
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

 کود مغذی مناسب برای همه نوع گیاه

 :مواد فعال تشکیل دهنده محصول

6/03 %  P2O5 (443 )گرم بر لیتر فسفات محلول در آب 

1/5 % K2O  (44 )گرم بر لیتر اکسید پتاسیم محلول در آب 

6/5  %  MgO (03 )گرم بر لیتر اکسید منیزم محلول در آب 

 

 پیشنهاد مصرف:
. به منظور حجیم شدن لیتر آب محلول پاشی شود 033لیتر در هکتار در حداقل  13ها در شروع رشد غده، میزان به منظور افزایش تعداد غدهزمینی: سیب

لیتر آب محلول پاشی شود و حداقل این کار را یک بار در طول دوره رشد  033لیتر در هکتار در حداقل  5میزان  ،زمینی در شروع رشد و بزرگ شدن آنسیب

روز بعد از محلول پاشی  13زمینی و بزرگ شدن آن تکرار کنید. زمان محلول پاشی دوم باید براساس تجزیه و تحلیل بافت گیاه صورت بگیرد و نباید کمتر از سیب

 بار اول باشد.

روز تکرار شود.  13-14لیتر آب در زمان پنجه زنی گیاه محلول پاشی شود. در صورت نیاز در فواصل زمانی  033لیتر در هکتار در حداقل  5میزان  :حبوبات

 تواند سودمند باشد.دهی میهمچنین محلول پاشی بین دوره جوانه زنی و پایان گل

روز تکرار  13-14لیتر آب محلول پاشی شود و پس از  033لیتر در هکتار در حداقل  5متر رسیده، میزان سانتی 13-15زمانی که ارتفاع گیاه به نخود و لوبیا: 

 گردد.

برگ دارد و در فصل  6-0مانیکه محصول لیتر آب محلول پاشی شود. محلول پاشی را در فصل پاییز ز 033لیتر در هکتار در حداقل  5/0-5: میزان های روغنیدانه

 بهار در ابتدای رشد ساقه انجام دهید.

 روز تکرار شود. 13-14برگی محلول پاشی شود. در صورت نیاز در فواصل زمانی  4-6لیتر آب در مرحله  033لیتر در هکتار در حداقل  5میزان  چغندرقند:

  ها:دستورالعمل

دهد امکان ی موارد مصرف رخ میهای معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همهبا فرآورده توانمیرا   PhytoGreen – Hiphosاختالط پذیری: 

ز این محصول استفاده نکنید. دهی هرگز اشود قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را به کار ببرید. در دوران شکوفهباشد، توصیه میپذیر نمی

ساعت قبل از  0ی برگهای خشک و حداقل همواره به نیازهای غذایی کشت و تجزیه و تحلیل خاک توجه داشته باشید. بیش از مقادیر توصیه شده استفاده نکنید. این فرآورده را بر رو

 آبیاری یا بارندگی مصرف کنید.

 

 :ی بسته بندیاندازه

 باشد.های دیگر نیز قابل سفارش میدر اندازه گردد. بسته بندیلیتری عرضه می 1333و  033، 13ای هاین محصول در بسته

 

 شرایط نگهداری و انبارداری:

 گراد نگهداری شود.درجه سانتی 5های دربسته، به دور از نور آفتاب و در دمای باالی در ظروف و یا محفظه

 


