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استفاده از کود بذرمال رویش پیش از کاشت روش بسیار مناسبى براى افزایش کمیت و کیفیت محصول خواهد بود. این کود 
حاوى  فسفر، پتاسیم و روى مى باشد که از عناصر ضرورى براى مرحله جوانه زنى بذر به حساب مى آیند. از طرفى بذرمال 
رویش داراى مقادیر مناسبى از عصاره جلبک  دریایى است که منجر به استقرار بهتر گیاه در خاك خواهد شد. این روش موجب 

جذب بهتر عناصر و آب در دوره اولیه رشد گیاهان نیز مى شود.

افزایش قدرت جوانه زنى بذر
توسعه ریشه و بهبود جذب آب و مواد غذایى توسط گیاه

استقرار بهتر گیاهچه در ابتداى رشد
افزایش کیفیت و عملکرد محصول

بذرمال غالت رویش با کودهاى زیستى بارور و اغلب مواد ضد عفونى کننده بذور سازگار مى باشد. 
قبل از استفاده، بطرى محصول را به خوبى تکان دهید. 

در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

 (P2O5) 1 %فسفر

 (K2O) 1 %پتاسیم

 (Zn) 4 %روى

  (seaweed Extract) 4 % جلبک دریایى

 (Humic acid) 4 %هیومیک اسید

1 لیتر

یک لیتر به ازاى 200 کیلوگرم بذر به صورت بذرمال مصرف گردد.
براي مصرف همراه با کودهاي زیستی بارور: ابتدا بذرها را در سایه بر روى نایلون و یا سطح تمیز بریزید سپس بطرى کودهاى زیستى 
بارور و کود بذرمال رویش را قبل از مصرف به خوبى تکان دهید و به نسبت مناسب با هم درون یک ظرف مخلوط کنید تا یکنواخت 
شود، در صورت نیاز به آن آب اضافه نمایید؛ سپس محلول کودى تهیه شده را به تدریج بــر روى بذرهــا اضافــه کــرده و بــه خوبــى 
مخلــوط نماییــد تــا تمامــى آن هــا بــه کــود آغشــته شــوند. دقت نمایید که مرطوب شدن بذور کفایت مى کند و از خیس و چسبنده 

شدن آن ها اجتناب نمایید. پس از هواخشک کردن بذور در سایه، بالفاصله اقدام به کاشت نمایید. 

معرفی

مزایا

تجزیه ض�نت شده

نحوه مرصف

توصیه های مهم
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