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THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG.Bổ sung các thành phần AMINO gồm 
các axit amin thực vật, cây hấp thụ trưc 
tiếp có tác dụng nhanh chóng đẩy nhanh 
quá trình phục hồi sau thu hoạch..Bổ sung CHITOSAN, kích thích sự phát 
triển của cây, đồng thời bảo vệ bộ rể cây 
trồng trước nấm khuẩn gây hại..Cung cấp lưu huỳnh cải tạo đất 
trồng,tăng cường khả năng hấp thụ dinh 
dưỡng..Là loại phân không có chất độn, tan 
nhanh trong nước, phù hợp bón cho cà 
phê, giúp phát triển cành, cây mau leo 
giàn, tán rộng..Giúp lúa  và rau ăn lá đẻ nhánh

.Bổ sung các thành phần AMINO gồm 
các axit amin thực vật, cây hấp thụ trưc 
tiếp có tác dụng nhanh chóng đẩy nhanh 
quá trình phục hồi sau thu hoạch..Bổ sung CHITOSAN, kích thích sự phát 
triển của cây, đồng thời bảo vệ bộ rể cây 
trồng trước nấm khuẩn gây hại..Dinh dưỡng cân bằng giúp đâ chồi phát 
đọt, lá xanh dày. Giai đoạn nuôi trái giúp 
trái lớn nhanh, tạo màu đẹp, gia tăng độ 
ngọt và cho năng suất tối đa .

.Cây ăn trái: 250-300kg/ha/năm, chia ra 
bón sau khi thu hoạch và sau đậu trái.Cây công nghiệp: 400-500 kg/ha/năm, 
bón vào đầu mùa mưa..Cây lương thực, ra màu và cây hoa: 
250-300 kg/ha/vụ, bón sau trồng 15-30 
ngày 

.Lúa, bắp: 400-600 kg/ha/vụ,bón lót, 
thúc sau xạ 7 ngày thúc đẻ nhánh, đón 
đòng.Cây công nghiệp ngắn ngày: 400-800 
kg/ha/năm.Bón lót bón thúc và nuôi trái..Cây công nghiệp dài ngày: 5000-1000 
ha/năm.Bón vào đầu -giữa-cuối mùa mưa.Cây ăn trái: 3-5 kg/gốc/năm.Bón sau 
thu hoạch,thúc ra hoa và nuôi trái..Cây rau hoa: 300-500 kg/ha/vụ. Bón lót 
thúc cây con và cây trưởng thành
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THÀNH PHẦN

PHÂN BÓN NPK

CÔNG DỤNG.�úc đẩy nhanh quá trình phục hồi và 
tăng trưởng của cây .
.Kích thích ra hoa đậu trái, hạn chế rụng 
lá non..Cung cấp dinh dưỡng suốt quá trình 
sinh trưởng và phát triển cây trồng.Giảm chi phí đầu tư nhờ tăng sức đề 
kháng cây trồng, giảm mầm mống sâu 
bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng 
nông sản. 

.Cây ăn trái, cây công nghiệp:200-300 
kg/ha/năm,chia 2-3 lần bón, bón lót, bón 
thúc và bón sau khi đậu trái để nuôi trái 
nuôi hạt..Cây lương thực rau màu và cây hoa: 
200-300 kg/ha/vụ, chia 2-3 lần bón, bón 
lót, bón thúc và bón sau khi đậu trái để 
nuôi trái/nuôi hạt. 
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PHÂN BÓN NPK

THÀNH PHẦN
N(ts)  : 20%; P O  (hh): 20%; K O (hh): 10%; 
S: 3%; Độ ẩm: 5%

CÔNG DỤNG .Giúp cây thúc đẩy nhanh quá trình 
hồi phục. Đâm chồi, phát đọt, lá xanh 
dày..Giúp cây kích thích ra hoa đậu trái 
và hạn chế rụng trái non..Giúp trái to, quả bóng đẹp..

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái; Cây công nghiệp: 
200-350 kg/ha/năm, chia làm 2-3 lần 
bón..Cây lượng thực; Cây rau màu và 
các loại hoa: 250-300 kg/ha/vụ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái, cây công nghiệp: 
350-500 kg/ha/năm, chia làm 2-3 lần 
bón..Cây lương thực: 400-500 
kg/ha/vụ..Cây rau màu và các loại hoa: 
350-400 kg/ha/vụ.

K O (hh): 42%; Độ ẩm: 1%

.Dinh dưỡng cân đối trong mỗi hạt 
phân.Kali ở dạng Sulphat và không chứa 
Clo.Công nghệ tạo hạt hiện đại nhất, 
giúp tiết kiệm phân và giảm chi phí sử 
dụng..Thúc đẩy các quá trình ra hoa, giúp 
cây trổ nhiều hoa.

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG 

PHÂN BÓN NPK

GERMAN
KAMAG 42 PLUS

PHÂN BÓN NPK

WOPROFERT
20-20-10

WOPROFERT
20-20-15

KAMAG 42

ROSIER
30-9-9

WOPROFERT
16-16-16

WOPROFERT
19-9-19

N (TOTAL): 16%, N-NO3: 6,2%, N-NH4: 9,8%, P2O5 (TOTAL): 16%
SOLUBLE P2O5 IN WATER: 12%

K2O: 16%, MOISTURE: 1,5% MAX

Distributor: TRUNG HIEP LOI CO., LTD

19-9-19
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PHÂN CANXI NITRAT

WOPRO 
BORON

WOPROFERT
25-20

GERMAN
15-5-20

15-5-20

GERMAN
15-9-20

WOPROFERT
15-15-15

WOPROFERT
18-18-18

TECHNOLOGY OF GERMANY
NET WEIGHT

25KG
15% Total nitrogen content.
15% Content of phosphates soluble neutral ammoniom cirate as P2O5.

15% Total potassium content as K2O.
45% Total nutrient content as N+P2O5+K2O.
Trace elemants (Boron, Cu, Fe, Mn, Zn...)
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Distributor: TRUNG HIEP LOI CO., LTD

WOPRO 
BORON

WOPRO 
KORREL

WOPROFERT
25-20

WOPROFERT
DUNG 8-6-6

FERTGROW
4-2-2

BALANCE
4-2-2
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WOPROFERT
4-2-2

4-2-2 AGROGOLD
4-2-2

Tel: (028) 3744 4638 - (028) 3519 4602 - Fax: (028) 3744 6340

Distributor: TRUNG HIEP LOI CO., LTD

WOPRO 
MAGNICOMPLEX 

WOPRO 
MAGFERT

WOPRO MAP

Distributor: TRUNG HIEP LOI CO., LTD

12-61-012-61-0



WOPRO MKP
52-34

WOPRO SOP 50

Distributor: TRUNG HIEP LOI CO., LTD

0-52-340-52-34

THÀNH PHẦN

.Hạ phèn, tăng khả năng giữ dinh 
dưỡng trong đất.. Tăng sức đề kháng của cây trồng 
đối với sâu bệnh hại và điều kiện 
thời tiết bất lợi. G iúp cây ra bông sớm nhiều và 
đồng loạt, tỷ lệ đậu trái cao..Giúp trái lớn nhanh, đồng nhất, 
rút ngắn thời gian thu hoạch.

CÔNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái:Bón 30-50 kg/ha/lần, 
bón 2-3 lần/ha/năm..Cây rau, hoa: Bón 30-50 
kg/ha/vụ..Cây lúa: Bón khoảng 20-50 
kg/ha/vụ cùng với phân vô cơ..Cây công nghiệp: Bón 30-50 
gr/gốc, trụ/lần hoặc 30-50 
kg/ha/lần, bón 2-3 lần/ha/năm.

Axit humic: 60%; K2O(hh): 12%; Ca: 1%; Fe: 
5000 ppm; B: 100 ppm; Độ ẩm: 25%; pH 
H2O: 9

NGUYÊN LIỆU

HUMI[K]wsp
0-0-12



NGUYÊN LIỆUNGUYÊN LIỆU

THÀNH PHẦN
NO3: 11%; MgO : 12%; CaO: 7%

CÔNG DỤNG . Tan hoàn toàn trong nước, tan 
gấp 10 lần MgSO4.. Chứa 100% dưỡng chất tinh khiết 
cho cây trồng.. Không chứa muối sunfat, không 
chứa clo và các yếu tố độc hại cho 
cây trồng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Các loại cây trồng khác: 50– 
60kg/ha/lần.Cây lương thực: 
0.5-1.5kg/cây/lần.Cây ăn trái: 200 – 300kg/ha/lần.Rau màu các loại: 
0.1–0.3kg/trụ/lần50 – 100kg/ha/lần

NGUYÊN LIỆU

THÀNH PHẦN
 K2O (hh): 50%; Độ ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng.. Tan hoàn toàn. Thích hợp cho hệ 
thống tưới nhỏ giọt hoặc bón qua 
lá.. Là kali dạng sun-fat bổ sung vi 
lượng chelate đầu tiên tại Việt 
Nam.. To trái, chắc hạt, mã đẹp, hạn 
chế rụng, nứt và thối trái.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: pha 10-15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/vụ..Cây công nghiệp: pha 10-15g/ 8 
lít nước. Liều lượng: 1200-3000 
g/ha/lần, tưới 2-3 lần/vụ..Cây lương thực: pha 10g/8 lít 
nước. Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 
1-2 lần/vụ..Cây rau màu: pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

Distributor: TRUNG HIEP LOI CO., LTD

11-0-0-12+7%CaO11-0-0-12+7%CaO

WOPRO  CAMAGFLEXWOPRO  CAMAGFLEX
CALCIUM MAGNESIUM NITRATE

WOPRO
SOP 50

WOPRO
CAMAGFLEX

WOPRO MKP
52-34



PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC
KÉO ĐƯỜNG-TĂNG MÀU

R600

Axit fulvic (axit fulvic): 5%; N   : 5%; 
P2O5(hh):9%; K2O(hh): 17%; pH H2O: 5; Tỉ 
trọng: 1.1; 10% Monosaccharide.

CÔNG DỤNG.Tăng cường khả năng hấp thụ và đồng 
hóa chất dinh dưỡng của cây.. Lá luôn xanh mướt, quang hợp tốt.. Tăng khả năng chống chịu của cây 
trong điều kiện khô hạn và thay đổi pH 
đột ngột..Cung cấp nhiều chất điều hòa sinh 
trưởng giúp cây phát triển tốt, trái lớn 
nhanh, năng suất cao.. Tăng độ ngọt của trái, giúp trái có màu 
sắc đẹp.. Đối với lúa: Chóng nghẹn đòng, hạt đầy, 
hạn chế lem lép hạt.. Fulvic còn có khả năng giải độc khi sử 
dụng thuốc BVTV quá liều.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: .Chuyên dùng cho lúa: Pha 10-20 ml/8 
lít nước. Liều lượng: 400-800 ml/ha/vụ. 
Phun trước khi trổ đòng và giai đoạn nuôi 
hạt.

THÀNH PHẦN

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

MAMMOTH ZINC 
MANGANESE

Kẽm (Zn): 50.000 mg/l (EDTA)
Mangan (Mn): 50.000 mg/l (EDTA)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng..Giúp cây phát triển mạnh, ra rễ 
nhiều và khỏe..Phân hóa mầm hóa, kích thích cây 
ra hoa sớm và đồng loạt, tạo mầm 
nhánh..Tăng cường trao đổi chất, tổng 
hợp các chất dự trữ tăng độ ngọt, kích 
thích trái lớn, màu sắc đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái, cây công nghiệp: Pha 
10-15 ml/8 lít nước. Liều lượng: 
1200-3000 ml/ha/lần, tưới 2-3 
lần/năm..Cây lương thực, cây rau màu: Pha 
10 ml/8 lít nước. Liều lượng: 1800 
ml/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ.

.Cây ăn trái: 120-150 kg/ha/năm..Cây lương thực: 80-120 kg/ha/vụ..Cây rau màu: 25-50 kg/ha/lần. Liều 
lượng: 80-120 kg/ha/vụ.

THÀNH PHẦN

(ts)

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

WOPRO 
COMBI TAB

THÀNH PHẦN
 Fe: 40.000 mg/kg; Mn: 30.000 mg/kg; 
Mo: 500 mg/kg; Cu: 15.000 mg/kg; Bo: 
10.000 mg/kg;  Zn: 15.000 mg/kg; Độ 
ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Là hợp chất đầy đủ nguyên tố vi 
lượng cần thiết cho cây trồng ở 
dưới dạng chelate, được cây hấp 
thụ một cách nhanh chóng..Giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, 
ngăn ngừa và giảm hiện tượng 
rụng trái non.Tăng năng suất và phẩm chất 
nông sản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC
KÉO ĐƯỜNG-TĂNG MÀU

R600

Axit fulvic (axit fulvic): 5%; N   : 5%; 
P2O5(hh):9%; K2O(hh): 17%; pH H2O: 5; Tỉ 
trọng: 1.1; 10% Monosaccharide.

CÔNG DỤNG.Tăng cường khả năng hấp thụ và đồng 
hóa chất dinh dưỡng của cây.. Lá luôn xanh mướt, quang hợp tốt.. Tăng khả năng chống chịu của cây 
trong điều kiện khô hạn và thay đổi pH 
đột ngột..Cung cấp nhiều chất điều hòa sinh 
trưởng giúp cây phát triển tốt, trái lớn 
nhanh, năng suất cao.. Tăng độ ngọt của trái, giúp trái có màu 
sắc đẹp.. Đối với lúa: Chóng nghẹn đòng, hạt đầy, 
hạn chế lem lép hạt.. Fulvic còn có khả năng giải độc khi sử 
dụng thuốc BVTV quá liều.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: .Chuyên dùng cho lúa: Pha 10-20 ml/8 
lít nước. Liều lượng: 400-800 ml/ha/vụ. 
Phun trước khi trổ đòng và giai đoạn nuôi 
hạt.

THÀNH PHẦN

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

MAMMOTH ZINC 
MANGANESE

Kẽm (Zn): 50.000 mg/l (EDTA)
Mangan (Mn): 50.000 mg/l (EDTA)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng..Giúp cây phát triển mạnh, ra rễ 
nhiều và khỏe..Phân hóa mầm hóa, kích thích cây 
ra hoa sớm và đồng loạt, tạo mầm 
nhánh..Tăng cường trao đổi chất, tổng 
hợp các chất dự trữ tăng độ ngọt, kích 
thích trái lớn, màu sắc đẹp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái, cây công nghiệp: Pha 
10-15 ml/8 lít nước. Liều lượng: 
1200-3000 ml/ha/lần, tưới 2-3 
lần/năm..Cây lương thực, cây rau màu: Pha 
10 ml/8 lít nước. Liều lượng: 1800 
ml/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ.

.Cây ăn trái: 120-150 kg/ha/năm..Cây lương thực: 80-120 kg/ha/vụ..Cây rau màu: 25-50 kg/ha/lần. Liều 
lượng: 80-120 kg/ha/vụ.

THÀNH PHẦN

(ts)

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

WOPRO 
COMBI TAB

THÀNH PHẦN
 Fe: 40.000 mg/kg; Mn: 30.000 mg/kg; 
Mo: 500 mg/kg; Cu: 15.000 mg/kg; Bo: 
10.000 mg/kg;  Zn: 15.000 mg/kg; Độ 
ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Là hợp chất đầy đủ nguyên tố vi 
lượng cần thiết cho cây trồng ở 
dưới dạng chelate, được cây hấp 
thụ một cách nhanh chóng..Giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, 
ngăn ngừa và giảm hiện tượng 
rụng trái non.Tăng năng suất và phẩm chất 
nông sản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG 
TRUNG LƯỢNG

THL K+Mg 
GOLD 11-40

THÀNH PHẦN
K2Ohh: 40%; Mg: 2,4%

CÔNG DỤNG
• Giúp cây trồng tăng khả năng 
hấp thụ phân bón và các chất dinh 
dưỡng khác trong đất.
• Kích thích ra hoa, đậu trái nghịch 
mùa, làm giảm tỷ lệ rụng trái non.
• Tăng tính chống chịu sâu bệnh và 
đổ ngã, làm cứng cây.
• Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây ăn trái, công nghiệp: Pha 10-15 
g/8 lít nước. Liều lượng: 850-1200 g/
ha/lần, tưới 2-3 lần/vụ.
Cây lương thực, rau màu: Pha 10g/8 
lít nước. Liều lượng: 850 g/ha/lần, 
tưới 1-2 lần/vụ.

PHÂN BÓN HỖN HỢP NK

THL K GOLD 
13-46

THÀNH PHẦN
Nts: 13%; K2Ohh: 46%

CÔNG DỤNG
• Kích thích ra hoa, đậu trái nghịch 
mùa, làm giảm tỷ lệ rụng trái non, 
tăng kích thước và độ ngọt trái cây, 
giảm lem lép hạt.
• Tăng năng suất, chất lượng nông sản.
• Tăng tính chống chịu sâu bệnh và 
đổ ngã. Làm cứng cây.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây ăn trái, công nghiệp: Pha 100-
120g/8 lít nước. Liều lượng: 2000-
2400 g/ha/lần, tưới 2-3 lần/vụ.
Cây lương thực, rau màu: Pha 100g/8 
lít nước. Liều lượng: 2000 g/ha/lần, 
tưới 1-2 lần/vụ.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG

NUTRICAT 
Zn-Mn 2,8-1,7

THÀNH PHẦN
Zn: 280.000 mg/kg; Mn: 170.000 
mg/kg

CÔNG DỤNG
• Dùng cho tất cả các loại cây trồng. 
• Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.
• Bổ sung vi lượng Zn-Mn giúp ngăn 
ngừa các hiện tượng nhỏ lá, nhỏ trái, 
vàng phần trung tâm của lá, ra chồi 
không đồng đều, chậm ra hoa.
• Kích thích sự tổng hợp các chất diệp 
lục cũng như quá trình sinh lý khác nhau 
như tổng hợp các chất dinh dưỡng .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Cây ăn trái, cây công nghiệp: 10-12g/10 
lít nước. Liều lượng: 800-1200 g/ha/
lần, tưới 2-3 lần/vụ.
Cây lương thực, rau màu: 10g/10 lít nước. 
Liều lượng: 850 g/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ



PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

WOPRO 
CAMAGFLEX 

THÀNH PHẦN
N(-NO3): 11%;  MgO: 12%;  CaO: 7%

CÔNG DỤNG .Tan hoàn toàn..Thích hợp cho nhiều loại cây trồng.Phòng và giải quyết thiếu 
Magiê-Canxi.Tăng cường diệp lục tố cho lá.Phân bón qua lá hoặc tưới gốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
.Pha 50gr trong bình 16 lít nước, phun 
cho diện tích tương đương 500m2.Phun ngay khi thấy biểu hiện cây 
thiếu magiê. Trước lúc ra hoa và sau 
khi đậu trái non, 15-20 ngày phun lặp 
lại khi thấy cần thiết.Nên dùng trong các giai đoạn kích 
thích cây sinh trưởng, ra hoa, kết trái
 

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

HUMIKING 70% 
HUMIC

THÀNH PHẦN
Axit Humic: 70%( tính trên chất khô/ on 
dried basic), 50%(tính theo tỉ lệ hàm 
lượng axit Humic/ C=1.73)

CÔNG DỤNG .Sử dụng đa dạng trên các đối tượng 
cây trồng: cây ăn trái, rau màu….Siêu ra rễ, cải tạo độ phì nhiêu của 
đất.Kích thích hệ rễ phát triển, tăng khả 
năng hấp thụ phân bón, tăng đề 
kháng, ít sâu bệnh hại, giảm thuốc 

.Trên lúa:
Trộn 100-150gr/1 giạ giống trước khi 
gieo sạ 1-2 giờ
Bón lót: Trộn đều 1-2kg Super 
Humiking với phân lân bón cho 1 ha 
trước khi gieo sạ (bón sau khi gạn/chắt 
nước). Hoặc bón thúc: trộn 1kg Super 
Humiking với phân Ure hay DAP, rải 
đều cho 1ha, giai đoạn lúa 3-10 ngày 
sau sạ

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

SUPER 
KALIPHOS

THÀNH PHẦN
Kali(K20): 50%; Lưu huỳnh(S) : 18%

CÔNG DỤNG .Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Là Kali dạng Sunfat bổ sung vi lượng 
Chelate đầu tiên tại Việt Nam.Giúp to trái, chắc hạt, mã đẹp. Hạn 
chế rụng, nứt, thối trái..Giúp cây tăng cường khả năng kháng 
sâu bệnh.Không bị cháy lá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 10-20g với 10 lít nước, phun từ 
7-20 ngày/ lần, 2-3 lần trước khi cây 
trổ bông đến khi cây trổ bông đến khi 
cây đậu trái.Pha 250g với 1 phi-2 phi nước.Thời gian phun vào sáng sớm hoặc 
chiều mát, không phun xịt vào thời kỳ 
ra hoa rộ.

GG BORON GREEN MORE
CALBOR

WOPRO 
HIGH P SL



PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

WOPRO 
CAMAGFLEX 

THÀNH PHẦN
N(-NO3): 11%;  MgO: 12%;  CaO: 7%

CÔNG DỤNG .Tan hoàn toàn..Thích hợp cho nhiều loại cây trồng.Phòng và giải quyết thiếu 
Magiê-Canxi.Tăng cường diệp lục tố cho lá.Phân bón qua lá hoặc tưới gốc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
.Pha 50gr trong bình 16 lít nước, phun 
cho diện tích tương đương 500m2.Phun ngay khi thấy biểu hiện cây 
thiếu magiê. Trước lúc ra hoa và sau 
khi đậu trái non, 15-20 ngày phun lặp 
lại khi thấy cần thiết.Nên dùng trong các giai đoạn kích 
thích cây sinh trưởng, ra hoa, kết trái
 

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

HUMIKING 70% 
HUMIC

THÀNH PHẦN
Axit Humic: 70%( tính trên chất khô/ on 
dried basic), 50%(tính theo tỉ lệ hàm 
lượng axit Humic/ C=1.73)

CÔNG DỤNG .Sử dụng đa dạng trên các đối tượng 
cây trồng: cây ăn trái, rau màu….Siêu ra rễ, cải tạo độ phì nhiêu của 
đất.Kích thích hệ rễ phát triển, tăng khả 
năng hấp thụ phân bón, tăng đề 
kháng, ít sâu bệnh hại, giảm thuốc 

.Trên lúa:
Trộn 100-150gr/1 giạ giống trước khi 
gieo sạ 1-2 giờ
Bón lót: Trộn đều 1-2kg Super 
Humiking với phân lân bón cho 1 ha 
trước khi gieo sạ (bón sau khi gạn/chắt 
nước). Hoặc bón thúc: trộn 1kg Super 
Humiking với phân Ure hay DAP, rải 
đều cho 1ha, giai đoạn lúa 3-10 ngày 
sau sạ

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

SUPER 
KALIPHOS

THÀNH PHẦN
Kali(K20): 50%; Lưu huỳnh(S) : 18%

CÔNG DỤNG .Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Là Kali dạng Sunfat bổ sung vi lượng 
Chelate đầu tiên tại Việt Nam.Giúp to trái, chắc hạt, mã đẹp. Hạn 
chế rụng, nứt, thối trái..Giúp cây tăng cường khả năng kháng 
sâu bệnh.Không bị cháy lá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 10-20g với 10 lít nước, phun từ 
7-20 ngày/ lần, 2-3 lần trước khi cây 
trổ bông đến khi cây trổ bông đến khi 
cây đậu trái.Pha 250g với 1 phi-2 phi nước.Thời gian phun vào sáng sớm hoặc 
chiều mát, không phun xịt vào thời kỳ 
ra hoa rộ.

GG BORON GREEN MORE
CALBOR

WOPRO 
HIGH P SL



PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

SPEED COLOUR 
26.8 WP

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG .Sử dụng được cho tất cả cây trồng.Giúp kích thích các hooc môn tự 
nhiên trong cây trồng, tạo hiện tượng 
màu sắc rực rỡ trên thực vật.Giúp cây trồng tăng năng suất và 
chất lượng nông sản.Tăng hàm lượng đường, độ chắc của 
thịt và kéo dài thời gian bảo quản

N   : 27%; N-NH4: 13.5%
; N-NH3:13.5%;(CaO): 12%

(ts) MgO: 21,8%

WOPRO NICA 
27-0-0-12

THÀNH PHẦN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 1 gói 2,5gr cho 20 lít nước.Phun định kỳ 3 lần trong 10 ngày.Đối với cây ăn trái: Phun vào giai 
đoạn trái sắp chín và chuẩn bị thu 
hoạch.Đối với các loại cây trồng khác: phun 
hoặc tưới trong giai đoạn cần tạo màu 

CÔNG DỤNG .Phục hồi cây nhanh nhất có thể sau 
thu hoạch.Giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh tốt và 
hẹn chế sâu bệnh..Bổ sung thành phần canxi, giúp cây 
cứng cáp, tăng khả năng hấp thụ các 
thành phần vi lượng..Tăng khả năng chống chịu bệnh cho 
cây trồng..Tăng tỉ lệ đậu trái, giảm rụng trái 
non, giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: 200-300 kg/ha.Cây công nghiệp: 200-300 kg/ha.Cây lương thực: 200-300 kg/ha.Cây rau màu và các loại hoa: 
200-300 kg/ha

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

ORGO ROOT
RA RỄ CỰC MẠNH

THÀNH PHẦN
N: 12%; P2O5: 3%; K2O:3%; B: 0.02%;

 Zn: 0.2%; Mn: 0.2%; Fe:0.2%; NAA: 11ppm; 

Cytonkinin: 31ppm

CÔNG DỤNG .Ra rễ cực mạnh.Dùng cho cây ăn trái, cây công 
nghiệp, vườm ươm cây rừng, cây kiểng.Tưới gốc để tăng cường bộ rễ.Ngâm hạt giống để kích thích nảy 
mầm
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Giâm cành, chiết cành: (20g/ 1 lít 
nước sạch).Tưới gốc: (20g/10 lít nước sạch).Phun lên lá: (10g/10 lít nước sạch)

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌCPHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

CHẤT BÁM DÍNH 
(REFRESH)

BOPLUSE WOPRO CAB

 Linear Alkyl Sulfonat…. 50 g/l,
 Phụ gia bám dính vừa đủ

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG .Dễ hòa tan.Tăng khả năng bám dính.Giúp các loại thuốc thấm ướt, trải 
đều trên mặt lá, bám dính tốt và có 
tác dụng lâu dài.Làm giảm thoát hơi nước trên lá vào 
mùa khô, tránh hiện tượng cháy lá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Lắc đều chai, dùng 10ml pha với 1 lít 
nước. Sau đó thêm nông dược hoặc 
phân bón lá vào vừa đủ 8 lít để phun.Khi phun diện tích lớn, pha 250ml 
chất bám dính/ phuy 200 lít nước.Hỗn hợp pha chung nên sử dụng 
ngay

THÀNH PHẦN
B: 40.000 ppm; Ca: 12%

CÔNG DỤNG .Cung cấp đồng thời Canxi và Bo dễ 
tiêu trong các giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển , đặt biệt là thời kỳ cây 
mang hoa, nuôi trái..Giúp hoa thụ phấn tốt, gia tăng tỷ lệ 
đậu trái, hạn chế rụng sinh lý hoa, trái 
non.Giúp trái non phát triển mạnh, chắc 
ruột.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái, cây công nghiệp: 
2000-3000 g/ha/lần (tỷ lệ pha 20-25g/ 
16 lít nước), bón vào thời kỳ sau thu 
hoạch, ra hoa và sau khi có quả non..Rau màu, cây hoa, cây kiểng: 
2000-3000 g/ha/lần (tỷ lệ 20-25g/ 16 
lít nước), bón thời kỳ sau thu hoạch, ra 
hoa và sau khi có quả non..Cây lương thực: 2000-3000 
g/ha/lần (tỷ lệ pha 20-25g/ 16 lít 
nước), bón vào thời kỳ sau thu hoạch, 
ra hoa và sau khi có quả non.

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

THÀNH PHẦN
B: 40.000 mg/kg; Ca: 23,59

CÔNG DỤNG .Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng.Cung cấp đồng thời Canxi và Bo ở 
dạng Chelate giúp hoa thụ phấn tốt, 
gia tăng tỉ lệ đậu trái, hạn chế rụng 
sinh lý hoa, trái.Giúp trái non phát triển mạnh, chắc 
ruột.Giúp cây cứng cáp, hạn chế đỗ ngã.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 50g/ 20 lít nước. 
Liều lượng: 200-250 g/ha/lần, tưới 2-3 
lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 50g/ 200 lít 
nước. Liều lượng: 200-250 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/vụ..Cây lương thực: Pha 50g/200 lít 
nước/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ.Cây rau màu: Pha 50g/200 lít 
nước/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ.
Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.



PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

SPEED COLOUR 
26.8 WP

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG .Sử dụng được cho tất cả cây trồng.Giúp kích thích các hooc môn tự 
nhiên trong cây trồng, tạo hiện tượng 
màu sắc rực rỡ trên thực vật.Giúp cây trồng tăng năng suất và 
chất lượng nông sản.Tăng hàm lượng đường, độ chắc của 
thịt và kéo dài thời gian bảo quản

N   : 27%; N-NH4: 13.5%
; N-NH3:13.5%;(CaO): 12%

(ts) MgO: 21,8%

WOPRO NICA 
27-0-0-12

THÀNH PHẦN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 1 gói 2,5gr cho 20 lít nước.Phun định kỳ 3 lần trong 10 ngày.Đối với cây ăn trái: Phun vào giai 
đoạn trái sắp chín và chuẩn bị thu 
hoạch.Đối với các loại cây trồng khác: phun 
hoặc tưới trong giai đoạn cần tạo màu 

CÔNG DỤNG .Phục hồi cây nhanh nhất có thể sau 
thu hoạch.Giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh tốt và 
hẹn chế sâu bệnh..Bổ sung thành phần canxi, giúp cây 
cứng cáp, tăng khả năng hấp thụ các 
thành phần vi lượng..Tăng khả năng chống chịu bệnh cho 
cây trồng..Tăng tỉ lệ đậu trái, giảm rụng trái 
non, giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: 200-300 kg/ha.Cây công nghiệp: 200-300 kg/ha.Cây lương thực: 200-300 kg/ha.Cây rau màu và các loại hoa: 
200-300 kg/ha

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

ORGO ROOT
RA RỄ CỰC MẠNH

THÀNH PHẦN
N: 12%; P2O5: 3%; K2O:3%; B: 0.02%;

 Zn: 0.2%; Mn: 0.2%; Fe:0.2%; NAA: 11ppm; 

Cytonkinin: 31ppm

CÔNG DỤNG .Ra rễ cực mạnh.Dùng cho cây ăn trái, cây công 
nghiệp, vườm ươm cây rừng, cây kiểng.Tưới gốc để tăng cường bộ rễ.Ngâm hạt giống để kích thích nảy 
mầm
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Giâm cành, chiết cành: (20g/ 1 lít 
nước sạch).Tưới gốc: (20g/10 lít nước sạch).Phun lên lá: (10g/10 lít nước sạch)

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌCPHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

CHẤT BÁM DÍNH 
(REFRESH)

BOPLUSE WOPRO CAB

 Linear Alkyl Sulfonat…. 50 g/l,
 Phụ gia bám dính vừa đủ

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG .Dễ hòa tan.Tăng khả năng bám dính.Giúp các loại thuốc thấm ướt, trải 
đều trên mặt lá, bám dính tốt và có 
tác dụng lâu dài.Làm giảm thoát hơi nước trên lá vào 
mùa khô, tránh hiện tượng cháy lá

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Lắc đều chai, dùng 10ml pha với 1 lít 
nước. Sau đó thêm nông dược hoặc 
phân bón lá vào vừa đủ 8 lít để phun.Khi phun diện tích lớn, pha 250ml 
chất bám dính/ phuy 200 lít nước.Hỗn hợp pha chung nên sử dụng 
ngay

THÀNH PHẦN
B: 40.000 ppm; Ca: 12%

CÔNG DỤNG .Cung cấp đồng thời Canxi và Bo dễ 
tiêu trong các giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển , đặt biệt là thời kỳ cây 
mang hoa, nuôi trái..Giúp hoa thụ phấn tốt, gia tăng tỷ lệ 
đậu trái, hạn chế rụng sinh lý hoa, trái 
non.Giúp trái non phát triển mạnh, chắc 
ruột.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái, cây công nghiệp: 
2000-3000 g/ha/lần (tỷ lệ pha 20-25g/ 
16 lít nước), bón vào thời kỳ sau thu 
hoạch, ra hoa và sau khi có quả non..Rau màu, cây hoa, cây kiểng: 
2000-3000 g/ha/lần (tỷ lệ 20-25g/ 16 
lít nước), bón thời kỳ sau thu hoạch, ra 
hoa và sau khi có quả non..Cây lương thực: 2000-3000 
g/ha/lần (tỷ lệ pha 20-25g/ 16 lít 
nước), bón vào thời kỳ sau thu hoạch, 
ra hoa và sau khi có quả non.

PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC

THÀNH PHẦN
B: 40.000 mg/kg; Ca: 23,59

CÔNG DỤNG .Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng.Cung cấp đồng thời Canxi và Bo ở 
dạng Chelate giúp hoa thụ phấn tốt, 
gia tăng tỉ lệ đậu trái, hạn chế rụng 
sinh lý hoa, trái.Giúp trái non phát triển mạnh, chắc 
ruột.Giúp cây cứng cáp, hạn chế đỗ ngã.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 50g/ 20 lít nước. 
Liều lượng: 200-250 g/ha/lần, tưới 2-3 
lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 50g/ 200 lít 
nước. Liều lượng: 200-250 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/vụ..Cây lương thực: Pha 50g/200 lít 
nước/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ.Cây rau màu: Pha 50g/200 lít 
nước/ha/lần, tưới 1-2 lần/vụ.
Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.



KELKAT 21% AGROVIT
COMBI

K-HUMAT

PHÂN BÓN SINH HỌC

.Giữ dinh dưỡng trong đất..Tăng sức đề kháng của cây trồng.Giúp cây ra bông sớm nhiều và đồng 
loạt, tỷ lệ đậu trái cao..Giúp trái lớn nhanh, đồng nhất, rút 
ngắn thời gian thu hoạch..Tăng năng suất và chất lượng nông 
sản.

DIAMOND GROW 
100% SOLUBLE 

HUMIC AICD 
POWDER

 Axit humic: 60%; K2O (hh): 12%; Ca: 1%; 
Fe: 5000 ppm; B: 100 ppm; Độ ẩm: 25%; 
pH H2O: 9

.Các loại cây ăn trái: bón 2-3 
lần/ha/năm..Các loại cây rau, hoa: 30-50 
kg/ha/vụ..Các loại cây công nghiệp: bón 
2-3 lần/ha/năm.

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHÂN BÓN LÁ

KELIK  ZINC
THÀNH PHẦN

 ZINC  (Zn)   (EDTA): 10%

CÔNG DỤNG .Sử dụng cho tất cả loại cây trồng..Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt.Bổ dung vi lượng kẽm ở dạng Chelate 
nguyên chất, giúp ngăn ngừa hiện 
tượng nhỏ lá, chậm ra hoa, gân lá vàng..Phân hóa mầm hoa, tạo mầm nhánh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

.Cây ăn trái,cây công nghiệp: pha 
20-30ml cho bình 16lít (250ml/200l 
nước) liều lượng 800-1000l/ha..Các lương thực rau màu: 
pha 200ml/16lít nước liều lượng 
300-400lít/ha.

PHÂN KALI SULPHAT

THÀNH PHẦN
K2Ohh: 50%

CÔNG DỤNG
• Tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non.
• Giúp trái phát triển nhanh, tăng 
trọng lượng và chất lượng trái .
•  Cứng cây, chắc hạt, hạn chế đổ ngã. 
• Tăng sức đề kháng cho cây trong 
điều kiện bất lợi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây ăn trái, công nghiệp: 2000-3000 
g/ha/lần (tỷ lệ pha 40-60g/16 lít nước)
Cây lúa, bắp: 2000-2500 g/ha/lần (tỷ 
lệ pha 30-50g/16 lít nước)
Rau màu, hoa và cây kiểng: 2000-3000 
g/ha/lần (tỷ lệ pha 30-50g/16 lít nước)

KALI TAN



PHÂN BÓN SINH HỌC

.Giữ dinh dưỡng trong đất..Tăng sức đề kháng của cây trồng.Giúp cây ra bông sớm nhiều và đồng 
loạt, tỷ lệ đậu trái cao..Giúp trái lớn nhanh, đồng nhất, rút 
ngắn thời gian thu hoạch..Tăng năng suất và chất lượng nông 
sản.

DIAMOND GROW 
100% SOLUBLE 

HUMIC AICD 
POWDER

 Axit humic: 60%; K2O (hh): 12%; Ca: 1%; 
Fe: 5000 ppm; B: 100 ppm; Độ ẩm: 25%; 
pH H2O: 9

.Các loại cây ăn trái: bón 2-3 
lần/ha/năm..Các loại cây rau, hoa: 30-50 
kg/ha/vụ..Các loại cây công nghiệp: bón 
2-3 lần/ha/năm.

THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHÂN BÓN LÁ

KELIK  ZINC
THÀNH PHẦN

 ZINC  (Zn)   (EDTA): 10%

CÔNG DỤNG .Sử dụng cho tất cả loại cây trồng..Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ giọt.Bổ dung vi lượng kẽm ở dạng Chelate 
nguyên chất, giúp ngăn ngừa hiện 
tượng nhỏ lá, chậm ra hoa, gân lá vàng..Phân hóa mầm hoa, tạo mầm nhánh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

.Cây ăn trái,cây công nghiệp: pha 
20-30ml cho bình 16lít (250ml/200l 
nước) liều lượng 800-1000l/ha..Các lương thực rau màu: 
pha 200ml/16lít nước liều lượng 
300-400lít/ha.

PHÂN KALI SULPHAT

THÀNH PHẦN
K2Ohh: 50%

CÔNG DỤNG
• Tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non.
• Giúp trái phát triển nhanh, tăng 
trọng lượng và chất lượng trái .
•  Cứng cây, chắc hạt, hạn chế đổ ngã. 
• Tăng sức đề kháng cho cây trong 
điều kiện bất lợi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cây ăn trái, công nghiệp: 2000-3000 
g/ha/lần (tỷ lệ pha 40-60g/16 lít nước)
Cây lúa, bắp: 2000-2500 g/ha/lần (tỷ 
lệ pha 30-50g/16 lít nước)
Rau màu, hoa và cây kiểng: 2000-3000 
g/ha/lần (tỷ lệ pha 30-50g/16 lít nước)

KALI TAN



HÓA CHẤT XỬ LÝ

CUPRIK W.G 
BLUE

THÀNH PHẦN
N(ts): 3%; P2O5(hh): 15%Cu: 500.000 mg/kg; Độ ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng.Hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp.Tan hoàn toàn.Cung cấp v i  lượng đồng cho 
cây trồng giúp cây phát triển tốt, 
tăng năng suất và chất lượng.Có thể sử dụng để pha chế 
booc-đô – phòng trừ nấm bệnh và 
vi khuẩn.

.Cây ăn trái; cây công nghiệp: 
3000-4000 g/ha/lần, tưới 2-3 
lần/vụ..Cây lương thực;  Cây rau 
màu:  3000 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.. Sử dụng tùy vào g ia i  đoạn 
cây trồng.

.Cây ăn trái: 200-250 ml/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/vụ..Cây công nghiệp: 250-300 
ml/ha/lần, tưới 2-3 lần/vụ..Cây lương thực: 200 ml/ha/lần, 
tưới 1-2 lần/vụ..Cây rau màu: 150 ml/ha/lần, tưới 
1-2 lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây 
trồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÓA CHẤT XỬ LÝ

TRON-PH

THÀNH PHẦN

.Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng. Là sản phẩm dùng để điều 
chỉnh đ ộ  P H  t ro n g  đ ấ t ,  t ro n g  
n ư ớ c  v à  trong các sản phẩm 
phân bón lá .. Trong v iệc tưới  nhỏ g iọt ,  độ 
pH t rong nước  đóng va i  t rò  rấ t  
quan t rọng ,  nó ảnh hưởng đến 
các  quá t r ình  phản ứng hóa 
học .

CÔNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÓA CHẤT XỬ LÝ

CUPRIK BLUE 
SL

THÀNH PHẦN
Cu: 500.000 mg/kg; Độ ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng.H ó a  c h ấ t  s ử  d ụ n g  t ro n g  
n ô n g  nghiệp.. Tan hoàn toàn. Cung cấp vi 
lượng đồng cho cây  t rồng g iúp 
cây  phát  triển tốt, tăng năng suất 
và chất lượng. Có thể sử dụng để pha chế 
booc-đô – phòng trừ nấm bệnh và 
vi khuẩn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 20cc với 8 lít nước, phun từ 
7-14 ngày/lần



HÓA CHẤT XỬ LÝ

CUPRIK W.G 
BLUE

THÀNH PHẦN
N(ts): 3%; P2O5(hh): 15%Cu: 500.000 mg/kg; Độ ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng.Hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp.Tan hoàn toàn.Cung cấp v i  lượng đồng cho 
cây trồng giúp cây phát triển tốt, 
tăng năng suất và chất lượng.Có thể sử dụng để pha chế 
booc-đô – phòng trừ nấm bệnh và 
vi khuẩn.

.Cây ăn trái; cây công nghiệp: 
3000-4000 g/ha/lần, tưới 2-3 
lần/vụ..Cây lương thực;  Cây rau 
màu:  3000 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.. Sử dụng tùy vào g ia i  đoạn 
cây trồng.

.Cây ăn trái: 200-250 ml/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/vụ..Cây công nghiệp: 250-300 
ml/ha/lần, tưới 2-3 lần/vụ..Cây lương thực: 200 ml/ha/lần, 
tưới 1-2 lần/vụ..Cây rau màu: 150 ml/ha/lần, tưới 
1-2 lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây 
trồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÓA CHẤT XỬ LÝ

TRON-PH

THÀNH PHẦN

.Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng. Là sản phẩm dùng để điều 
chỉnh đ ộ  P H  t ro n g  đ ấ t ,  t ro n g  
n ư ớ c  v à  trong các sản phẩm 
phân bón lá .. Trong v iệc tưới  nhỏ g iọt ,  độ 
pH t rong nước  đóng va i  t rò  rấ t  
quan t rọng ,  nó ảnh hưởng đến 
các  quá t r ình  phản ứng hóa 
học .

CÔNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HÓA CHẤT XỬ LÝ

CUPRIK BLUE 
SL

THÀNH PHẦN
Cu: 500.000 mg/kg; Độ ẩm: 1%

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng.H ó a  c h ấ t  s ử  d ụ n g  t ro n g  
n ô n g  nghiệp.. Tan hoàn toàn. Cung cấp vi 
lượng đồng cho cây  t rồng g iúp 
cây  phát  triển tốt, tăng năng suất 
và chất lượng. Có thể sử dụng để pha chế 
booc-đô – phòng trừ nấm bệnh và 
vi khuẩn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 20cc với 8 lít nước, phun từ 
7-14 ngày/lần

PHÂN BÓN HỖN  HỢP  NK

THÀNH PHẦN
N: 1% w/v; K20: 60% w/v; S: 18% w/v; Fe( 
EDTA): 0.1% w/v; Cu( EDTA): 0,011% w/v; 
Mn: 0,05% w/v; B( EDTA): 0,02% w/v; Zn 
(EDTA): 0,015%; Mo(EDTA): 0.007% w/v

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây 
trồng .. Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.. Chứa Kali ở dạng gel cao nhất ở 
Việt Nam. To trái, chắc hạt , mã đẹp, hạn chế 
rụng, nứt và thối trá i

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Pha 10cc với 10 lít nước, phun từ 
7-10 ngày/lần, 2-3 lần trước khi cây 
trổ bông đến khi cây đậu trái..Pha 250cc với 1 phi – 2 phi nước

GELFOL
41-6-0

GELFOL
13-0-46

DG8



GELFOL
16-69-16

GELFOL
0-45-50

GELFOL
27-27-27



GELFOL
16-69-16

GELFOL
0-45-50

GELFOL
27-27-27

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
21-21-21

THÀNH PHẦN
N    : 21%; P2O5 (hh): 21%; K2O (hh): 21%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng
Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá..To trái, mã đẹp, hạn chế rụng, hạn 
chế nứt, hạn chế thối

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: pha 10-15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.
 

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
10-5-40

THÀNH PHẦN
 N   : 10%; P2O5 (hh): 31%; K2O (hh): 15%(ts)

CÔNG DỤNG .Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá..Thúc đẩy ra hoa, chín sớm, màu sắc 
đẹp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: pha 10-15g/ 8 lít nước. 
.Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/năm..Cây rau màu: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.
 

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
13-40-13

THÀNH PHẦN
 N   :13%; P2O5 (hh): 40%; K2O (hh): 13%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá..Tạo mầm hoa, tăng tỉ lệ thụ phấn.
Phòng ngừa rụng hoa và quả non.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: pha 10-15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng; 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.
 



PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
7-5-44

THÀNH PHẦN
N    : 7%; P2O5 (hh): 5%; K2O (hh): 44%

CÔNG DỤNG .Phân bón hòa tan cao cấp, thúc đẩy 
quá trình ra hoa..Tăng năng suất cây trồng, thúc đẩy 
ra hoa sớm, trái ngọt, màu sắc đẹp..Tăng khả năng chống chịu của cây, 
giúp cây cứng chắc, ít đỗ ngã, tăng 
khả năng chống chịu úng hạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 10-15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm.Cây công nghiệp: Pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 lần, 
tưới 1-2 lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

(ts)

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
10-55-10

THÀNH PHẦN
N    : 10%; P2O5 (hh): 55%; K2O (hh): 10%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Thúc đẩy ra hoa, trổ đều, hạn chế 
rụng trái non

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 10-15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
6-32-32

THÀNH PHẦN
N   : 6%; P2O5 (hh): 32%; K2O(hh): 32%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Ra hoa, đậu trái, tăng kích thước trái, 
to củ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 10-15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.



PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
7-5-44

THÀNH PHẦN
N    : 7%; P2O5 (hh): 5%; K2O (hh): 44%

CÔNG DỤNG .Phân bón hòa tan cao cấp, thúc đẩy 
quá trình ra hoa..Tăng năng suất cây trồng, thúc đẩy 
ra hoa sớm, trái ngọt, màu sắc đẹp..Tăng khả năng chống chịu của cây, 
giúp cây cứng chắc, ít đỗ ngã, tăng 
khả năng chống chịu úng hạn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 10-15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm.Cây công nghiệp: Pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 lần, 
tưới 1-2 lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

(ts)

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
10-55-10

THÀNH PHẦN
N    : 10%; P2O5 (hh): 55%; K2O (hh): 10%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Thúc đẩy ra hoa, trổ đều, hạn chế 
rụng trái non

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 10-15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
6-32-32

THÀNH PHẦN
N   : 6%; P2O5 (hh): 32%; K2O(hh): 32%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Ra hoa, đậu trái, tăng kích thước trái, 
to củ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 10-15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

AGASOL 
31-11-11

.Cây ăn trái: Pha 10-15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

THÀNH PHẦN

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

SOLUCAT 
20-20-20 

 N   : 20%; P2O5 (hh): 20%; K2O (hh): 20%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 15-20g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1500-3500 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 15-20g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1500-3500 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 15g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

AGASOL 
15-31-15

THÀNH PHẦN
 N   : 15%; P2O5 (hh): 31%; K2O (hh): 15%(ts)

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá.Nhú đọt nhanh, kích thích ra hoa, 
hạn chế rụng trái non, tăng trưởng cây 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN

.Cây ăn trái: Pha 10-15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 10-15g/ 8 lít 
nước. Liều lượng: 1200-3000 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 10g/ 8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG DỤNG .Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá..Nhú đọt nhanh, to lá, dày lá, xanh 
dày.

 N   :  31%; P2O5 (hh): 11%; K2O (hh): 11%(ts)



.Dùng cho tất cả các loại cây trồng.Tan hoàn toàn.Thích hợp cho hệ thống tưới nhỏ 
giọt hoặc bón qua lá..Tạo mầm hoa, tăng tỉ lệ thụ phấn.
Phòng ngừa rụng hoa và quả non.

PHÂN BÓN HỖN HƠP  NPK

SOLUCAT 
10-52-10

THÀNH PHẦN
 N   : 10%; P2O5 (hh): 52%; K2O (hh): 10%(ts)

CÔNG DỤNG 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.Cây ăn trái: Pha 15-20g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1500-3500 g/ha/lần, tưới 
2-3 lần/năm..Cây công nghiệp: Pha 15-20g/8 lít 
nước. Liều lượng: 1500-3500 g/ha/lần, 
tưới 2-3 lần/năm..Cây lương thực: Pha 15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Cây rau màu: Pha 15g/8 lít nước. 
Liều lượng: 1800 g/ha/lần, tưới 1-2 
lần/vụ..Sử dụng tùy vào giai đoạn cây trồng.




