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ROUYESH 2

کود مایع رویش-2 حاوى دى آمونیوم فسفات به دلیل دارا بودن سطوح مناسب و قابل جذب فسفر داراى طیف گسترده اى از 
کاربرد در محصوالت کشاورزى و تمام مراحل رشد گیاه مى باشد و به عنوان مکمل کود زیستى فسفاته بارور-2، فسفر مورد نیاز 
گیاهان را به خصوص در ابتداى رشد فراهم مى کند؛ سپس باکترى هاى حل کننده فسفات موجود در کود زیستى فسفاته بارور-2  

با استقرار بر روى بافت ریشه، نیاز کامل گیاه به فسفر را در طول دوره رشد تأمین مى کنند.

کاهش هزینه تأمین کود فسفاته
مناسب خاك هاى قلیایى و آهکى
قابلیت اختالط با کودهاى زیستى

افزایش عملکرد گیاهان زراعى و باغى

 (P2O5)14 %فسفر

 (Total N) 5 %نیتروژن کل

به منظور مشاهده اثربخشى بیشتر، در ابتداى کشت از کودهاى زیستى فسفاته بارور-2 ترجیحاً به صورت بذرمال در زراعت و در 
باغات به صورت چالکود استفاده کرده؛ سپس  براى مصرف رویش-2 اقدام نمایید.

قبل از استفاده، بطرى محصول را به خوبى تکان دهید. 
میزان کاربرد این محصول با توجه به آنالیز خاك، نوع محصول و مرحله رشد گیاه متغیر مى باشد.

در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهدارى شود.
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 کود اضافه نمایید.

میزان مصرفزمان مصرفنوع گیاه روش مصرف

زراعى
اولین آبیارى پس از کاشت

4 لیتر در هکتار در کود آبیارى
هر نویت

4 لیتر در هکتار در 
هر نویت

مرحله 6 تا 8 برگى و قبل از آغاز گلدهى

هنگام نهال کارى و یا تورم جوانه هاى 
برگى درختان پس از فصل سرما

کود آبیارىپایان گلدهى و ابتداى تشکیل میوه

چالکود 
و یا کود آبیارى  باغى

4 لیتر
20 لیتر

معرفی

مزایا

توصیه های مهم

نحوه مرصف

تجزیه ض�نت شده
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