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Humic Acid
Fuluvic Acid
K2O

13.2%
2.2%
4.4%
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هیومیک اسید مایع رویش، حاوى دو ماده آلى اسید هیومیک و اسید فولویک به صورت نمک هاى پتاسیمى است که با برقرارى 
پیوندهاى ضعیف، عناصر را در خود کالته (قابل جذب) مى کند. نفوذ این ترکیبات به درون سلول هاى ریشه اى یا برگى، جذب 
عناصر اصلى مورد نیاز گیاه (نیتروژن، فسفات، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و همچنین ریزمغذى ها را در کوتاه و بلند مدت توسط 
گیاهان افزایش مى دهد. همچنین وجود ساختارهاى هورمونى گیاهى در ترکیب پیچیده اسید هیومیک، موجب افزایش رشد گیاه 

و بهبود عملکرد آن مى گردد.

افزایش ماده آلى خاك
بهبود خواص فیزیکى و شیمیایى خاك

افزایش قابلیت جذب عناصر غذایى از خاك
تحریک فعالیت میکروارگانیسم هاى خاك

افزایش تحمل گیاه به تنش خشکى و سرما
محرك رشد و توسعه دهنده ریشه

فولویک اسیدهیومیک اسید
% 13/2% 2/2

پتاسیم
% 4/4

از اختالط این کود با کودهاى کلسیمى و برخى نمک ها مانند سولفات پتاسیم و یا اوره فسفات خوددارى نمایید؛ زیرا حالت ژل مانندى 
ایجاد خواهد نمود.

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. 

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 کود اضافه نمایید.

میزان مصرفزمان مصرفنوع گیاه روش مصرف

زراعى

چالکود، کودآبیارىهنگام تورم جوانه ها

کود آبیارى

کود آبیارى
10 تا 20 لیتر در هکتار

در هر نوبت

5  تا 10 لیتر در هکتار
در هر نوبت

پیش از گلدهى یا آغاز تشکیل میوه 
اولین آبیارى پس از کاشت

قبل از شروع گلدهى 

باغى

5 لیتر

20 لیتر

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده
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