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Rating: Not Rated Yet 
Price: 
Variant price modifier: 

Base price with tax: 

Price with discount: 

Salesprice with discount: 

Sales price: 

Sales price without tax: 

Discount: 

Tax amount: 

Góp ý cho s?n ph?m này   

 

Mô t? 

PHÂN BÓN H?N H?P N.P.K

17-5-18+Bo+MgO+TE

B? sung vi l??ng ??t hi?m giúp cây tr?ng ch?ng r?ng trái và
trái l?n nhanh
TAN C?C NHANH, KHÔNG ?? L?I XÁC BÃ
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THÀNH PH?N:  

N: 17%; P2O5: 5%; K2O: 18%,
TE(2% CaO; 1%MgO; 100ppm Bo; 50ppm Fe; 20ppm Cu; 20ppm Zn,...)

 CÔNG D?NG:  

 - Khoáng vi l??ng ??t hi?m giúp cây tr?ng sinh tr??ng, phát tri?n, t?ng hi?u qu? s? d?ng phân
bón cho cây, gi?m l??ng phân hóa h?c t? 10-20%.

- Ch?ng r?ng trái, trái l?n nhanh, màu s?c ??p, chín ??ng lo?t d? thu hái.
- T?ng kích th??c trái, v? m?ng, nhân to và ch?c, giúp cà phê th?m ngon ??m ?à, ?? tiêu chu?n
xu?t kh?u.
- Giúp cây rau ?n trái (Cà chua, D?a leo, Kh? qua, ?t,...) cây ?n qu? (Xoài, Chôm chôm, S?u
riêng, Thanh long, Nho,...) ??u trái nhi?u, trái chín ??u, t?ng ch?t l??ng trái.
- T?ng kh? n?ng ch?ng ch?u c?a cây v?i sâu b?nh và ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t.
- Không gây ô nhi?m môi tr??ng, thích h?p v?i n?n nông nghi?p b?n v?ng.

H??NG D?N S? D?NG:  

 Nhóm cây
tr?ng 

L??ng dùng 

Cây công
nghi?p (Cà
phê, tiêu, cao
su,...)

1.200 - 1.800
kg/ha/n?m

Cây ?n qu?
(s?u riêng,
b??i, xoài,
cam, quýt ...)

2,5-4,0
kg/cây/n?m

Rau ?n trái, c?
(Cà chua, ?t,
Kh? qua, D?a
leo, Khoai tây,
Cà r?t,...)

500 - 800
kg/ha/v?

Rau ?n lá (Sú,
C?i th?o, Xà
lách, Bó xôi,...)

250 - 350
kg/ha/v?

Hoa các lo?i
(Cúc, ??ng

450 - 500
kg/ha/v?
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ti?n, Loa kèn,
Lay ?n, H?ng,
Tulip,...)

Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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