
 

 
 

    

 
 

VEGAND®

 

100% nguồn gốc thực vật 

0% 100% 

 

 

PACKAGING: BAO 25KG - pallet 1.500KG 

 

VEGAND® / Thông số kỹ thuật: 
 

VEGAND® do thành phần 100% nguồn gốc thực vật, cho phép phân giải chất nito chậm, tránh ngộ độc 

nguồn nước do nitrat hóa,  protein thực vật và axit amin cải thiện hóa học đất, tối ưu hóa các hoạt động vi 

sinh vật duy trì chế độ dinh dưỡng thực vật. 
VEGAND® cung cấp nitơ, phosphor, kali và carbon nguồn gốc thực vật cho dinh dưỡng cây trồng. Thành 

phần đặc điểm của sản phẩm, trong sức mạnh tổng hợp với hoạt động vi sinh vật của đất xác định một 

phân rã tốt sản phẩm, cho phép cây trồng sự hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng một thời gian dài sau khi 

phân phối. 

 
VEGAND® cải thiện độ xốp của đất và hỗ trợ cấu trúc đất, tạo sự ổn định tốt nhất cho đất. Việc cung cấp nitơ 

của sản phẩm, cho phép phát hành nitơ chuyển tiếp tất cả nhu yếu phẩm cây trồng trong thời gian dài mà 

không mất nitơ. 
VEGAND® được đề nghị cho các loại rau và hoa được trồng trong nhà kính, các khu vực cây xanh công 

cộng và các vườn hoa. Sản phẩm này trình bày một mùi tốt so với các loại phân bón hữu cơ truyền thống, 

tránh bất kỳ vấn đề liên quan đến việc áp dụng các sản phẩm trong khu vực công cộng. 

 
VEGAND® có độ ẩm tương đối thấp. 
VEGAND® không chứa dư lượng chất thải công nghiệp, chất thải đô thị và dư lượng tỉa thưa vườn.. 

 

 
 
 

VEGAND® dạng viên hình trụ đồng nhất 

 

  

 

 
VEGAND® VEGAND® IN WATER 

A 
A 



Độ ẩm tương đối (H
2
O) 12% 

Tổng Nito (N)  4% 

Nito hữu cơ (N)  4% 

Tổng phosphor pentoxide (P
2
O

5
) 1,4% 

Potassium oxide (K
2
O) tan trong nước 1% 

 

Carbon hữu cơ (C) 35% 

Chất hữu cơ 77% 

C/N 8,75 

pH 5,8 

Khối lượng riêng 0,7-0,8 kg/l 

 

Ứng dụng nhà kính 80–150 kg/1000 m2
 

Ứng dụng thảm hoa 0,2–0,4 kg/m2
 

cây hoa hồng 100–150 g each linear mt. 

Lớp thảm cỏ 2–4 kg per each linear mt. 

Hàng rào 0,5 – 0,7 kg/m2
 

 

 

THÀNH PHẦN 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

 

Cây họ đậu, rau diếp, rau bina, 

măng tây 
500– 800 kg/ha 

 

Chôn sản phẩm ở 5-10 cm; tưới nước sẽ làm 

lan toả sản phẩm. Sản phẩm có thể 

phát tán trong khoảng  40-60 cm. 

Atisô, cà chua, cà tím, cà rốt, khoai 

tây, hạt tiêu, Radicchio 
800-1000 kg/ha 

Dưa chuột, dưa hấu, tỏi, hành tây, 

thìa là 
900-1000 kg/ha 

 

 

Quả óc chó, cây hạnh nhân, hạt dẻ, hạt 

dẻ tree 

600-700 kg/ha 
 

Áp dụng sản phẩm dưới dòng gieo. 

Trong trường hợp cây trồng che phủ, 

cắt nền sau khi lây lan sản phẩm để 

tăng khả năng phân hủy của các viên. 

Lây lan sản phẩm với liều khuyến cáo. 

Cây táo, đào, cây anh đào, mai 

cây, cây mận, cây lê 
800-900 kg/ha 

Vườn nho, Oliu 700-1100 kg/ha 

Quýt, cây chanh, cây cam 1000-1200 kg/ha 

 

 
 

 
Tên lửa, rau bina, salad (IV 

gamma) 

80-150 

kg/1000 m2 

cho mỗi chu kỳ 

gieo hạt 

VEGAND® rất hữu ích trong các ứng dụng 

làm vườn và nhà kính, nơi không cho 

phép phân bón dựa trên động vật. 

VEGAND® bảo đảm sự vắng mặt của vi 

sinh vật có hại như Ecoli, an-tibiotics và 

sulfonamide. Sản phẩm không có hạt cỏ 

dại hoặc các thành phần khác, có thể làm 

hỏng sự phát triển của thực vật. 

 
Quả mọng 

 
100-150 

kg/1000 m2
 

Bón 7-8 Kg VEGAND® trộn với 1m3 độ ẩm của đất cho các ứng dụng đất mặt sử dụng than bùn hoặc môi 

trường đất không được bón phân. Trong trường hợp làm vườn nhà kính, hoa và các ứng dụng trong vườn 

sử dụng VEGAND® trong quá trình cấy ghép. 

Các liều nêu trên chỉ mang tính biểu thị và có thể thay đổi theo đặc điểm khí hậu của từng khu vực (mức 

sinh: vật lý và sinh học, lượng mưa và nhiệt độ).Ngoài ra, chúng nên được bao gồm trong toàn bộ kế 

hoạch.
 

 

Sản phẩm không được tiếp xúc với rễ cây. Sản 

phẩm chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên 

nghiệp. 

 Tránh xa tầm với của trẻ em và động vật 

Bảo quản 

nơi khô 

ráo, có mái 

che 

Dữ liệu phân tích được viết trên bao bì tuân theo hướng dẫn của quy 

định hiện hành. Tất cả các dữ liệu trong ấn phẩm này đều mang tính 

chỉ dẫn. FOMET có quyền thay đổi chúng mà không cần thông báo 

trước. 

Properly 
dispose of 
packaging. 

 
 

  

 
  

CÂY LÁ NON  

CÂY ĂN TRÁI 

VƯỜN RAU 


