
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

 جهت تمام گیاهان استفاده مورد یمغذ یمحلول

 :ی محصولمواد فعال تشکیل دهنده

02%   N نیتروژن کامل 

 به صورت اوره( %9/20آمونیوم و به صورت  %02/6به صورت نیترات،  88/2%)

8% 2O2P )فسفر محلول  در آب( 

21% O2K )اکسید پتاسیم محلول در آب( 

7/9% S )سولفور محلول در آب( 

0%  MgO )اکسید منیزیم محلول در آب( 

 ومیمولیبدن% 226/2آهن، % 20/2بور،  %21/2روی، % 21/2مس، % 02/2منیزیم، % 06/2

 

PhytoGreen-NPK Complete   ترکیبی کامالً محلول ازNPK  و مواد مغذی است که به دقت فرمول بندی شده است. این

 PhytoGreen – NPKی وسیعی از محصوالت کشاورزی مناسب است. فرآورده به منظور بهینه سازی تعادل غذایی برای گستره

Complete تواند به عنوان تواند برای حفظ رشدونمو سالم محصوالت به عنوان منبع غذایی همیشگی به کار رود، همچنین میمی

 منبعی برای جذب سریع مواد مغذی اضافی در زمان بحرانی محصول یا در زمان رشدونمو سریع محصول مورد استفاده قرار گیرد.

. 
 

 پیشنهاد مصرف: 

 لیتر آب در هکتار محلول پاشی شود. 222در هکتار در حداقل  PhytoGreen – NPK Completeکیلوگرم  5/2-5مقدار میزان مصرف: 

 :زمان بندی

PhytoGreen-NPK Complete  را در زمانی که مورد نیاز است، به کار ببرید و یا همانطور که توسط نتایج تجزیه و تحلیل بافت گیاه نشان داده

برگی  3ا به کار بگیرید که سطح برگ محصول به اندازه کافی باشد تا بتواند محلول اسپری شده را جذب کند. )برای مثال در مرحله شده، زمانی آن ر

 روز تکرار کنید. 7-41در حبوبات(. در صورت نیاز استفاده از آن را در فواصل زمانی 

 ها:دستورالعمل

های پروتئینی معمول گیاهی مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی فرآورده توان بامی را PhytoGreen – NPK Completeاختالط پذیری: 

شود ابتدا قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این باشد، توصیه میدهد امکان پذیر نمیکه در همه موارد مصرف رخ می

 محصول را به کار ببرید.

 ی بسته بندی:اندازه

 باشد.های دیگر نیز قابل سفارش میگردد. بسته بندی در اندازهکیلوگرمی عرضه می 22و  42، 4های ن محصول در بستهای

 شرایط نگهداری و انبارداری:

 گردد.گراد نگهداری ی صفردرجه سانتیهای دربسته، به دور از نور آفتاب و در دمای باالمحصول را در ظروف و یا محفظه
 

 

 


