
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

 .است شده بیترک کیرگانا یدهایاس و ابیکم عناصر ،یکمک یمغذ مواد با که میپتاس/ فسفر/ تروژنین از متشکل بفرد منحصر یمحصول

 مواد فعال تشکیل دهنده محصول: 

21%        w/v   ( 211 نیتروژن )گرم بر لیتر نیتروژن 

8% w/v     P2O5        (81 )گرم بر لیتر فسفر محلول در آب 

4% w/v          K2O  (41 )گرم بر لیتر پتاسیم محلول در آب 

4/1%   w/v MgO     )منیزیم محلول در آب( 

14/1%  w/v   B    )برن محلول درآب( 

118/1 % w/v   Cu  )مس محلول در آب( 

110/1%  w/v Fe   )آهن محلول در آب( 

118/1%  w/v  Mn )منگنز محلول در آب( 

1110/1% w/v   Mo )مولیبدنوم محلول در آب( 

110/1% w/v    Zn )روی محلول در آب( 

     =121pH    کیلوگرم بر لیتر2 2211 :چگالی

 :پیشنهاد مصرف 

PhytoGreen – NPK Plus  در استفاده در دامنه وسیعی از محصوالت کشاورزی مناسب است و منبعی از مواد مغذی قابل جذب سریع را  برای

موالسیون خاص خود سبب توجه به فربا  PhytoGreen – NPK Plusکند.  فراهم می دوره رشدونمو سریع گیاه یا در دوره های بحرانی محصول

 .سبب می شود را به نحو احسن های فلزی در گیاهیونجذب و جایگیری  بهبود حاللیت در تانک سمپاش شده و

 میزان مصرف:

 روز تکرار شود. 7-21لیتر آب به کار رود. در صورت نیاز هر  122لیتر در هکتار در  1میزان 

 زمان بندی:

در زمانی که محصول تحت فشار این فرآورده را در زمانی که گیاه نیازمند مواد مغذی اضافی در شرایط رشدی نامناسب است2 به کار بگیرید و همجنین 

 است از آن استفاده کنید. آن را بر روی محصوالتی که کیفیت بالقوه باالیی دارند بپاشید.

 ها:دستورالعمل

  :اختالط پذیریPhytoGreen-NPK Plus مصرف رخ ی موارد های معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همهتوان با فرآوردهرا می

را  PhytoGreen-NPK Plusشود قبل از کاربرد در سطح وسیع2 در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را به کار ببرید. باشد2 توصیه میدهد امکان پذیر نمیمی

شود. همواره نیازهای غذایی در روزهای ابری توصیه می های قطره چکان )اسپری پاش( به کار برد. محلول پاشی در اوایل صبح2 اواخر عصر و یای اندازهتوان در همهمی

 کشت و تجزیه و تحلیل خاک را در نظر بگیرید. محصول را بر روی برگهای خشک و حداقل دو ساعت قبل از آبیاری یا بارندگی به کاربگیرید.

 ی بسته بندی:اندازه

 باشد. های دیگر نیز قابل سفارش میگردد. بسته بندی در اندازهلیتری عرضه می 2222و  2122 22های این محصول در بسته

 شرایط نگهداری و انبارداری:

 گراد نگهداری شود.های دربسته2 به دور از نور آفتاب و در دمای باالی صفر درجه سانتیدر ظروف و یا محفظه

 


