
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

  تروژونین یحاو عیما کود

 Ascophyllumنیتروژن ارگانیک به همراه هیومیک، فولویک، آمینواسیدها، جلبک دریایی )به نام  %8این محصول متشکل از 

nodosum ها، ، روی، کربوهیدراتمولیبدون ،، کلسیم، آهن، منگنزبور، منیزیم، سدیم، مغذی طبیعی مانند پتاسیم( مواد

های گیاهی در مقادیر مناسب و متعادل و هورمون A ،B1 ،B2 ،B3 ،B6 ،B12 ،C ،D3 ،E ،Kهای ویتامین و اسیدهای چرب،

 باشد.برای گیاه می

ای ضروری برای همه گیاهان، مصرف به دو صورت فرآورده کشاورزی، حتی تحت شرایط رشدی نامناسب.ای سالم برای همه محصوالت تقویت کننده

 کوددهی از طریق پاشش بر روی برگ و کوددهی از طریق آبیاری.

 ی محصول و اثرات آنها:مواد فعال تشکیل دهنده

ای بسیار خوب از طریق برگ جذب ها، کلروفیل و غیره هستند. آنها به شیوهکربوهیدرات، هورمون اکسین رشد، های پروتئینآمینواسیدها قطعات سازنده

کند. در این روش، رشد گیاه به خصوص شوند، گیاه خود انرژی مورد مصرف عمل سنتز را ذخیره میشوند. در صورتیکه آمینواسیدها روی برگ پخش می

ها هستند و از این رو عمل تقسیم سلولی و تشکیل ریشه را تقویت ینواسیدها قطعات سازنده اکسینشود. بعضی از آمهای بحرانی حفظ میدر طول وضعیت

 شوند.همچنین عصاره جلبک دریایی باعث مقاومت طبیعی گیاه و جذب مواد مغذی خاک از طریق ریشه می ک و فولویک اسیدهاکنند. هومیمی

  =5pHکیلوگرم در لیتر،    2،1 :چگالی

 

 

 پیشنهاد مصرف:

/. لیتر در 5 – 3/0های انگور، رسیدگی یکدست و کیفیت بسیار باال. کوددهی از طریق پاشش بر روی برگ قبل از شکوفه دهی: میزان به منظور شفاف و روشن شدن خوشهانگور: 

 /. لیتر در هکتار مصرف شود.5ها کامالً افتاده است(: میزان روز مصرف شود. بعد از شکوفه دهی )زمانی که کالهک شکوفه 8-20بار در فاصله زمانی  1هکتار 

 روز تکرار گردد. 20-21بار در فواصل زمانی  3-1رف شود و لیتر در هکتار مص 3تر، پس از شروع دوره پوشش گیاهی میزان کوددهی از طریق آبیاری: در گیاهان جدید و قدیمی

روز مصرف شود. در برابر  8بار در فاصله زمانی  3/. لیتر در هکتار، 5-/. 1: کوددهی از طریق پاشش بر روی برگ: برای رشد سالم در طی دوره شکوفه دهی میزان هسته داران

 روز مصرف شود. 10بار در فاصله زمانی  3لیتر در هکتار،  2 –/. 5شکوفه دهی میزان  در طی دوره شانکرهای ایجاد شده به وسیله نشانه

بار مصرف شود. از زمان ظاهر شدن اولین میوه تا رشد میوه،  3 – 1/. لیتر در هکتار، 5 – 1/0: کوددهی از طریق پاشش بر روی برگ: قبل از دوره شکوفه دهی میزان دانه داران

 بار مصرف شود. 3-1ر لیتر در هکتا 3میزان 

 ور کنید.غوطه %2: برای تشکیل ریشه و قبل از کاشت جدید، گیاه را در داخل محلول توت فرنگی، سبزیجات

 هکتار مصرف شود./. لیتر در 5/. لیتر در هکتار مصرف شود، قبل و بعد از شکوفه دهی میزان 3روز پس از کاشت تا شروع رشد، میزان  7-20کوددهی از طریق پاشش بر روی برگ: 

 بار مصرف شود. 3-1لیتر در هکتار،  3لیتر در هکتار و در طول رشد میوه، میزان  3؛  در طی دوره شکوفه دهی میزان لیتر در هکتار 3کوددهی از طریق آبیاری: پس از کاشت میزان 

 
 ها: دستورالعمل

دهد، امکان پذیر های معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه موارد مصرف رخ میتوان با فرآوردهرا می PhytoGreen-Booster: اختالط پذیری

واقعی و مورد نیاز گیاه و نتایج حاصل از با توجه به نیازهای به صورت آزمایشی این محصول را به کار ببرید.  کم رشود قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیباشد، توصیه مینمی

های خشک و حداقل دو ساعت قبل از آبیاری یا بارندگی مقادیر توصیه شده استفاده نکنید. این فرآورده را بر روی برگتجزیه و تحلیل خاک، این محصول را به کار بگیرید. بیش از 

 مصرف کنید.

 ی بسته بندی: اندازه

 باشد.گردد. بسته بندی در اندازه های دیگر نیز قابل سفارش میلیتری عرضه می 100و  5، 2های در بسته این محصول

 شرایط نگهداری و انبارداری:

 شود.گراد نگهداری میهای دربسته، به دور از نور آفتاب و در دمای باالی صفردرجه سانتیدر ظروف یا محفظه

 


