Phân NPK : Phân bón ch?ng lép h?t PS-3.1

Phân bón ch?ng lép h?t PS-3.1

Rating: Not Rated Yet
Price:
Variant price modifier:
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Sales price:
Sales price without tax:
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Tax amount:

Góp ý cho s?n ph?m này

Mô t?

PHÂN BÓN CH?NG LÉP H?T

PS-3.1
20-3-14-15
Zeolite - CaO - MgO + TE
C?NG CÂY, CH?C H?T, CH?NG B? NGÃ

M?t tr??c

M?t sau
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Phân NPK : Phân bón ch?ng lép h?t PS-3.1

THÀNH PH?N:
??m (N): 20%
Lân (P2O5): 3%
Kali (K2O): 14%
CÔNG D?NG:
- Phân bón PS-3.1 là s? k?t h?p hoàn h?o gi? nhà s?n xu?t v?i nhà khoa h?c hàng ??u trong
l?nh v?c nông nghi?p, m?t s?n ph?m ??c ?áo giúp cây lúa phát tri?n m?t cách toàn di?n.
- Phân bón PS-3.1 ???c b? sung khoáng Zeolite ch?a các thành ph?n có tác d?ng ch?ng th?t
thoát phân bón, ?n ??nh ?? PH, t?ng kh? n?ng h?p thu dinh d??ng c?a cây lúa.
- Phân bón PS-3.1 t?ng c??ng kh? n?ng ra r?, ?? nhánh, ch?ng ?? ngã, t?ng kh? n?ng quang
h?p, t?ng s?c ?? kháng các lo?i m?m b?nh, gi?m t? l? h?t lép:
H??NG D?N S? D?NG:
- Lúa: L??ng bón cho 1000m2 (1 công Nam b?)
Giai
?o?n
Bón lót
7 - 10
NSS
20 - 22
NSS
40 -45
NSS

Phân
lân
20kg

PS-3.1

10 kg
15kg
15 kg

H??NG D?N S? D?NG VÀ B?O QU?N AN TOÀN:
- B?o qu?n n?i khô ráo, thoáng mát.
- Tránh xa t?m tay tr? em.
- Mang bao tay, kh?u trang khi s? d?ng phân bón.
- C?t kín mi?ng bao khi không s? d?ng.

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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