
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اثز آى: هوادفعال تشکیل دهنذه ی هحصول و

 در لیتز( Nگزم  1/211)%  نیتزوصى 21
 % ًیتزات ًیتزٍصى7/1% آهًَیَم ًیتزٍصى، 1/1% کارباهیذ ًیتزٍصى، 2/9

 در لیتز( P2O5گزم  8/14% فسفز هحلول در آب )1

 در لیتز( K2Oگزم  66% پتاسین )6

 گزم کالت رٍی در لیتز( 5/10% رٍی )1

 گزم کالت هٌگٌش در لیتز( 2/1% هٌگٌش )1/0

 ت هس در لیتز(گزم کال 5/1% هس )1/0

 در لیتز( Bگزم  1/1% بز )1/0

 پیشنهاد هصزف: 

اس ایي هحصَل را اس % 5/0 -1کاربزد رٍی بزگ  بزای: هیوه های گوشتی

تا چٌذ هزتبِ بکار ببزیذ. در دٍراى ضکَفِ دّی ّزگش اس  رضذ رٍیطیآغاس 

 استفادُ ًکٌیذ. فزآٍردُایي 

رضذ س ایي هحصَل را اس آغاس ا% 5/0 -1کاربزد رٍی بزگ  بزای :دانه داراى

 فزآٍردُتا چٌذ هزتبِ بکار ببزیذ. در دٍراى ضکَفِ دّی ّزگش اس ایي  رٍیطی

 تَسؼِ ی یدٍرُ ّای بحزاً طَل سًگ در حساس بِ ارقام دراستفادُ ًکٌیذ.

 .استفادُ ًکٌیذ هحصَل اس ایيسًگ 

چٌذ  تا% در آغاس رضذ رٍیطی 5/0 -1 بزای کاربزد رٍی بزگ:هسته داراى: 

 .استفادُ ًکٌیذ فزآٍردُهزتبِ بکار ببزیذ. در دٍراى ضکَفِ دّی ّزگش اس ایي 

کاربزد  چٌذ هزحلِ گیاهاى سینتی، گیاهاى هذیتزانه ای و هزکبات:

 % اس ایي کَد 2/0 -4/0 با رٍی بزگ

 -4/0هزحلِ  2 -4بزای رضذ اٍلیِ اس ضزٍع هزحلِ ی دٍ بزگی  سبشیجات:

هزحلِ در طَل هذت رضذ اصلی  2 -4د هَاد غذایی هَا%  ٍ بزای تاهیي 2/0

 لیتز در ّکتار اس ایي کَد استفادُ کٌیذ. 5 -8هحصَل بِ هیشاى 

چٌذ هزحلِ کاربزد رٍی بزگ ٍ یا درٍى خاک با  هحصوالت گلخانه ای:

 % اس ایي هحصَل3/0 -5/0

 1 -2ٍع رضذ رٍیطی ضز بزای تاهیي هَاد غذایی اس غالت و حبوبات:

 لیتز در ّکتار اس ایي کَد استفادُ کٌیذ.  4 -8هزحلِ بِ هیشاى 

لیتز در  4 -6هزحلِ  بِ  هیشاى  1 -2بزای تاهیي هَاد غذایی:  چغنذرقنذ:

اس  هطاّذُ ی هحصَل در هیاى بَتِ ّابزگی تا 5 -6هزحلِ ی اس آغاس ّکتار 

 استفادُ کٌیذ. فزآٍردُایي 

 % 3/0 -5/0بزای کاربزد در خاک:  :در هوه ی هحصوالت

 دستورالعول ها:

 اختالط پذیزی:
 PhytoGreen-NPK-Bio12-4-6 را هی تَاى با فزآٍردُ ّای هؼوَل

حفظ گیاّاى هخلَط کزد. اس آًجا کِ  پیص بیٌی چیشی کِ در ّوِ ی هَارد 

هصزف رخ هی دّذ اهکاى پذیز ًوی باضذ، تَصیِ هی ضَد قبل اس کاربزد در 

 ٍسیغ، در هقادیز کن بِ صَرت آسهایطی ایي هحصَل را بکار ببزیذ. سطح

PhytoGreen-NPK Bio 12-4-6ًذاسُ قطزاتر اد را هی تَاى 

کزد. در هَارد پاضص رٍی بزگ تَصیِ هی گزدد ایي ػول در  اسپزی هختلف

ًیاس غذایی  ّویطِاٍایل صبح، اٍاخز ػصز ٍ یا در رٍسّای ابزی اًجام گیزد. 

را  خاک تجشیِ ٍ تحلیلدادُ ّای هزبَط بِ  ٍ ّوچٌیي ػیهحصَل سرا

ساػت  حذاقل دٍ ٍ  خطک ّای بز رٍی بزگیذ.ایي فزآٍردُ را بگیز ًظز در

 .کٌیذرًذگی هصزف با یا آبیاری قبل اس

 شزایط نگهذاری و انبارداری:

در ظزٍف ٍ یا هحفظِ ّای در بستِ، بِ دٍر اس ًَر آفتاب ٍ در دهای باالی 

  ی ساًتی گزاد ًگْذاری گزدد.صفز درجِ 

 انذاسه ی بسته بنذی: 
لیتزی ػزضِ هی  1000ٍ  200، 10، 1، 25/0ایي هحصَل در بستِ ّای 

 .گزدد. بستِ بٌذی در اًذاسُ ّای دیگز ًیش قابل سفارش هی باضذ

 
 


