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ــه  ــل اولی ــرای رشــد گیاهــان در مراح ازت و فســفر ب
اهمیــت باالیــی دارنــد. کمبــود فســفر در دوران رشــد 
ــی  ــد، ســامت عموم ــر رش ــی ب ــر نامطلوب ریشــه،  اث
گیــاه و عملکــرد نهایــی دارد. در خاک هــای ضعیــف از 
نظــر غذایــی یــا مزارعــی کــه تغذیــه مطلوبــی انجــام 
نشــده یــا کمبــود رطوبــت و مــواد آلــی خــاک منجــر 
بــه کاهــش جــذب عناصــر غذایــی می شــود، کاربــرد 
بیوسکوئنشــیال ۱ در مراحــل اولیــه رشــد ضــروری 
منیزیــم  از  توجهــی  قابــل  مقــدار  وجــود  اســت. 
۱ در کنــار ســایر ریــز  در ترکیــب بیوسکوئنشــیال 
مغذی هــا بــه افزایــش تولیــد کلروفیــل و در نتیجــه 

ســبزینگی گیــاه کمــک می کنــد. 
بیوسکوئنشــیال ۱ یــک کــود مایــع امولســیون حــاوی 
NPK،  منیزیــم، عناصــر ریــز مغــذی و جلبــک دریایــی 
اســت. وجــود جلبــک دریایــی در کنــار ایــن ترکیــب 
فســفر بــاال موجــب بهبــود ریشــه دهی و ســامتی 

گیــاه در مراحــل اولیــه رشــد می باشــد. 
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محصول
میزان مصرف

توضیحات
لیتر در هکتارمیلی لیتر در 100 لیتر آب

اوایل چرخه رشدی گیاه. کاربرد دوم 14 روز بعد2502.5غات

کاربرد ماهانه بر روی چند ساله ها. دو بار کاربرد با فاصله 14 3-3002-200رز و گیاهان زینتی
روز بر روی یکساله ها در دوران ابتدایی رشد.

توت فرنگی و سایر 
توت ها

یک بار کاربرد 3 هفته بعد از کاشت3003

اولین کاربرد 3 هفته بعد از انتقال نشاء، تکرار 14 روز بعد3-3002-200گوجه فرنگی و فلفل

7 تا ۱0 روز پس از شروع غده زایی4004سیب زمینی

1 تا 2 کاربرد در ابتدای دوران رشد3-3002-200سبزیجات

برای محصوالتی که کمبود فسفر دارند با فواصل 10 تا 14 روز 3003سایر محصوالت
تا برطرف شدن مشکل تکرار نمایید.

ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
امکــس انگلســــتان در ایـــران

دفتر مرکزی:
تهــــــران، خیابــان بهشــتی، خیابــان مفتـــــــح،  

خیابــان نقــــدی، پــــــاک 40 
تلفن:                           88502020 - 02۱ 

کاربرد: 
بیوسکوئنشــیال ۱ در مراحــل اولیــه رشــد و زمانــی 
ــد  ــرژی بیشــتر دارن ــن ان ــه تامی ــاز ب ــه گیاهــان نی ک
یــا تحــت تنــش هســتند بــه صــورت محلــول پاشــی 
اســتفاده می شــود. ایــن کــود کــه حــاوی 40% فســفر 
می باشــد در تحریــک بــه گل دهــی و شــکوفه دهــی 
هــم نقــش دارد. بیوسکوئنشــیال ۱ قابلیــت اختــاط 
ــر اســت  ــا بهت ــا و ســموم را دارد ام ــب کود ه ــا اغل ب
قبــل از آن آزمایــش در ســطوح کوچــک انجــام شــود.  
باعــث  گیــاه  روی  بــر  یکنواخــت  پوشــش  ایجــاد 

ــردد. ــول پاشــی می گ ــی محل افزایــش کارای


