
معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده

فروت ست

Total N
K2O
Zn
Boron
SeaWeed Extract

3%
6%
6%
2%
4%

FRUIT SET

کود فروت ست، ترکیب متناسبى از عناصر ازت، روى، بر و پتاسیم است و این امکان را براى گیاه بوجود مى آورد که عناصر غذایى مورد 
نیاز براى سال آینده را ذخیره و خود را براى ورود به فصل زیستى جدید آماده کند. وجود این عناصر در کنار یکدیگر به بهبود و افزایش 
گل دهى و تبدیل بیشتر گل به میوه کمک نموده و کیفیت بهتر محصول را به دنبال دارد. استفاده از این ترکیب در شروع فصل و 

هنگام تورم جوانه ها موجب افزایش انرژى گیاه، جلوگیرى از ریزش گل و تشکیل میوه هاى سالم مى گردد. 

* بهبود کیفیت شکوفه دهى و تولید میوه
* افزایش درصد جوانه هاى زمستان گذر

* افزایش مقاومت به سرماى زمستانه و اوایل بهار
* سرعت جذب باال از طریق برگ

* قبل از استفاده، بطرى محصول را به خوبى تکان دهید. 
* بهترین زمان محلول پاشى در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.

* به منظور مشاهده اثربخشى بیشتر در باغات، بهتر است پس از فصل سرما و هنگام تورم جوانه هاى برگى درختان از * * کودهاى 
کامل زیستى بارور به صورت چالکود استفاده نمایید.

* در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم 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.

دو هفته پس از برداشت محصول محصوالت باغى (بادام، 
پسته، گردو، سیب، خرمالو، 

زردآلو، گیالس، انار، 
انگور

2 - 1/5 لیتر 

2/5 - 2 لیتر تکرار در زمان تورم جوانه ها

2 لیتر پس از هرس

3 لیتر دو هفته پس از برداشت محصول
3 لیتر تکرار در زمان تورم جوانه ها

زیتون

میزان مصرف
(در هزار لیتر آب)  زمان مصرفنوع گیاه

1 لیتر

نیتروژن کل
 (Total N) 

جلبک دریایى
(SeaWeed Extract)

پتاسیم
 (K2O) 

روى
 (Zn) 

بور
 (Boron) 

% 3% 6% 6% 2% 4
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