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GREEN SPORT

LIQUID ORGANIC MINERAL FERTILIZER
GUARANTEED CONTENTS
Total nitrogen (N)   6.08 % w/w
Ammonium nitrogen (N)   0.0680 % w/w
Nitric nitrogen (N) 30.8 mg/kg
Ureic nitrogen (N) <0.1000 % w/w
Organic nitrogen (N)   6.01 % w/w
L-Amino Acids 40.0 % w/w
pH = 6.8 Density = 1.2 Kg/L
APPLICATIONS: Product with a very high contents of L-amino acids 
from plant origin. It improves plant vigor along the vegetative cycle.
It also has many different properties: - Extends the crop cycle.
- Due to its rapid action, regulates plant growth and fruit ripening.
- Increases the concentration of chlorophyll.
- Improves the effect of pesticides applied together.
- Improves pollination and germination.
- Increases the size, weight and prematurity of the fruit.
In short, it stimulates the plant metabolism and improves the 
general condition of the crop.
DOSES - FOLIAR APPLICATION: General doses: Dilute 
dose of 250-300 mL/100 L applied at the following times:
- Vegetables: Make 2-4 applications during the crop cycle.
- Cereals: At the beginning of the tillering and in estivation.
- Others extensive and industrial crops: In estivation.
- Fruit trees, vineyard and olive tree: In estivation and during 
fruit development. Do not apply in plum tree.
- Turf: Make weekly applications of 1.5 L/ha
We recommend applying it during flowering, fruit set, formation 
of bulbs or tubers, etc, as well as before and after stress drought, 
cold, heat, toxicity, disease, etc.
INCOMPATIBILITIES: You can combine it with most commonly 
used products except oils. Use precaution when combining with 
products containing sulfur or copper. It can boost the effect of these 
elements. It is advisable to test compatibility first.
WARNINGS: Do not swallow. Keep out of the reach of 
children. Rinse skin after use. Avoid contact with skin and eyes. 
Do not smoke, eat and drink during its handling. Shake before 
use. Store at a temperature between 5 and 30 ºC.
P. DATE: 02/21
E. DATE: 02/26
BATCH NO.: 210084
MOCCAE Registration Number: DXB-APH-34-1244392

مسادعضوي حيوي سائل
التحليل املضمون

6.08 %(وزن/وزن)  (N) النيرتوجني الكلي
0.0680 %(وزن/وزن) أمونيا نيرتوجني 
30.8 جمم/كجم نرتات نيرتوجني 
<0.1000 %(وزن/وزن) يوراي نيرتوجني 
نيرتوجني عضوى   6.01%(وزن/وزن)
40.0  %(وزن/وزن) أمحاض أمينية حرة 

الكثافة: 1.2 كجم/لرت رقم احلموضة: 6.8 
التطبيقات:

حيتوي هذا املنتج على نسبة عالية من األمحاض األمينية ذات املصدر النبايت. 
يعمل على حتسني حيوية النبااتت خالل الدورة النباتية. 

لدى هذا املنتج أيضا خصائص خمتلفة:
- نظرا لفاعلية هذا املنتج السريعة ، فإنه يعمل على تنظيم النمو النبايت ونضج الثمار.

- يزيد تركيز الكلوروفيل. 
-  يزيد وميد الدورة الزراعية للمحاصيل.

- حيسن من عملية  أتثري املبيدات احلشرية اليت تطبق معا.
- حيسن عملييت التلقيح واإلنبات.

- يزيد من حجم ووزن الثمار ونضجها مبكرا . 
وبشكل خمتصر، حيفز هذا املنتج التمثيل األيضى النبايت لدى النبااتت ويعمل على حتسني احلالة 

العامة للمحاصيل.
اجلرعات

تطبيق الرش الورقي
 اجلرعة العامة : 

تطبق جرعة خمففة من 250 – 300 مل / 100 لـرت يف األوقات التالية : 
- اخلضار:  يتم عمل 4-2 رشات على مدى الدورة الزراعية للمحصول.

-احلبوب : عند بدء احلراثة وعند اإلزهار. 
- النبااتت الواسعة النطاق والصناعية األخرى : قبل اإلزهار.

- أشجار الفاكهة والعنب واشجار الزيتون : خالل اإلزهار وأثناء تطور الثمار. 
ال تطبق على اشجار الربقوق.

- العشب : قم ابلرش اسبوعيا مبعدل 1.5 لرت / هكتار.
يوصى بتطبيق املنتج خالل اإلزهار وتكون الثمار والبصالت والدرانت اخل. 
وكذلك قبل وبعد فرتة اجلفاف اجملهد والربد واحلرارة والسمية واألمراض، اخل .

عدم التوافق مع املنتج
ميكن خلط املنتج مع معظم املنتجات العادية ابستثناء الزيوت. توخى احلذر أثناء اخللط مع 

املنتجات اليت حتتوي حناس وكربيت فقد يعزز من فعاليتهما. 
على اية حال ، يوصى إبجراء جتربة توافقية . 

التحذيرات
ال تبتلع املنتج . حيفظ بعيدا عن متناول األطفال. اغسل اجللد بعد اإلستخدام. 

جتنب مالمسة اجللد والعيون.ال تدخن أو أتكل أو تشرب خالل استخدام السماد.      
حرك جيدا قبل اإلستخدام. خيزن على درجة حرارة بني 5 و 30 درجة مئوية.

DXB-APH-34-1244392 :رقم التسجيل بوزارة التغري املناخى والبيئة

اتريخ اإلنتاج:02/21 
اتريخ اإلنتهاء: 02/26
رقم التشغيلة:210084

لومربيكوجرين سبورت Local Distributer: 
املوزع احمللي 

www.rawabiemirates.com

الشركة املصنعة
ألفريدو / اينستا – 

كرتا دي نوفيلدا - ال روماان ، الكيلو2 
هوما ألتا - 03660 نوفيلدا (أليكانيت) إسبانيا

هاتف : 34965601511+      فاكس :34965606244+


