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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: 

Góp ý cho s?n ph?m này   

 

Mô t? 

PHÂN BÓN LÁ VI L??NG ??T HI?M
            TH?N NÔNG 
CHUYÊN DÙNG CHO CÂY THANH LONG VÀ NHO
T?NG ??U TRÁI, L?N TRÁI, CH?NG N?T TRÁI, T?NG ?? NG?T

THÀNH PH?N:
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Phân trung vi l??ng : Phân bón vi l??ng ??t hi?m Th?n Nông - Thanh long - Nho
 

N: 2,5%; K2O: 2,0%; Cu: 5.000; B: 2.500; Zn: 500; Mn: 500; pH: 6 - 7, t? tr?ng 1,15. Có b? xung
vi l??ng ??t hi?m và ch?t ph? gia ??c bi?t.
CÔNG D?NG:
- Kích thích ra r? giúp cây hút n??c và dinh d??ng d? dàng.
- B? xung ??y ?? các ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho cây tr?ng.
- T?ng ??u trái, h?n ch? r?ng trái non.
- Trái to, v? bóng ??p, ??ng ??u, tai l?n và dày, t?ng ?? ng?t cho trái.
   -     T?ng kh? n?ng ch?ng ch?u sâu b?nh.
   -     T?ng kh? n?ng ch?ng ch?u v?i ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t. 
   -     T?ng hi?u qu? s? d?ng phân bón và thu?c b?o v? th?c v?t.

H??NG D?N S? D?NG:
- Phun ??nh k? 15-20 ngày/l?n giúp cây sinh tr??ng và phát tri?n nhanh.
   -     S? d?ng vào giai ?o?n tr??c khi ra hoa giúp hoa tr? ??u và ??ng lo?t, t?ng kh? n?ng ??u
trái. 
   -     S? d?ng sau khi thu ho?ch giúp cây ph?c h?i nhanh, t?ng ?? b?n cho cây. 
   -     Pha 50 - 75 ml cho bình 10 lít n??c.

Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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