
کود تخصصی گوجه فرنگی: از مرحله کشت نشاء تا شروع گلدهی

DOSE AND DIRECTIONS FOR USE
NutriGold-T1 can be applied during the transplant to the 
beginning of flowering in tomato cultivation. 
NutriGold-T1 must be applied to the soil, using localized 
irrigation systems. 
Apply 10-20 L/Ha, daily.
Maximum dose must be applied to soils with low fertility 
level.

محتوی: 
                                                                                                                                                12 % :)P2O5( 4، فسفر محلول %  :)N( نیتروژن

                                                                                                                                                3.5 %  :)K2O( پتاسیم محلول
                                                                                                                                                      

                                                                     
ترکیبات سازنده: اسید نیتریک، اسید فسفریک، هیدروکسید 

پتاسیم، ترکیب کالت کننده و کریرها  

MANUFACTURED BY: JOSÉ MORERA S.L. Plz. Almansa 
1. 46001. Valencia/Spain

Contents:
 20 litres 

Net mass:
23.4 Kg

نوتری گلد- تی 1 

حجم خالص:  
20  لیتر 

دستورالعمل استفاده:

20 - 10 لیتر در هکتار ، بصورت 
روزانه

خصوصیات ترکیب :
مزارع  نیاز  مورد  ماکرو  عناصر  کننده  تامین   -

گوجه فرنگی ، از مرحله نشاء تا شروع گلدهی
- حاللیت کامل در آب 

- باال بودن راندمان جذب عناصر از طریق مصرف 
همراه آب آبیاری به دلیل وجود ترکیبات کالت 

کننده

تاریخ انقضا: چهار سال پس از تولید  تاریخ تولید: درج شده روی کاال 

شرکت تولید کننده: تجارت طالیی هنگام- تحت لیسانس شرکت موررا اسپانیا

آدرس کارخانه: بندرعباس، شهرک صنعتی شماره یک

 NutriGold-T1 

خدمات فنی و فروش در ایران:
شرکت تجارت طالیی هنگام                                                                                                                                           
                                                                             

آدرس: تهران، صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی، پالک 49، واحد 36 
تلفن تماس: 8-44032696-021، دور نگار: 021-44032695
www.tthengam.com :کد پستی: 1471645584، وب سایت

COMPATIBILITIES
NutriGold-T1 is compatible with the products 
normally used on agricultural treatments.

HANDING AND STORAGE
No especial handing precautions to take. 
Store the hermetic sealed containers in a cool and 
dry place. In order to avoid accidents, apply 
normal measures in the handing and storage 
of fertilizer products. 

NOTICE
The manufacturer will not be responsible 
for damage caused by incorrect usage of their 
products.

احتیاط و هشدار:                                                                                                                      
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.                      
قبل از استفاده، دستورالعمل استفاده به دقت 

مطالعه شود


