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 می باشد. فراوان مواد آلی شامل اسيد هيوميک،  اسيد فولويک به همراه کود ارگانيک مايع که   

رشد ميکروارگانيسم  و عث گردش هوا در خاک شده که اين عمل موجب افزايش تبادالت کاتيونی، تحرک بيشتراين محصول با

می گردد. شايان ذکر است تکرار مصرف اين کود،   گياهريشه جهت جذب مواد ريز مغذی به  های مفيد خاک و افزايش عملکرد 

 باعث افزايش محصول و سالمتی گياه می گردد.

  ترکيبات :    

 
 
 

                                   
 
 
 
 

 
 

 

                                                            ويژگی :

 تقويت سيستم ريشه و افزايش درصد جوانه زنی بذر 

 افزايش کميت و کيفيت محصوالت 

 ذب ساير کودهای شيميايی کمک به افزايش ج 

 متعادل نمودن و   کاهش فرسايش خاکpH    خاک    

  افزايش مقاومت گياه به خشکی 

  کاهش اثرات سو  انواع تنش های محيطی بخصوص شوری و کم آبی    

 
 مقدار و نحوه مصرف :                                            

 جذب از طريق ريشه 
 ليتر در هکتار  ) با اولين آبياری در طول فصل ( 02        :ی   باغمحصوالت                   
 ليتر در هکتار  5         محصوالت زراعی :                  

 ) جذب از طريق برگ ) محلول پاشی 
 ليتر آب 0222ليتر در  0                                                 

  بذرمال 

 يک ليتر برای صد کيلو بذر                                 

      توجه

  .با توجه به کلی بودن توصيه مصرف و همچنين تنوع شرايط آب و هوايی و ارقام محصوالت کشاورزی آزمايش قبل از مصرف توصيه می گردد 

        سازگاری :     

 ن دسته از محصوالتی که واکنش قليايی دارندآروغن های معدنی و  ب است به جزاين محصول با اغلب کودهای شناخته شده قابل ترکي.  

 . اين محصول را با علف کش هايی که با مواد ارگانيکی سازگار نيستند هرگز ترکيب ننماييد 

  درجه سانتيگراد نگهداری نماييد.  05الی  5در جای خشک و دارای تهويه مناسب و در دمای بين 

 ودکان نگهداری نماييد و از تماس اين محصول  با چشم و پوست پرهيز نماييد و بعد از مصرف دستان خود را با آب فراوان بشوييد . دور از دسترس ک  

      مايع      فرموالسيون :         

 ليتری 5گالن بسته بندی :        

        ايتاليا   RONASITALIAمحصول        
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 قابل مصرف در کشاورزی ارگانيک

 


