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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:

Ask a question about this product

Description

PHÂN BÓN MÙA KHÔ

CO.PEP
20-5-6-13S+TE
B? SUNG VI L??NG ??T HI?M - GIÚP PH?C H?I CÂY SAU THU HO?CH TRÁI
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THÀNH PH?N:
N:20%; P2O5:5%, K2O:6%; S:13%
TE(0,2% CaO; 1% MgO, 250ppm Bo; 150ppm Fe; 100ppm Cu, Mn, Mo,...)
CÔNG D?NG:
- S? d?ng cho cây cà phê, tiêu, thanh long... b? vàng lá, th?i r?.
- Vi l??ng ??t hi?m, giúp tái t?o r? m?i khi cây b? th?i r? và kích thích b? r? cây tr?ng phát tri?n
sâu r?ng, cây to kh?e, b? lá xanh b?n, h?n ch? ?? ngã.
- Giúp cây cà phê, tiêu ph?c h?i nhanh sau th?i gian thu ho?ch c?ng nh? d??ng hoa nuôi trái
trong th?i k? ra hoa ??u qu?
- Cung c?p dinh d??ng cho cây trong mùa khô, thúc ??y phân hóa m?m hoa t?t, ra nhi?u
hoa,hoa n? ??u và t?p trung.
- Ch?t gi? ?m ch?ng h?n ??c bi?t, giúp cây tr?ng ch?u h?n vào mùa khô kéo dài th?i k? kinh
doanh, kéo dài tu?i th? c?a cây.
- T? l? ??u trái cao, gi?m t? l? r?ng trái, trái l?n nhanh.
- T?ng n?ng xu?t và ch?t l??ng trái.
H??NG D?N S? D?NG:
Nhóm
Th?i kì
Bón
cây
bón
thúc
tr?ng
Cà phê, - Sau thu 300 - 400
Cacao,... ho?ch trái kg/ha/l?n
bón
- Trong
mùa khô
Tiêu
- Sau thu 125 - 150
ho?ch trái kg/1.000

2 / 3

Phân NPK : Phân bón mùa khô

Thanh
long

- Trong
mùa khô
- Sau thu
ho?ch
trái

CO.PEP 20-5-6-13S+TE

m2/l?n
250 - 300
kg/ha/l?n
bón

- Tr??c
khi ra
hoa
Cây tr?ng
khác

200 - 350
kg/ha/l?n
bón

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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