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پتاسیم سومین عنصر پرمصرف براى رشد گیاهان محسوب شده و نقش مهمى در رشد و نمو آن ها دارد. کود رویش-1 
(کود مایع آلى پتاس باال) حاوى ترکیبات پتاسه  به شکل K2O و ترکیبات آلى به عنوان مکمل کود زیستى پتابارور-2 نیاز 
گیاه به پتاسیم را تأمین کرده و سبب تأثیر گذارى بیشتر بر عملکرد و کیفیت محصول مى گردد. باکترى هاى موجود در کود 
زیستى پتابارور-2 به تدریج در طول دوره رشد گیاه، ترکیبات پتاسیم موجود در خاك را تجزیه کرده و به مصرف گیاه مى

 رسانند. 

افزایش جذب آب و تعادل جذب عناصر
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش ها و بیمارى ها

تشکیل خوشه هاى کامل با دانه هاى درشت تر در محصوالت زراعى
افزایش کیفیت، اندازه و بازارپسندى محصوالت باغى

ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان زراعى به ویژه غالت
کاهش اثرات تنش شورى و سمّیت سدیم

ماده آلىپتاسیم کربن آلى
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در صورت مصرف هم زمان پتابارور-2 و رویش-1، کود آلى رویش -1 را به میزان 2 تا 4 لیتر در هکتار مصرف نمایید.
قبل از استفاده، بطرى محصول را به خوبى تکان دهید. 

مقدار و دفعات توصیه شده بر اساس سن،  نیاز گیاه و مقدار کمبود متغیر است.
در خاك هاى شور 3 تا 4 بار مصرف کود رویش-1 توصیه مى شود.

بهترین زمان محلول پاشى در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
توصیه مى شود در صورت اختالط با سایر سموم و کودها،  در سطح محدود آزمایش 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 مصرفنوع گیاه کود آبیارى

زراعى
1 تا 2 لیتر در 400 لیتر آب پایان پنچه زنى و ابتداى ساقه 

در هر نوبت 
5 تا 10 لیتر  در هکتار

در طول فصل 

5 تا 10 لیتر  در هکتار
در طول فصل 

1 تا 2 لیتر در 400 لیتر آب 
در هر نوبت 

30 روز پس از اولین کود دهى 

باغى
 کامل شدن سطح برگ درختان

پایان گلدهى و ابتداى تشکیل میوه

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده

1 لیتر
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