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SILIC POTAS

سیلیس - پتاس رویش حاوى سیلیسیم و پتاسیم است که ضمن تأمین این عناصر، با افزایش ضخامت دیواره سلولى و تجمع مواد فنولى 
در گیاهان، الیه محکمى در برابر نفوذ انواع آفات و بیمارى هاى قارچى ایجاد مى کند و سبب کاهش ورس در غالت مى گردد.

وجود عناصر سیلیسیم و پتاسیم در یک ترکیب موجب افزایش فتوسنتز، کاهش سمیت عناصر سنگین، تشدید واکنش هاى انتقال انرژى، 
افزایش رشد جوانه انتهایى و افزایش عملکرد کمى و کیفى محصوالت کشاورزى مى شود. 

* استحکام ساقه و کاهش ورس گیاهان
* ممانعت از آلودگى هاى قارچى و افزایش راندمان قارچ کش ها

* افزایش مقاومت گیاهان در برابر حمله آفات تریپس، پسیل و کنه ها
* افزایش فتوسنتز گیاهان و رشد انتهایى و تعداد ساقه ها

* کاهش سمیت ناشى از شورى خاك 

 (SiO2) 26/6 %سیلیسیم

 (K2O) 13/3 %پتاسیم

* توصیه مى شود در صورت اختالط با سایر سموم و کودها،  در سطح محدود آزمایش شود. 
* 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 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.

مقدار مصرف زمان مصرف نوع محصول

غالت
برنج
ذرت

سبزیجات برگى
صیفى و جالیزى

محصوالت زراعى

درختان میوه

1 لیتر در هکتار پنجه زنى - طویل شدن ساقه

1/5 لیتر در هکتار 
1/5 لیتر در هکتار 

2-1 لیتر در هکتار 

1 لیتر در هکتار 

1 لیتر در هکتار 

محلول 1 در هزار 

جوانه زنى-در خزانه-زمان پر شدن دانه ها

از  پس   – برگى  جوانه هاى  باز شدن  از  پس 
ریزش گلبرك ها – هنگام رشد میوه

6-4 برگى
هر 4 هفته یک نوبت

هر 4 هفته یک نوبت
شش برگى – پیش از گلدهى  زمان پر 

شدن دانه

1 لیتر

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده
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