KUROJIRU & HYPONEX



Giúp đất trồng cải thiện độ tơi xốp,tăng độ màu
mỡ phì nhiêu



Tái tạo lại nguồn ding dưỡng , khoáng chất, loại
trừ các vi khuẩn, sâu bệnh có hại trong đất



Giúp thảm cỏ dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng
và nguồn nước trong quá trình chăm sóc bảo
dưỡng



Mang đến sức đề kháng tốt, khỏe mạnh và xanh
mượt hơn cho thảm cỏ



Chế phẩm sinh học Kurojiru là loại chế phẩm
sinh học bán chạy nhất Nhật Bản.



Chế phẩm gồm các vi sinh vật có lợi, giúp cải tạo
đất, tăng độ phì cho đất, làm cho rễ cây phát
triển tốt, hạn chế tối đa dịch bệnh và việc sử
dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, tạo sản
phẩm hữu cơ



Chế phẩm sinh học Kurojiru giúp tăng quá trình
sinh trưởng, rút ngắn thời gian đưa thảm cỏ
vào sử dụng



Đặc biệt, Kurojiru là chế phẩm mang lại sự an

toàn tuyệt đối cho người sử dụng.



Giúp thảm cỏ sinh trưởng, phát triển khỏe



Tác dụng rõ ràng chỉ sau 2 TUẦN sử dụng

mạnh



Giúp tạo độ phì nhiêu, chất dinh dưỡng



Sử dụng cho HẦU HẾT các loại đất trồng



Sử dụng tốt cho TẤT CẢ các dòng cỏ hiện nay

màu mỡ cho đất trồng


Mang lại thảm cỏ xanh mượt, khỏe mạnh
cho người sử dụng

Nhà sản xuất :

Địa chỉ : Yodogawa - Ku

Website :

Hyponex japan corp.,ltd - Nhật Bản

Osaka 532-0003 Japan

www.hyponex.co.jp



Dung tích : 800ml,thành phần N-P-K : 6-10-5



Cân bằng 15 chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng,
thảm cỏ khỏe mạnh bao gồm nitơ, canxi và các nguyên tố vi lượng với
công thức mới



Phân bón dạng lỏng thích hợp với nhiều loại hoa kiểng, bonsai, các dòng cỏ
cảnh quan, sân bóng, sân golf...



Tăng khả năng quang hợp giúp cây, cỏ
hấp thu tốt các chất dinh dưỡng



Kích thích cây,cỏ đẻ nhánh, nảy chồi, ra
đọt nhanh, ra hoa nhiều.



Tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh và
thời tiết bất lợi.

Pha loãng với nước theo tỷ lệ hướng dẫn trước khi sử dụng cho cây trồng.


Hoa kiểng, rau màu : 40ml ( 2 nắp chai ) cho 10 lít nước. Phun 2 tuần/1 lần



Bonsai, hoa lan, địa lan, xương rồng : 5ml ( 1/4 nắp chai ) cho 10 lít nước. Phun 2 tuần/1 lần



Cỏ sân Golf, sân vườn, cây nội thất, cây ăn trái : 20ml ( 1 nắp chai ) cho 10 lít nước. Phun 1 tuần/1
lần

