
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
  

 .اندک مصرف زانیم با باال اریبس یبازده برگ یرو بر و خاک در استفاده منظور به دو هر د،یاس کیفول و کیومیه %02 یحاو

این فرآورده موجب کمک به مقاومت و استحکام گیاه در برابر بیماریهای 

روپوست برگها، کمک به تشکیل ریشه، بهبودی حیات  ایجادقارچی، 

، کاهش فرسودگی خاک و تسریع سودمند  گیاه، حفظ سالمتی گیاهان

 شود.در جذب مواد مغذی می
 

 آن:مواد فعال تشکیل دهنده محصول و اثر 

بخشند هیومیک و فولویک اسید جذب مواد مغذی را بهبود می

شوند. بنابراین و موجب تحریک تولید آنزیمهای خود گیاه می

آنها مقاومت گیاه را در شرایط بحرانی مانند خشکسالی، سرما و 

ابتال به بیماریها افزایش داده و به تولید قند و نشاسته کمک 

 کنند.می

  = pH  4/5ر لیتر،    کیلوگرم ب 1/1: چگالی
 

 پیشنهاد مصرف:

 پیشنهاد مصرف: 

لیتر در هکتار از  03-03استحکام گیاه: میزان  ت وممقاوریشه و ایجاد ، تحریک ساخت مها و متابولیسبرای تقویت کلی، بهبود جذب مواد مغذی، افزایش میکروارگانیسمعمومی: 

 لیتر آب از طریق برگها مورد استفاده قرار گیرد. 133میلی لیتر بلک هیوم در  053طریق خاک به کار رود و یا میزان 

لیتر در هکتار بلک  1اند، میزان های انگور به اندازه کامل رسیدهبرگی تا زمانیکه دانه 5به منظور جلوگیری از قارچ عامل خاکستری شدن، بهبود جذب آهن، از زمان مرحله  انگور:

 هیوم چندین مرتبه بر روی برگها پاشیده شود.

لیتر در هکتار بلک هیوم چندین مرتبه بر روی برگها پاشیده شود. با تحریک  1: به منظور کمک به مقاومت گیاه: قبل از شکوفه دهی میزان دارانهای گوشتی و هستهمیوه

 مقاومت درونی گیاه، ممکن است زمان شروع زنگ زدگی و فساد میوه کاهش یابد.

لیتر در هکتار بلک هیوم چندین مرتبه بر روی برگها پاشیده  0، میزان زمان ظهور گیاه در زمینیماریها، کمک به مبارزه در برابر زنگ زدگی: برابر ببرای مقاومت در  سیب زمینی:

 روز بعد تکرار گردد. 14شود. در حدود 

لیتر در  1ایش متابولیسم، قوت بخشیدن به مقاومت و استحکام گیاه: قبل از شکوفه دهی میزان : به منظور تقویت کلی، افزایتوت فرنگی، سبزیجات، تنباکو، محصوالت گلخانه

 مرتبه تکرار گردد تا زمانیکه میوه رنگ بگیرد. 0-0لیتر در آب به کار رود و مطابق با نیاز گیاه  433-1333هکتار بلک هیوم با 

به منظور مقاوت در برابر بیماریها، شروع رشد و کیفیت: از زمان شروع رشد میزان  ، سبزیجات سبز و دارای پیاز:کلمسبزیجات میوه دهنده، محصوالت دارای ریشه و غده، 

 روز چندین مرتبه بر روی برگها پاشیده شود. 8-13لیتر در هکتار بلک هیوم در فواصل زمانی  1

لیتر در هکتار بلک هیوم چندین مرتبه بر روی برگها پاشیده شود. بعد از  0، میزان  ن،یزم در اهیگ ظهور زمان: : به منظور بهبود ریشه دهی و رشد، مقاومت در برابر بیماریهاذرت

 روز تکرار گردد. 14حدود 

لیتر در هکتار بلک  0میزان  ن،یزم در اهیگ ظهور زمان سلول:، ثبات در بازدهی، تحریک در ترکیب شدن آنزیم انورتاز و بهبود تنظیم آب به منظور بهبود در تولید قندچغندرقند: 

 روز تکرار گردد. 14هیوم چندین مرتبه بر روی برگها پاشیده شود. بعد از حدود 
 

  ها:دستورالعمل

باشد، دهد امکان پذیر نمیهای معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه موارد مصرف رخ میتوان با فرآوردهرا می BlackHum : اختالط پذیری

 شود قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را به کار ببرید.توصیه می

  انبارداری:شرایط نگهداری و 

توان گراد، برای چندین سال می+ درجه سانتی05گراد و درجه سانتی -5های دربسته، به دور از نور آفتاب نگهداری شود. با قراردادن محصول در دمای بین در ظروف و یا در محفظه

 آن را نگهداری کرد.

       ی بسته بندی: اندازه

 باشد.های دیگر نیز قابل سفارش میگردد. بسته بندی در اندازهلیتری عرضه می 033و  13، 1های این محصول در بسته

 


