
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  

 تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه

 مواد فعال تشکیل دهنده محصول: 

33% O   2K   (205 )گرم بر لیتر اکسید پتاسیم محلول در آب 

8%  N   (52 )گرم بر لیتر نیتروژن محلول در آب 

 فرمول بندی شده با اسیدهای کربوکسیلیک

 = pH 9/15    کیلوگرم بر لیتر، 25/1: چگالی

 
 ی پایینوزن مولکولسیلیک با اسیدهای کربوکبر پایه ی  تمحصوالاین مبنای اصلی 

کنند. اسیدهای کربوکسیلیک به ترکیب کننده عمل می هایاملاست که به عنوان ع

، مانند اسید فرمیک، اسید مالیک، اسید شوندطبیعی در گیاهان ظاهر می فرم های

 بوتریک، اسید تارتاریک، اسید سیتریک و یا اسید استیک. 

 

ساختمانی کربنی هستند که از یک یا تعداد اسیدهای کربوکسیلیک دارای 

(. آنها در محیطی R-COOHاند )بیشتری گروه کربوکسیلیک ساخته شده

های نمک و دهندهای خود را به گروههای کربنی انتقال میپروتوناولیه 

کربوکسیلیکی محلول در آب حاوی یونهای مغذی مانند کلسیم تشکیل 

سیلیک رشد، شادابی و کیفیت محصول دهند. به عالوه اسیدهای کربوکمی

 بخشند.را بهبود می
 پیشنهاد مصرف:

 لیتر در هکتار برای کاربرد در خاک 05-05تر آب برای کاربرد روی برگ یا میزان لی 055میلی لیتر در  005-055برای تأمین پتاسیم، میزان  عمومی:

 لیتر در هکتار یک مرتبه بر روی برگها به کار رود. 0-0زمانیکه برگها به رشد کافی رسیدند، میزان  انگور:

 مرتبه بر روی برگها به کار رود. 2-0لیتر در هکتار  0-0برای رنگ گیری میوه و تأمین پتاسیم از خردادماه میزان دانه داران: 

 لیتر در هکتار چند مرتبه بر روی برگها به کار رود. 3-0: برای تأمین پتاسیم: زمانیکه برگها به رشد کافی رسیدند، میزان سبزیجات

 لیتر در هکتار دو مرتبه بر روی برگها به کار رود. 0-0: میزان سیب زمینی

 مرتبه بر روی برگها به کار رود. 2 لیتر در هکتار 3-0: میزان حبوبات

  ها:دستورالعمل 

های معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه موارد مصرف توان با فرآوردهرا می  PhytoGreen – PotassiumCarboxylate: اختالط پذیری

در دوران شکوفه دهی از این محصول  .د در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را به کار ببریدشود قبل از کاربرباشد، توصیه میدهد، امکان پذیر نمیرخ می

 این فرآورده را بر روی برگهای خشک و حداقل دو ساعت قبل از آبیاری یا بارندگی مصرف کنید. .استفاده نکنید

 بندی: ی بستهاندازه

 باشد.های دیگر نیز قابل سفارش میگردد. بسته بندی در اندازهلیتری عرضه می 255و  25، 05های این محصول در بسته

  بندی:شرایط نگهداری و بسته

 گراد نگهداری شود.درجه سانتی 0نور آفتاب و در دمای باالی های دربسته، به دور از در ظروف و یا محفظه
 


