
 Rong Biển Cao Cấp Việt Gia



Sản phẩm chuyên

Sầu Riêng



pH: 5; Tỷ trọng: 1,2
và 1 số phụ gia đặc biệt.

Kích thích ra rễ, giúp bộ rễ phát triển 
mạnh, ngăn ngừa hiện tượng bó rễ, chết 
cây con.
giải độc hữu cơ - phén, nâng cao PH, 
giúp cây phục hồi nhanh, tăng khả năng 
hấp thụ phân bón

- Cây ăn quả: Pha 30-40ml/bình 16 lít 
nước  tưới đều quanh góc để kích thích 
ra rễ.
- Giâm cành và chiếc cành: Pha 10ml/ 
bình 16 lít nước ngâm cành khoảng 15 
phút.

Sản phẩm chuyên sầu riêng



Sản phẩm chuyên sầu riêng

Giúp cây con phát triển tốt

Phục hồi cây sau thu hoạch
Xanh cây, to quả

Nuôi trái tốt
Năng suất cao,
cắt trái không suy cây

, pH: 7,5; Tỷ trọng: 1,12.

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 02:2017/VG HCM
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09990



Sản phẩm chuyên sầu riêng

Ra rễ nhanh - Đâm chồi mạnh

Phục hồi cây sau thu hoạch

Cây suy yếu và kém phát triển

Trái lớn, sáng, bóng, chắc, đẹp

Độ ẩm: 15%

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 06:2015/AMC HCM 



Sản phẩm chuyên sầu riêng

Đâm chồi mạnh

Vọt đọt nhanh
Mập cành, xanh lá, dày lá

pH: 5; Tỷ trọng: 1,2.



Sản phẩm chuyên sầu riêng

non khỏe, giúp lá xanh dày.

- Đầu vụ mới: Sau khi tỉa 
cành tạo tán.
- Dưỡng cây nhỏ chưa mang trái.

XANH LÁ, DÀY LÁ

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 02:2017/VG HCM
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09990

Tạo tán nhanh
Đâm chồi khỏe

Xanh lá - Dày lá - Dưỡng trái



Sản phẩm chuyên sầu riêng

Tạo mầm hoa khỏe
Ra hoa đồng loạt

Hoa bung mạnh

Giảm rụng bông, tăng đậu trái 

Rich Bo + Forsat 
Sản phẩm làm bông sầu riêng

20 - 30g



Sản phẩm chuyên sầu riêng

pH: 5; Tỷ trọng: 1,2. Siêu kéo mầm hoa

Kéo mầm hoa mạnh

Hoa mập khỏe

Thụ phấn cao,
tăng đậu trái

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 03:2017/AMC HCM
Quyết định lưu hành số: 804/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09976



Sản phẩm chuyên sầu riêng

Siêu chống rụng hoa và trái non

Mầm hoa khỏe 
Thụ phấn cao

Tăng đậu trái
Tránh khô bông, rụng trái non     
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- Pha 20 - 30ml/bình 16 lít 
nước, phun khi cây mới 
chuẩn bị ra hoa và lúc có trái
non.
  - Để đạt năng suất cao và
       hiệu quả nên phun định
         kỳ 7-10 ngày/ 1 đợt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

B: 100g/lít,  pH: 5; Tỷ trọng: 1,2.

- Chứa hàm lượng Bo rất cao làm tăng tốc độ
ra hoa, hoa ra sớm, trỗ đồng loạt.
- Làm tăng sức sống hạt phấn, giúp 
hạt phấn nảy mầm. khỏe, thụ phần
cao và chống rụng hoa hiệu quả.
- Chống hình thành tầng rời làm
rụng trái, giúp trái đậu tối đa.
- Hạn chế hiện tượng chồi hoa
bị khô, trái bị rụng non, dị dạng
chồi cây bị chết khô.

và một số phụ gia đặc biệt.

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 10:2017/AMC HCM
Quyết định lưu hành số: 804/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09977



Sản phẩm chuyên sầu riêng

Chống trối trái - Nứt trái - Nám trái

Chống sượng trái

Xanh gai, đẹp trái
- Chứa hàm lượng Canxi rất cao, dễ 
hấp thu và nhiều trung vi lượng 
giúp cây chống lại các bệnh:
thối trái, nứt trái, nám trái do thiếu
canxi.
- giúp trái có màu sắc tươi đẹp,
chắc nặng, đặc ruột, vỏ nhiều phấn
chống lại hiện tượng tích nước
quá nhiều làm thối trái, giúp bảo 
quản đượng lâu.

 và một số phụ gia đặc hiệu.
pH: 7; Tỷ trọng: 1,2.

Quyết định lưu hành: 804/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09975

11:2017/AMC HCM



Sản phẩm chuyên sầu riêng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Là sản phẩm chiết suất từ rong biển
và các phụ gia đặc hiệu.
- Thúc đẩy quá trình chuyển hóa dinh
dưỡng làm tăng trọng lượng trái,
giúp trái to, chắc, đẹp, đủ tiêu chuẩn
xuất khẩu.
- Tăng hàm lượng đường trong trái
giúp nông sản bảo quản lâu, màu
sắc đẹp.

Không bị suy cây

Trái lớn đồng đều
Xanh gai, đẹp trái
Hấp thu dinh dưỡng tốt

Hữu cơ: 11,3%. pH: 7,5; Tỷ trọng: 1,12.

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 02:2017/VG HCM
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09990



Sản phẩm chuyên sầu riêng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4

Trái lớn nhanh theo ý muốn
Cơm dày, màu sắc đẹp
Chắc nặng, không tích nước

Cắt trái xong không
   bị suy cây

tỷ trọng: 1,12...

- Cung cấp dinh dưỡng mạnh vào trái nhanh
làm trái to, dầy cơm, chắc nặng, đồng đều
- Tạo sản phẩm màu sắc đẹp không
tích nước.
- Tăng năng suất vượt trội, tạo ra 
sản phẩm xanh - sạch - an toàn.

- Đặc biệt: bổ sung chất phụ gia
acid fulvic và rong biển, trong rong
biển có những chất điều hòa dinh
dưỡng và những chất kích thích lơn 
trái như:

Vi lượng: Cu: 80ppm; Fe: 1.500ppm; Zn: 25ppm và một số phụ gia đặc biệt. 

NSX:
HSD: 3 năm
TCCS: 02:2017/VG HCM
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB
Mã số phân bón: 09990


