Nts): 6,5%;
Lân hữu hiệu (PsOshh): 3%;
Kali hữu hiệu (KỉOhh): 4%;
Axit humic (C); 4%; 
Mangan (Mn): 400 ppm; 
Sắt (Fe): 300 ppm;
Kèm (Zn): 250 ppm;
Đồng (Cu); 50 ppm; 
pHn2o: 6;
Tỷ trọng: 1,15.

Bón lá(l)

1. Cây lương thực (lúa, bắp, đậu): 20-40 ml/18-25 
lít nước/sào Bắc bộ/lần, phun định kỳ 15-20 
ngày/lần, dừng phun trước thu hoạch 10 ngày.
2. Rau màu (khoai lang, khoai tây. cù cải, khoai 
môn, cà rốt, cù sắn, đậu đũa. bắp cài. xà lách, rau 
ăn lá, rau gia vị, bầu bí):
- Thời kỳ non: 30-40 ml/18-25 lít nước/sào Bấc 
bộ/lần, phun định kỳ 7-10 ngày/lần;
- Thời kỳ lớn: 20-30 ml/18-25 lít nước/sào Bắc 
bộ/lần, phun định kỳ 10-15 ngày/lần, dừng phun 
trước thu hoạch 10 ngày.
3. Cây ăn trái (cam chanh quýt bưới. sầu riêng, 
xoài, mận, táo, thanh long, nho, mãng cầu. mãng Ị 
cụt, chôm chôm):
- Cây chưa có trái: 40-60 ml/18-25 liứsào Bấc' 
bộ/lần, phun dịnh kỳ 10-15 ngày/lần;
- Cây thời kỳ có trái: 30-40 ml/18-25 lit/sào Bắc 
bộ/lần, phun định kỳ 15-20 ngày/lần, dừng phun 
trước thu hoạch 10 ngày.
4. Cây công nghiệp (cà phê. tiêu, ca cao, chè. thuốc 
lá): 30-60 mi/18-25 lít/sào Bắc bộ/lần. phun định 
15-20 ngày/lần, dừng phun trước thu hoạch 10
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ngày.
5. Hoa kiểng íphong lan, hoa hóng, cúc, huệ, ly 
bon sai): 10-20 ml/18-25 lít nước/sào Bác bộ/lản. 
Cây nhò phun định ký 10-15 ngây/lán, cáy trướng 
thành phun 15-20 ngảy/lấn, dừng phun trước thu 
hoạch 10 ngây.

Ghi chú: (,)Mâ số phân bón là số gồm năm chữ số thể hiện sau số Quyết định cóng nhận lưu hãnh trốn bao bi, nhãn mác; 
Viết tất dạng phân bón:ílj- dạng lòng
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