
میکرو رویش
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MICRO ROUYESH

کود میکرو رویش حاوى نسبت هاى متعادلى از عناصر ریزمغذى آهن، روى، مس، منگنز، بور و مولیبدن مى باشد که براى پیشگیرى 
و درمان کمبود این عناصر در گیاهان به دو صورت محلول پاشى و آبیارى تولید شده و شرایط مطلوبى را براى رشد گیاهان فراهم 
مى کند. ماده  کالت کننده این ترکیب از نوع DDEDTA بوده که پس از ورود به درون سلول گیاهان، عنصر کالت شده را در اختیار 
سلول گیاهى قرار مى دهد؛ از این رو میکرو رویش به خوبى مى تواند عناصر غذایى میکرو را از طریق برگ و ریشه در اختیار گیاهان 

قرار دهد. 

* افزایش مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیمارى هاى گیاهى 
* تأمین کننده ى سریع ریزمغذى هاى گیاه 

* تکمیل کننده ى چرخه ى رشد و بارورى گیاه
* قابلیت مصرف به دو صورت محلول پاشى و همراه آب آبیارى

* در درختان هسته دار از جمله هلو و آلو، قبل از مصرف تست محلول پاشى توصیه مى شود. 
* 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.

* 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.

مقدار مصرف
(محلول پاشی)

غالت
ذرت

گوجه فرنگى
هندوانه، خربزه و طالبى

سیب زمینى
پسته
انگور

مرکبات
درختان هسته دار

گلخا نه

3-2 لیتر در هکتار
4-2 لیتر در هکتار
4-2 لیتر در هکتار

2–1/5 لیتر در هکتار
3-2 لیتر در هکتار
محلول 3 در هزار
محلول 2 در هزار
محلول 3 در هزار

محلول 3-2 در هزار
محلول 2 در هزار

ابتداي ساقه دهی
مرحله ى 6 تا 8 برگى
30 روز پس از کاشت
30 روز پس از کاشت

4 تا 6 برگى و پس از گلدهى
آغاز فصل رشد و ارزنى شدن میوه
مرحله ى غوره دهى و یک ماه بعد

پس از گلدهى و پس از تشکیل میوه
پس از گلدهى و پس از تشکیل میوه
پیش از گلدهى و تکرار یک ماه بعد

مقدار مصرفمحلول پاشىزمان مصرف
(محلول پاشی)

کود  آبیارى نوع محصول

8-5 لیتر
در هکتار 

15-10 لیتر
در هکتار 

نیتروژن کل 
 (Total N)

آهن
 (Fe)

روى
 (Zn) 

منیزیم 
 (Mg)

مولیبدن 
 (Mo)

بور
 (B) 

منگنز 
 (Mn)

مس 
 (Cu)

% 3 % 3% 2% 1% 1% 0/5% 0/5% 0/005

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده

1 لیتر
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