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CALCIUM-BORON

کود کلسیم - بور رویش، مؤثر در رفع کمبود کلسیم و بور به طور همزمان است. عنصر 
بور به افزایش گل دهى، جوانه زنى دانه گرده و تبدیل بیشتر گل به میوه در گیاهان 
کمک نموده و در نقل و انتقال قند و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم نقش دارد. کلسیم 
یکى از اجزاء اصلى تشکیل دهنده دیواره سلولى گیاهان است و عالوه بر تأثیر گذارى 
بر روى بسیارى از آنزیم هاى دخیل در فعالیت هاى فیزیولوژیکى و هورمونى گیاه، در 
افزایش ضخامت دیواره سلولى و در نتیجه استحکام آن و ایجاد مقاومت گیاه در برابر 

استرس هاى زنده و غیر زنده نقش به سزائى دارد.

* بهبود کیفیت گلدهى و کاهش ریزش گل و میوه
* بهبود اندازه، رنگ پذیرى، قابلیت انباردارى و سفتى بافت میوه ها

* افزایش مقاومت میوه ها در برابر صدمات فیزیکى در هنگام برداشت
* افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش هاى شورى و خشکى و سرمازدگى

 (CaO) 7 %کلسیم

 (Boron) 2 %بور

* این محصول نبایستى با کودها و سموم داراى مس، سولفور و فسفر و همچنین کودهاى با pH خیلى قلیایى مخلوط شود.
* تست اختالط پذیرى قبل از مصرف الزامى مى باشد.

* قبل از استفاده، بطرى محصول را به خوبى تکان دهید. 
* توصیه مى شود در صورت اختالط با سایر سموم و کودها،  در سطح محدود آزمایش شود. 
* بهترین زمان محلول پاشى در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.

* مقادیر توصیه شــده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیر است.
* در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهدارى شود.

* قبل از اختالط با سایر سموم و کودها،  هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم پاش اضافه نمایید.

محلول پاشى زمان مصرف نوع محصول

2  لیتر در هکتارچغندرقند

کودآبیارى

 5-4  لیتر
در هکتار

 8-5  لیتر
در هکتار

1/5 لیتر در هکتار
1/5 لیتر در هکتار
1 لیتر در هکتار

1/5 لیتر در هکتار

مرحله 6-4 برگى و تکرار هر 4 هفته
مرحله 6-4 برگى و تکرار هر 4 هفته

در طول دوره رشد
مرحله 6-4 برگى 

پیش از گلدهى - پس از تشکیل میوه
پیش از گلدهى - کامل شدن برگ ها 

گیاهان  زراعى
سبزیجات  برگى

صیفى و جالیزى

درختان میوه

مرکبات

زیتون
گیاهان زینتى

پیش از رنگ گیرى میوه
پیش از گلدهى - کامل شدن برگ ها و 

پیش از رنگ گیرى میوه
پیش از گلدهى و کامل شدن برگ ها
کامل شدن برگ ها و تکرار هر 4 هفته

 محلول 2 در هزار
 محلول 1 در هزار

 محلول 2 در هزار

 محلول 2 در هزار
 محلول 2 در هزار

1 لیتر

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده
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