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CALCIUM ROUYESH.6

نسبت جذب سدیم (SAR) در مناطق خشک و نیمه خشک در آب و خاك به عنوان عامل محدود کننده رشد گیاه مى باشد. معروف ترین 
روش کاهش نسبت جذب سدیم استفاده از سولفات کلسیم است. اما از آنجایى که حاللیت سولفات کلسیم معمولى بسیار کم است امکان 
استفاده از آن بسیار محدود مى باشد. حاللیت بسیار باال و مواد افزودنى خاص در محلول ضد شورى کلسیم رویش -6، موجب کاهش 

مؤثر SAR مى شود.

* حاللیت 100 درصد در آب
* کاهش چشمگیر شورى خاك ناشى از نمک هاى سدیمى

* بهبود ساختمان و نفوذ پذیرى بیشتر خاك در مقابل آب و هوا
* قابلیت استفاده در سیستم هاى آبیارى تحت فشار و غرقابى

* بهترین زمان مصرف، قبل از کود دهى و پس از مرحله آماده سازى زمین مى باشد.
* هنگام استفاده از این محصول آبیارى را به صورت سنگین اجرا نمایید.

* در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهدارى شود.
* در خاك هاى با شورى بیش از 12 دسى زیمنس، بهتر است از این محصول در دو مرحله و هر مرحله به میزان 10 لیتر استفاده شود.

* هنگام مصرف این محصول در نوبت آبیارى، از این هیچ نوع کود و یا سم دیگرى در سیستم آبیارى استفاده نشود و آبیارى را بصورت 
سنگین انجام دهید.

میزان مصرفزمان مصرفنوع محصول

یک هفته قبل تا هنگام کاشت و تکرار در صورت نیاز محصوالت زراعى
یک ماه بعد کاشت تا قبل از گلدهى

5 تا 10 لیتر
 در هکتار 

درختان میوه (مرکبات، 
سیب، گالبى، گیالس، 

زردآلو، انگور و ...)
مرحله اول قبل از کود دهى پاییزه و تکرار قبل 

از باز شدن جوانه برگ ها
5 تا 10 لیتر 
در هکتار 

مرحله اول قبل از کود دهى و تکرار پس از یک سایر گیاهان 
ماه

5 تا 10 لیتر 
در هکتار 

کلسیم
 (CALCIUM) 

منیزیم
 (MgO) 

نیتروژن 
 (Total N)

% 5% 1% 1

10 لیتر

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده


