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PHÂN BÓN NPK GERMAN15-9-20 (NANO) 

Giai đoạn 1: Bọc NANO  
Hạt phân được phủ một 
lớp NANO vi lượng có 
màu trắng bạc bọc quanh 
hạt phân màu tím làm 
tổng thể có màu tím nhạt.

Giai đoạn 2: Tiếp xúc 
với môi trường không 
khí ẩm
Khi tiếp xúc với không 
khí ẩm lớp vỏ bọc NANO 
phân giải dần giải phóng 
vi lượng, hạt phân dần 
chuyển sang màu tím 
sậm.

Công nghệ phủ lớp vi lượng NANO bên ngoài hạt phân được xem là 
một bước đột phá trong công nghệ tạo hạt lớp phủ NANO + công 
nghệ chống thất thoát Đạm DMPP mang lại những ưu điểm vượt trội 
khắc phục các nhược điểm so với công nghệ cũ.

Tỷ lệ vón cục: giảm tối đa tỷ lệ vón cục trong thời gian dài bảo quản.
Lớp vỏ NANO là vi lượng, dễ dàng phân giải khi gặp độ ẩm cao, cây 
trồng sẽ hấp thụ vi lượng trước và tăng khả năng hấp thụ đa lượng.
Kết hợp với công nghệ chống thất thoát đạm DMPP làm giảm tỷ lệ 
thất thoát chất dinh dưỡng ở mức tối ưu, kéo dài thời gian hấp thụ 
và tác dụng của phân bón.
Tiết kiệm lượng phân sử dụng, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi 
nhuận.

Giai đoạn 3: Phân giải 
các chất dinh dưỡng 
Khi lớp vỏ NANO tan hết, 
hạt phân trở thành màu 
tím sậm 
=> hạt phân tan giải 
phóng đa lượng NPK.

QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢICƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ BỌC VỎ NANO



TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 1: Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch

16-16-8

+ Trước khi bắt đầu bổ sung dinh dưỡng cho chu kỳ 
nuôi trái mới cần sử dụng sản phẩm CUPRIK BLUE SL 
với liều lượng 500mL/200 lít nước.

Phòng ngừa rêu tảo nấm bệnh trong ao hồ.
Xanh cây, phục hồi, tăng sức sống.
Rửa vườn sau thu hoạch.

+ Sử dụng bón gốc NPK GERMAN 16–16–8 
với liều lượng 350g/gốc

+ Bổ sung thêm DIAMOND GROW HUMIC tưới 
gốc với liều lượng 500g/200 lít nước, chia 
làm 2 lần tưới mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

+ Sử dụng GELFOL 41–6–0 bón lá với liều 
lượng 100g/200 lít nước, chia làm 2 lần 
phun, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

=> Nhằm giúp cây phục hồi nhanh chóng, 
bổ sung HUMIC tưới gốc để tăng hiệu quả 
của phân bón và giảm thất thoát, bón 
qua lá để tăng cường nguồn cung cấp 
dinh dưỡng, tránh trường hợp thất thoát 
dinh dưỡng khi gặp mưa.



TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 2: Giai đoạn bổ sung dinh dưỡng trước ra hoa 15 ngày 

+ Trước khi cây ra hoa 15 ngày bón 350g/gốc NPK WOPROFERT 20–20–15

+ Kết hợp phun bón lá AGASOL 10–55–10 với liều lượng 
100g/200 lít nước 

+ Bón lá GELFOL 0–45–50 liều lượng 100g/200 lít nước, 
chia làm 2 lần phun mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

=> Cận ngày ra hoa cần bổ sung nhiều Lân và Kali để 
đẩy cao tỷ lệ C/N trong cây giúp cây phân hóa mầm hoa 
và nuôi hoa.



Giai đoạn sau khi thụ phấn và hình thành trái non

+ Bón 350g/gốc 
NPK GERMAN 15–9–20 NANO

+ Kết hợp thêm phân bón lá GELFOL 
27–27–27 với liều lượng 100g/200 lít 
nước chia làm 2 lần phun mỗi lần cách 
nhau 7-10 ngày

+ Bổ sung DG19 HIGH CANXI BO với liều 
lượng 500mL/200 lít nước hạn chế tình 
trạng nứt trái, rụng trái.

+ Sử dụng sản phẩm bón lá R600 nguồn gốc hữu cơ sinh học.
 Liều lượng sử dụng 500mL/200 lít nước 

=> Đây là giai đoạn cây bắt đầu hình thành trái, 
nhu cầu dinh dưỡng bắt đầu tăng kể từ đây, giai 
đoạn này cây cần được bổ sung dinh dưỡng cân 
đối để nuôi trái tăng trưởng về kích thước.

TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 3:

Bổ sung 10% Monosaccharide và 5% Axit Fulvic.
Tăng cường khả năng hấp thụ, đồng hóa chất dinh dưỡng của cây.
Cung cấp nhiều chất điều hòa sinh trưởng giúp cây phát triển tốt, 
trái lớn nhanh, năng suất cao.
Kéo đường - Tăng màu sắc, tăng độ ngọt.



TRUNG HIEP LOI CORP - WE BRING YOU GREENS

GIAI ĐOẠN 4: Giai đoạn nuôi trái

+ Cách ngày thu hoạch khoảng 15 ngày, bón 350g/gốc NPK 
GERMAN 15–9–20 NANO

+ Bổ sung thêm sản phẩm R600 với liều lượng 
500mL/200 lít nước trước khi thu hoạch 5 ngày sẽ 
làm tăng giá trị thương phẩm của trái tối ưu.

+ Kết hợp phun vi lượng AGROVIT COMBI với liều lượng 25g/200 
lít nước và phân bón lá GELFOL 5–0–60  với liều lượng 
200g/200 lít nước, chia làm 2 lần phun mỗi lần cách nhau 7-10 
ngày.

=> Giai đoạn cuối chu kỳ nuôi trái, cây cần 
nhiều Kali để tăng cường chuyển hóa vật 
chất, bổ sung thêm phân bón lá giúp trái lên 
màu đẹp, tăng phẩm chất và chất lượng trái.


