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ماکرو رویش حاوى نسبت متعادلى از ترکیبات نیتروژن، فسفر و پتاسیم  به صورت کامًال کالت شده  مى باشد که از قابلیت جذب باالیى در 
گیاهان برخوردار است. این محصول با توجه به فرموالسیون عمومى خود در تمامى مراحل رشد و براى تمام گونه هاى گیاهى قابل استفاده 

بوده و مى تواند نیازهاى تغذیه اى گیاه را در رابطه با عناصر غذایى نیتروژن، فسفر و پتاسیم برطرف نماید. 

* مناسب براى کلیه محصوالت زراعى و باغى
* افزایش رشد رویشى در گیاه

* افزایش توان ریشه زایى در گیاه و جذب بهتر عناصر غذایى
* انتقال مواد غذایى به بافت زایشى و میوه گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول 

* قابلیت استفاده در تمامى مراحل رشد گیاه
* فاقد کلر،  سدیم و مناسب براى مصرف در خاك هاى شور  

فسفر نیتروژن کل
% 20% 20

پتاسیم
% 20

*  قبل از اختالط با سایر سموم و کودها،  هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم پاش اضافه نمایید.
* قبل از استفاده از این کود اطالع از میزان غلظت عنصر بور در خاك و آب کشاورزى منطقه الزامى مى باشد. 

* 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.

* در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهدارى شود.

4 تا 6 برگى تا گلدهى 
پیش از گلدهى - تشکیل 

میوه و فندقه شدن

پس از انتقال نشاء - 
گلدهى و تشکیل میوه

پس از گلدهى -
تشکیل میوه و فندقه 

2 نوبت 

2 نوبت 

2 نوبت 

2 نوبت 

5-4 لیتر3-2 لیتر

5-4 لیتر

4 لیتر

4 لیتر

3-2 لیتر

3 لیتر

3 لیتر

محلول پاشى
(در هزار لیتر آب)

کود آبیارى
زمان مصرف(در هکتار) تکرار نوع گیاه 

محصوالت زراعى
درختان میوه دانه دار

 و مرکبات 

درختان هسته دار

محصوالت گلخانه

20%

20%

20%

1 لیتر

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده
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