
بور رویش

BORON 12%

BOR ROUYESH

کود بور- رویش ترکیبى حاوى بور به همراه اتانول آمین است. اتانول آمین موجود دراین کود به افزایش جذب و پایدارى بور در خاك
 هاى قلیایى و افزایش سرعت جذب در محلولپاشى مى شود. عنصر بور در تقسیم سلولى در بافت هاى مریستمى، تشکیل جوانه هاى برگ 
و گل، جوانه زدن دانه گرده، تشکیل و ترمیم بافت آوندى، متابولیسم و نقل و انتقال قند، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم 

به پتاسیم نقش دارد. 

* مؤثر در گرده افشانى و تشکیل میوه
* انتقال مواد قندى در گیاهان

* جلوگیرى از بدشکلى و ترکیدگى میوه
* افزایش زنده مانى جوانه میوه و کاهش ریزش میوه قبل از رسیدگى

 (Boron) 12 %بور

* قبل از استفاده از این کود اطالع از میزان غلظت عنصر بور در خاك و آب کشاورزى منطقه الزامى مى باشد.
* قبل از استفاده، بطرى محصول را به خوبى تکان دهید. 

* بهترین زمان محلول پاشى در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
* در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهدارى شود.

* قبل از اختالط با سایر سموم و کودها،  هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم پاش اضافه نمایید.

1 لیتر

درختان میوه 
و مرکبات

پیش از گلدهى
 پیش از رنگ گیرى میوه

کلم و کاهو
 و گیاهان صیفى

رشد کافى شاخه و برگ 
تکرار هر 3 هفته

زمان مصرفنوع گیاه

یک هفته پیش از گلدهىدانه روغنى

ابتداى فصل رشد گیاهان علوفه اى

پسته
محلول 2 در هزار 
محلول 3 در هزار 
محلول 1/5در هزار 
محلول 2 در هزار 

محلول 1/5 در هزار در ابتداى پنجه زنى و خوشه دهىغالت

میزان مصرف 
(محلول پاشى)

1/5-1 لیتر در هکتار
1/5 لیتر در هکتار

1 لیتر در هکتارپیش از گلدهى
محلول 2 در هزار پیش از گلدهى - غوره دهىانگور

1 لیتر در هکتار4 تا 6 برگىچغندر قند
1/5 لیتر در هکتارتکرار پس از 4 هفته

1/5 در هزار ابتداى فصل رشد- پیش از گلدهى

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده
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