
Europe´s leading producer of Leonardite
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رایزا رشد و توسعه سیستم ریشه اى را تحریک مى کند، از این رو جذب مواد غذایى را پس از جـوانه زنى یا پـس از نشاء (انتقال گیاه) در 
آغـاز چرخه ى زایشى گیاهان ، در هنگامى که بازسازى محصـوالت زراعى ضرورى مى باشد و یا در خـاك هایى که نیـاز تـغذیه اى آن ها 

حداکثر است را افزایش مى دهد.
حاوى الـیگو پپـتیدها، پلى پـپتیدها، آلژیـنات، مانیتـول، الیگوساکاریدها، پلى ساکاریدها، هورمـون هاى طبیعى رشد، بتائین، پلى آمیـن و 
ویتامین ها مى باشد. همه ترکیبات ذکر شـده در رایزا ازعصاره ى با کیفیت باال و ویژه که از جلبک دریایى آسکوفیلوم نودوسـوم مشتق شده، 
به دست آمده است ومنجر به اثرگذارى این محصول گردیده است.حضورتوام ترکیبات فوق و آمینواسیدها و نیتروژن، رشد و توسعه سیستم 

ریشه اى را را تسریع میبخشد.

Raizaرایزا 

محتواى تضمین شدهمیزان و روش مصرف

باغ هاى تازه احداث شده میوه: 4 الى 5 نوبت و هر بار 3 الى4
لیتر در هکتار، از زمان انتقال گیاه هر دو هفته یکبار تکرار شـود.
مرکبات: در شروع فصل بهار و در تابستان، دو نوبـت و هر بار 5 

لیتر در هکتار 
درختان میوه و زیتون: در آغاز هر فصل رویشى، 2 الى 3 نوبت 

و هر بار 5 لیتردر هکتار
سبزیجات، توت فرنگى، چغندر قند، پنبه، توتون وگیاهان 
زراعى: با اولین آبیارى بعد از انتقال نشاء، 3 الى 4 لیتر در هکتار

محصوالت زراعى دانه دار و چمن ها: با اولـین آبیـارى بعـد از 
کاشت بذر 3 الى 4 لیتر در هکتار و تکرار آن به فاصله ى 10 روز 

بعد در ماه اول
دیگر تیمار ها: در زمان هایى که رشد ریشه ها کند است، که به 
طور ویژه در نتیجه دماى پایین و یا تنش ها مى باشد، مى توان از 

این محصول استفاده کرد.

اسیدآمینه هاى آزاد ................................................... 10/7 درصد

نیتروژن کل(N) ................................................................ 4 درصد


