
  

و نيم  ٢ با محلولپاشي اي مركبات، پروانه مينوز مركبات، پروانه برگخوار، شته سبز مركبات، عسلك مركبات، شته سياه مركبات، شته سبز هلو و در كل انواع شته هاي مضر برمگس سفيد ،نابودي شپشك ها، شپشك آردي، بالشتك مركبات -

 ليتر آب ١٠٠٠و نيم ليتر استاپ در  ٢ليتر استاپيج و 

 ليتر آب ١٠٠٠و نيم ليتر استاپل در  ٣و نيم الي  ٢لولپاشي ابودي كنه قرمز، كنه شرقي و كنه زنگ با محن -

و نيم ليتر اولترا كلسيم پالس  فاتال د و يكتور و دو و نيم ليتر و نيم كيلو ترمينا ٢ با محلولپاشي شانكر باكتريايي مركبات، آنتراكنوز مركبات، بالست مركبات، لكه سياه مركبات، )سر خشكيدگي درختان مركبات (ناتراسياكنترل بيماريهاي،  -

 ليتر آب  ١٠٠٠در 

 ليتر آب ١٠٠٠ليتر اولترا كلسيم پالس در  ٢و نيم الي  ١كيلو ترميناتور بهمراه دو و نيم ليتر فاتال د و  ٣دو و نيم الي در هكتار و محلولپاشي ليتر فاتال د  ٥الي  ٣كيلو گرم ترميناتور و  ٤الي  ٣كنترل گموز با آبياري  -

:توجه  

ت در حصول نتيجه بهتر و سريعتر بسيار موثر مي باشد. ميزان مصرف هاي توصيه شده با توجه به شرايط اقليمي متفاوت و مناطق مختلف ميتواند متغير باشد، لذا مشورت با كارشناسان منطقه اي شرك  

مسئوليتي در قبال استفاده نادرست محصوالت بدون مشورت با كارشناسان شركت نخواهد داشت.شركت هيچگونه   

 با تشكر از حسن انتخاب شما و اعتماد شما به محصوالت زمرد سبز كوير(ميرجليلي)

 

 

 قبل گلدهي ريزش كامل گلبرگها اوايل ميوه دهي افزايش سايز ميوه رنگ انداختن ميوه قبل از برداشت پس از برداشت
 مركبات 

ليتر اولترا كلسيم پالس +  ٣
كيلو اكشن زينك پالس +  ١
كيلو اكشن باالنس پالس ١  

ا ليتر اولتر ٣ليتر اولترا سايز+  ٢
 كلسيم پالس 

ليتر  ٢سايز + و نيم ليتر اولترا  ٢
كيلو  ٢اولترا كلسيم پالس +

 ترميناتور

 و نيم ٢و نيم ليتر اولترا سايز +  ٢
كيلو  ١ليتر بست فولي هلث + 

 اكشن باالنس پالس

كيلو  ١ليتر اولترا سايز +  ٢
ليتر اولترا كلسيم  ١ترميناتور + 

 پالس 

ليتر اولترا  ١ليتر اولترا ست +  ٢
كيلو اكشن باالنس  ١بوستر+ 

 پالس

ليتر  ٢ليتر اولترا بوستر +  ٢
 ليتر اولترا ست ٢اولترا فالور+ 

+ نيم كيلو اكشن باالنس 
  پالس

 ١٠٠٠ /محلولپاش
 ليتر آب

 ١٠ليتر اولترا اكشن كا +  ٥ 
 كيلو سولفات پتاسيم تايگرگرو

 ١٢ ٣٦كيلو  ١٠ليتر ماتادور +  ٥
١٢ 

كيلو ١٠ماتادور +  ليتر ١٠  
در هكتار ١٢ ١٢ ٣٦   

كيلو  ٢ ليتر اولترا اكشن كا + ٥
كيلو تايگرگرو  ١٠ اولترا آيرون +

١٢ ١٢ ٣٦  

كيلو  ٥ليتر اولترا اكشن كا +  ٥
١٢ ١٢ ٣٦تايگرگرو   

كيلو اولترا هيوميپاور + ٣   +٢ 
كيلو  ١٠ كيلو اولترا آيرون +

٢٠ ٢٠ ٢٠تايگرگرو   

هكتار /آبياري  


