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مطور عالي الفعالية
بوتاس
محسن ّ
ّ
تعليمات االستخدام

الريّ بالتنقيط
المحصول
 1لتر الى  1.5لتر للدنوم في الجرعة
الخضار ،بطاطا ،بصل
مع بداية عقد الثمار وحتى أسبوع قبل
جزر ،بندورة ،خيار ،كوسا،
القطف.
باذنجان ،شمام ،بطيخ ،فراولة
يمكن التطبيق كل أسبوعين وحسب الحاجة
ونوع المحصول.
 1لتر الى  2.5لتر للدنوم في الجرعة
أشجار الفاكهة والحمضيات
مع بداية عقد الثمار وحتى  10الى 15
والزيتون ،عنب ،بلح،
تفاح ،لوزيات ،جوافة ،حمضيات يوم قبل القطف.
 5جرعات في الموسم

المحصول
الخضــــــــــار ,بطاطا ,بصل,
جزر ,بندورة ,خيــار ,كوســا,
بــاذنجان ,شمام ,بطيخ ,فراولة
أشجار الفاكهة والحمضيات
والزيتـــــــــون ,عنب ,بلــح,
تفــاح ,لوزيات ,جوافة,
حمضيات ,زيتون

بواسطة الرش
من  0.5الى  1لتر  100 /لتر ماء .بداية
الرش عند بداية
عقد الثمار و حتى أسبوع قبل القطف
بمعدل جرعة كل
اسبوعين وحسب الحاجة ونوع المحصول.
من  0.2الى  0.5لتر  100 /لتر ماء.
بداية االرش عند بداية عقد
الثمار و حتى أسبوع قبل القطف بمعدل
جرعة كل اسبوعين
وحسب الحاجة والنوع المحصول3 .
رشات خالل الموسم.
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سماد سائل جاهز يحتوي على نسبه عاليه من عنصر
البوتاسيوم

•تركيبة تساعد على مقاومة الجفاف وتفعّ ل اإلستفادة من المياه داخل النبات.
•تركيبة متوازنة بين زيادة االنتاج والمحافظة على حيوية المجموع الخضري.
•تركيبة مثالية لزيادة حجم الثمار وتحسين نوعيتها وتسريع معدل النضج
للثمار.
•تركيبة تستخدم لجميع المحاصيل من فاكهة وخضار

المكونـــــــــــــــــــات :

أكسيد البوتاسيوم ()K2O
نيتروجين ()N
الرقم الهيدروجيني | 7.5 :الكثافة1.34:

 30%وزن/حجم
 4%وزن/حجم

قابلية الخلط:

عدم خلطها مع مركبات شديدة الحموضة .ينصح الري بالماء بدون سماد بعد
استخدام السماد .

التخزين:

يخزن المركب تحت ظروف جافة غير معرضة الشعة الشمس المباشرة في
ظروف حرارة ال تزيد عن  35مئوية .

االحتياطات:

عدم التدخين  ,االكل والشرب خالل عملية الرش  .تجنب مالمسة العين  ,غسل
اليدين جيدا بعد االستخدام .

الكفالة:

المنتج يضمن تركيبة المنتج طالما انه موجود في عبوته االصلية وتحت ظروف
تخزين مثالية .
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