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Thành phần

Công dụng 

Liều lượng sử dụng

MẠNH RỄ: Bổ sung các khoáng trung vi lượng ở dạng chelate 

giúp cho bộ rễ phát triển cực mạnh trong giai đoạn đầu của 

cây non – giai đoạn cây phân hóa mầm hoa – giai đoạn chống 

rụng bông, rụng trái non – giai đoạn cây cần những dưỡng 

chất thiết yếu giúp nặng ký, to trái và làm đẹp quả.

XỐP ĐẤT: Tăng cường hàng tỉ vi sinh vật gồm các chủng: 

Bacillus megaterium – Azotobacter chroococcum nhằm cải 

tạo đất trong suốt quá trình canh tác. Đồng thời cân bằng pH 

đất từ 5,5 – 7pH.

C.E.C: Tăng cường khả năng trao đổi chất một cách mãnh liệt 

nhằm giảm tối đa khả năng thất thoát phân bón trong quá trình 

canh tác diễn ra liên tục.

Silic Oxit (SiO ):…………………............................... 5,5%2

Magie (Mg):……………………………...................... 0,15%

Lưu huỳnh (S):………………………….......................... 1%

Canxi Oxit (CaO):……………………......................... 0,2%

Canxi (Ca):........................................................... 0,14%

Axit humic:................................................................ 1%

Axit fulvic:................................................................. 1%

Hàm lượng hữu cơ:................................................... 2%

Molipden (Mo):................................................... 200ppm

Kẽm (Zn):...................................................... 15.000ppm

Mangan (Mn):.................................................. 1.000ppm

Đồng (Cu):...................................................... 1.000ppm

Boron (B):....................................................... 2.000ppm

Sắt (Fe):............................................................ 100ppm

Rau màu các loại:........................................................... Từ 30 - 40 ml

Cây ăn trái:.............................................................................. Pha 50ml 

Cây công nghiệp:........................................................... Từ 35 - 50 ml

Cây lương thực:............................................................... Từ 20 - 30 ml

Hoa kiểng các loại:........................................................ Từ 20 - 30 ml

 Tưới rễ : 500ml cho cho 200 lít nước . 
Dùng cho bình từ 16 đến 25 lít: 35 - 50 ml/bình
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