
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثز آن: فعال تشکیل دهنده ی محصول و مواد
 گزم در لیتز( 42% ًیتزٍصى تِ صَرت کارتاهیذ ًیتزٍصى )3

11%K2O ( 252، پتاسین هحلَل در آب )گزم در لیتز 

22%O5P2( 321، فسفات هحلَل در آب )گزم در لیتز  

 01/0% آّي،  02/0% هس،  02/0% تز،  01/0ػٌاصز کن هصزف هْن هاًٌذ 

 EDTA% رٍی )تِ صَرت کالت ّای  01/0% هَلیثذى،  001/0% هٌگٌش، 

 (EDDHAیا 

 پیشنهاد مصزف: 

چٌذ هزحلِ قثل اس ضکَفِ دّی تا سهاًی کِ هیَُ تِ اًذاسُ ی ًخَد انگور: 

 لیتز در ّکتار ایي کَد را تکار تثزیذ. 2 -3است 

حسة  % را تز 2/0 -3/0را تِ هیشاى  ASKAPY-27چٌذ هزحلِراسک: 

 ًیاس گیاُ استفادُ کٌیذ.

دٍ تار کَد دّی تا پاضص تِ ٍسیلِ ی دستگاُ سوپاش تؼذ اس توت فزنگی: 

لیتز در ّکتار )تستِ تِ فاصلِ ی ردیف ّای تَتِ  10-15کاضت تِ هیشاى 

تار هحلَل پاضی رٍی تزگ در تْار اس سهاى  1-2ّای کاضتِ ضذُ( در پاییش ٍ 

 لیتز در ّکتار تَصیِ هی گزدد. 2-3ضکَفِ دّی تِ تؼذ تِ هیشاى 

لیتز در  2 -3چٌذیي هزحلِ تا ضزٍع ضکَفِ دّی تِ هیشاى صیفی جات: 

  ّکتار اس ایي کَد استفادُ کٌیذ.
% تز  2/0 -3/0را تِ هیشاى  ASKAPY-27چٌذ هزحلِ: گیاهان سینتی

 حسة ًیاس گیاُ استفادُ کٌیذ.

زآٍردُ را تِ هیشاى ایي ف چٌذ هزحلِگیاهان مدیتزانه ای و مزکبات: 

 % تز حسة ًیاس گیاُ استفادُ کٌیذ. 2/0 -3/0

لیتز  2 -3را تِ هیشاى  فزآٍردُچٌذ هزحلِ ایي کلم، سبشیجات و پیاسها: 

 .تز حسة ًیاس گیاُ استفادُ کٌیذ در ّکتار

ASKAPY-27  فزهَالسیَى ٍیضُ ای اس کارتاهیذ ًیتزٍصى، پتاسین فسفیت

سیَى فزهَالتِ  تا تَجِتزای کارتزد رٍی تزگ است.  ٍ ػٌاصز کن هصزف

 هی ضَد.تضویي  گیاُتزای  هَاد هغذیب جذ تاالتزیيِ، تْیٌ

 دستورالعمل ها:

 اختالط پذیزی:
ASKAPHY 27  را هی تَاى تا فزآٍردُ ّای هؼوَل حفظ گیاّاى هخلَط

کزد. اس آًجا کِ  پیص تیٌی چیشی کِ در ّوِ ی هَارد هصزف رخ هی دّذ 

اهکاى پذیز ًوی تاضذ، تَصیِ هی ضَد قثل اس کارتزد در سطح ٍسیغ، در 

 هقادیز کن تِ صَرت آسهایطی ایي هحصَل را تکار تثزیذ. 

 تِ تا تَجِدر طَل دٍرُ ی ضکَفِ دّی اس ایي فزآٍردُ ّزگش استفادُ ًکٌیذ. 

هحصَل را تکار تگیزیذ. تیص اس هقادیز تَصیِ ضذُ استفادُ ًکٌیذ. ایي 

ساػت قثل  دٍ حذاقل ٍ  خطک ّای تز رٍی تزگدُ را فزآٍر

 .کٌیذرًذگی هصزف تا یا آتیاری اس

 انداسه ی بسته بندی: 
لیتزی ػزضِ هی گزدد.  1000ٍ  200، 10، 1ایي هحصَل در تستِ ّای 

 .تستِ تٌذی در اًذاسُ ّای دیگز ًیش قاتل سفارش هی تاضذ

 شزایط نگهداری و انبارداری: 

ظِ ّای در تستِ، تِ دٍر اس ًَر آفتاب ٍ در دهای تاالی در ظزٍف ٍ یا هحف

 صفز درجِ ی ساًتی گزاد ًگْذاری گزدد.

 


