
 
 
 
 
 

 
 التركیب:

  %1.5البورون: 
  %3.5المولبدینیوم: 

  P2O5( :10% (  الفوسفور
 %2احماض امینیة حرة: 

 لتر/غم 1.35-1.25: الكثافة
  9- 7: الحموضة درجة

  
الفسفور، البورون تراكیز من یحتوي على ، لتكنولوجیا النانو وفقایصنع مركب فرید  بلصنانــو موبو 
  الذي یعمل على تحفیز االزھار وتثبیت العقد وزیادة االثمار في جمیع المحاصیل المختلفة. والمولیبدینوم

  
  الخصائص والممیزات:

 

لمعالجة قلة سماد فائق الجودة مصنع وفقا لتكنولوجیا النانو، وھو مركب سائل مخصص بلص نانــو موبو 
  وضعف األزھار وانخفاض نسب العقد.

  
طریق تنشیط النیتروجین في العقیدات  وذلك عن في التربة Nتحسین محتوى یعمل على  بلصنانــو موبو 

  مما یسھل امتصاص النیتروجین وخاصة في البقولیات.الجذریة 
  
  وتكوین البروتینات في النبات. یعزز نقل السكریات بلصنانــو موبو .

  ح.تطور حبوب اللقاح بشكل صحی ویعمل علىنظم توازن الماء في الخالیا النباتیة، ی بلصنانــو موبو 
  االنزیمات في النبات. وینظمالتمثیل الضوئي  یحفز عملیة بلصنانــو موبو 

  
  یساعد على زیادة اإلزھار وتحسین وتجانس اإلثمار وھذا یعني زیادة في االنتاج. بلصنانــو موبو 

  
  یا.الخالویسرع في انقسام ، ات النباتھرمونتحفیز ، وایالخالران جدیعمل على تقویة  بلصانــو موبو ن

  یحفز التجذیر في النبات مما یقوي النبات ویزید االنتاج. بلصنانــو موبو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

  .الرجاء استخدام الجرعة المناسبة على المحاصیل كما ھو موضح في الجدول :مالحظة
  

  : التخزین 
ق في مكان أمین جید التھویة في درجة حرارة الغرفة بعیدا عن أشعة الشمس في عبواتھ األصلیة محكمة اإلغال نتجیحفظ الم

  .و متناول األطفال وبعیدا عن المواد الغذائیة واألعالف
  :تحذیرات

 یجب قراءة الملصقة جیدا قبل االستعمال وااللتزام بتعلیماتھا بدقة.  
 تجنب اقتراب األطفال والحیوانات واألطعمة من المخصب. 
  یضھا إلى أشعة الشمس المباشرة، وحفظھا في عبواتھا األصلیة وتحت ظروف التخزین الطبیعیةعدم تعریجب. 
 لبس المالبس واألحذیة والقفازات الواقیة أثناء االستعمال.  
 یجب عدم األكل أو الشرب أو التدخین أثناء االستعمال.  
 تجنب تلویث البرك ومصادر وقنوات المیاه. 
 دقیقة على األقل ویراجع الطبیب 15حال اإلصابة اغسلھا بالماء النقي لمدة  احذر من مالمسة العینین وفي. 

  
  :مالحظة ھامة 

إن الشركة تضمن جودة ھذا المنتج ومطابقتھ للمواصفات كما وانھ مالئم لألغراض الموصى بھا إذا ما استعمل حسب 
یر مسؤولة عن أي خطأ ینتج عن سوء المنصوص علیھا تحت الظروف الطبیعیة لالستعمال وان الشركة غ التعلیمات

 .االستعمال أو التخزین
 

 
  اسم المحصول

 
  معدل االستعمال

 
  طریق الرش

 
  وقت الرش

الخضروات في البیوت 
  .الحقول المكشوفةو المحمیة

 عن طریق الري  دونممل / 200-250
  بالتنقیط

مرحلة اإلنبات معاملة من  2-4
  .النشاط الخضريمرحلة  وفي

لتر  100مل / 50-100
  ماء

عن طریق الرش 
  الورقي

مرحلة اإلنبات معاملة من  2-3
  .النشاط الخضريمرحلة  وفي

 لريعن طریق ا  دونم مل/ 300-250 الفاكھة  جمیع أشجار
  بالتنقیط

مرحلة النشاط معاملة من  2-4
  .الخضري وبعد مرحلة اإلزھار

لتر  100مل / 50-100
  ماء

عن طریق الرش 
  الورقي

مرحلة النشاط معاملة من  2-3
  حتى مرحلة الحصاد.الخضري 

 عن طریق الري  دونم مل/ 300-250 المحاصیل الحقلیةجمیع 
  بالتنقیط

مرحلة اإلنبات معاملة من  2-4
  .النشاط الخضريمرحلة  يوف

لتر  100مل / 50-100
  ماء

عن طریق الرش 
  الورقي

مرحلة اإلنبات معاملة من  2-3
  .النشاط الخضريمرحلة  وفي

 عن طریق الري  دونممل / 250-200  نباتات الزینة وأزھار القطف
  بالتنقیط

مرحلة اإلنبات معاملة من  2-4
  .النشاط الخضريمرحلة  وفي

ة، نباتات العنب، الفراول
  الزینة وأزھار القطف

لتر  100مل / 50-100
  ماء

عن طریق الرش 
  الورقي

مرحلة اإلنبات  ینصح الرش في
  .النشاط الخضريمرحلة  وفي


