
A liquid crop stimulant fertilizer for foliar 
application to crops as listed.

STORE AT ROOM TEMPERATURE
KEEP OUT OF DIRECT SUNLIGHT

S.G (at 20°C) 1.28

Manufactured by: Microbial Biological Fertilizers International (PTY) LTD
Reg No:  2015/165672/07 • No. 144, 2nd Ave Modder East Orchards, Delmas, Mpumalanga, 2210
Tel: +27 (0) 82 738 0080 • Fax: +27 (0) 86 547 6711
Marketed and Distributed by: Green Apple for Agriculture Investment
El Mounifia • Sadat City, Area N11, Block N7, Egypt • Email: info@greenappleai.com • Web: www.greenappleai.com
Tel: +20 482670187 • Fax: +20 482670187
Unite is a Registered Trademark of N Laboratories (PTY) LTD

1L

Nitrogen (N) 14.45% 144.50g/L
Active Ingredient

Pe
rf

or
m

an
ce

يونايت

14.45%
الرتكيب

نيرتوج�



MBFi الرشكة املنتجة واملصدرة :
بلد املنشأ : جنوب أفريقيا

الرشكة املستوردة : جرين ابل لالستث�ر الزراعي
11 - مدينة السادات - املنوفية ق7 - منطقة
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لرت العبوة : 1
يونايت

هو مركب يندرج تحت محفزات النمو يحتاجة النبات خالل جميع املراحل
يحتوي عيل نسبة من االح�ض االمينية الحرة ومحفزات النمو

تعلي�ت االستخدام
ال يخلط يونايت مع اي مركب يحتوي عيل اسمدة الفوسفات او الزيوت   

وكذلك املواد القلوية مثل الكربيت الج�ي
التأكد من استخدام الكمية الكافية من املياه عند تطبيق اليونايت حتي

يتأكد تغطية املحصول بالكامل
رج العبوة جيداً قبل االستخدام

ينصح باستشارة مستشارين الرشكة عن الربامج الخاصة باملركب واي
معلومات او نصائح اخري تتعلق باملركب

االستخدام
يفضل استخدام يونايت يف الصباح او اخر اليوم للحصول عيل افضل النتائج
معدل االستخدام تختلف عيل حسب عدة عوامل منها معدل الخصوبة يف

الرتبة ورد الفعل املطلق
املعدالت املنخفضة تستخدم للحفظ يف ح� تستخدم املعدالت املرتفعة الجل

تصحيح اوجة القصور الغذائية
التخزين

يخزن اليونايت يف مكان بعيد عن اشعة الشمس املبارشة يف مكان جاف
بعيد عن ظروف الصقيع

تحفظ العبوات محمكة االغالق
يحفظ بعيداً عن االطفال
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Unite
A liquid amino acid crop stimulant fertilizer for foliar application to crops as listed.

DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED

• Avoid mixing Unite with copper-based products, any phosphate containing fertilisers, 
miscible oils as well as highly alkaline materials such as bordeaux mixture and lime 
sulphur.

• Apply Unite in adequate amounts of water to ensure complete coverage of the crop.
• Shake well before use.
• Add Twister to increase response.
• Follow the standard tank mixing procedures.
• Keep from freezing and keep in a cool dry place.
• Do not apply as a concentrate.

Also consult with your agronomist should crop specific programmes or any other 
information be required about the use of Unite such as recommendations based on 
plant and/or soil analysis. 

MIXING AND APPLICATION DETAILS
Unite should preferably be applied in the early morning or late afternoon. The rate of 
application is dependent on the soil fertility and reaction required. The lower rates 
should be used for maintenance while the higher rates will correct nutritional 
deficiencies.

STORAGE
Unite should be stored out of direct sunlight and in a dry and cool place under frost-free 
conditions. Keep the product locked up and out of the reach of children and pets. Avoid 
contamination.
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يتم التطبيق من بداية تزه� حتي نضج الث�ر من 3 : 4 معامالت
مع تكرار كل 14 يوم يف وقت االجهاد الحراري لرفع االجهاد عن النبات

يتم االستخدام من 3 : 6 معامالت عيل مدار املوسم ابتداءاً من انتفاخ العيون , 10 سم Äوات قبل
التزه� و 3 : 5 ميل حجم الحبة , مرحلة النضج

يساعد عيل رسعة  التفتح وانتظامية خروج العيون وانتظامية النموات الخرضية مع عدم وجود تفاوت
يف تخريج العيون

من 2 : 8 معامالت خالل املوسم ابتداءا من قبل التزه� , اثناء التزه�
مرحلة التحجيم يساعد عيل زيادة امتالء الخاليا الداخلية للثمرة الكت�ل الحجم واللون ويكرر يف بداية

مرحلة التحجيم من 7 : 15 يوم عيل حسب احتياج النبات لرفع االجهاد عن النبات ويويص به
ايضاً يف حاالت االجهاد اثناء خروج النموات الخرضية

اول بداية االستخدام مع بداية تحرك النمو الخرضي مع تكرار كل من 7 : 10 ايام عند االحتياج النه يساعد
عيل رفع مناعة النبات ملقاومة االجهاد واالمراض الفطرية

ويساعد يف النمو الخرضي وعملية التحجيم

يتم االستخدام من 3 : 4 معامالت كل 14 : 21 يوم

يتم االستخدام مع ظهور 3 : 4 ورقات ويتم التكرار مع بداية مرحلة التزه� والعقد مرحلة التحجيم
والتلوين

يتم اول معاملة مع بداية النموات , املعاملة الثانية ظهور 4 : 6 ورقات
مع التكرار كل 14 : 21 يوم عند االحتياج

يتم االستخدام كل 14 : 21 يوم طول املوسم


