
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليتر آب ١٠٠٠در  و نيم ليتر استاپ ٢بهمراه ليتر استاپيج  ٣الي  و نيم ٢با محلولپاش  شته پروانه توتا، مگس ميوه كوئيزلند و نابودي مگس سفيد، -

 ليتر آب ١٠٠٠در  استاپليتر  ٣الي  و نيم ٢با محلولپاش  انواع كرم نظير كرم طوقه و كرم هليوتيسنابودي  -

و نيم الي دو و نيم كيلو  ١فاتال د بهمراه ليتر و نيم  ٣الي  و نيم ٢با محلولپاش  كلي بيماريهاي قارچي برگي كه در اثر رطوبت ايجاد ميگردند و نيز بيماريهاي باكتريايي برگيكنترل شانكر باكتريايي، پوسيدگي ترانزيت، بوتريتيس(كپك خاكستري) و بطور  -

 ليتر آب ١٠٠٠و نيم ليتر اولترا كلسيم در  ٢ترميناتور و 

 ليتر آب ١٠٠٠اولترا كلسيم در  الي دو نيم ليترو نيم  ١و نيم الي دو و نيم كيلو ترميناتور و  ١بهمراه  فاتال پليتر و نيم  ٣الي  و نيم ٢با محلولپاش  خشككلي بيماريهاي قارچي برگي و بطور  سفيدك آشكاركنترل  -

 متر مربع ١٠٠٠اولترا كلسيم در  ليتر ١كيلو ترميناتور و  ٢الي  ١بهمراه  فاتال دليتر  ٢الي  ١فوزاريوم، ورتيسيليوم، پيتيوم، فيتوفترا و پوسيدگي هاي ريشه اي كه در اثر رطوبت ايجاد ميگردند با آبياريكنترل  -

: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  

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

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

 كاشت نشاء رشد رويشي و قبل گلدهي  تشكيل ميوه افزايش سايز ميوه رنگ انداختن بعد از هر چين 
گوجه فرنگي  

 گلخانه اي
اولترا بوستر +  سي سي ٢٥٠
 ١٠٠گالدياتور + گرم  ١٠٠
اكشن باالنسگرم   

 ١٥٠اولترا سايز+ سي سي  ٢٥٠
سي  ٢٥٠اولترا كا پالس +  گرم
اولتراكلسيم پالس سي   

 ٢٥٠اولترا سايز +  سي سي ٢٥٠
 ١٠٠بست فولي هلث + سي سي 

اكشن باالنس پالس گرم   

اولترا سي سي  ٢٥٠
 سي سي ٢٥٠ ست +

 ١٠٠بست فولي هلث + 
اكشن باالنس گرم 

 پالس 

اولترا بوستر + سي سي  ٢٥٠
بست فولي سي سي  ٢٥٠

گرم اكشن  ١٠٠هلث +
 باالنس پالس

ليتر  ١٠٠ /محلولپاش 
 آب

 ١ليتر اولترا اكشن + و نيم  ٢
 ليتر اولترا اكسترا 

و نيم  ٢ماتادور +  و نيم ليتر ٢
١٠ ٥٢ ١٠ كيلو  

 و نيم ٢ليتر ماتادور + و نيم  ٢
 كيلو

در هكتار ١٢ ١٢ ٣٦   

ليتر ماتادور +  و نيم ٢
و  ٢كيلو ترميناتور +  ١

كيلوگرم تايگرگرو  نيم
در هكتار ١٢ ١٢ ٣٦  

ليتر اولترا اكشن +  و نيم ٢
كيلو تايگرگرو ١  
در هكتار ٢٠ ٢٠ ٢٠   

ليتر اولترا  ١
كيلو  نيم+ اكسترا 

 ترميناتور

متر مربع ١٠٠٠ /آبياري  

 ٢٥٠اولترا ست + سي سي ٢٥٠  
سي سي  ٢٥٠ترميناتور+  گرم

 اولترا فالور

اولترا  سي سي ٢٥٠
 سي سي ٢٥٠فالور + 

 ١٠٠اولترا بوستر + 
گالدياتورگرم   

+  اولترا ستسي سي  ٢٥٠
سي سي فاتال د +  ٢٥٠
ترميناتور گرم ٢٥٠  

ليتر  ١٠٠ /محلولپاش 
 آب

گرم  ٢٥٠ليتر ماتادور + و نيم  ٢  
 اولترا هيوميپاور

ليتر ماتادور +  و نيم ٢
كيلو  ٢  

١٠ ٥٢ ١٠تايگرگرو  

و نيم ليتر اولترا اكسترا +  ٢
 ١٠كيلو تايگرگرو  و نيم ١

١٠ ٥٢  

متر مربع ١٠٠٠ /آبياري   



 


