


THẾ HỆ MỚI CHO DINH DƯỠNG THỰC VẬT

AmpAgronomy là phân bón lá dựa trên Cacbon, 
được xây dựng trên Công nghệ xúc tác giúp cung 
cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn cho thực vật. Với 
việc sử dụng Công nghệ chất xúc tác, tất cả các 
sản phẩm của AmpAgronomy được thiết kế đều 
thân thiện với môi trường, tiết kiệm chi phí, dễ 
dàng vận chuyển và cung cấp chất dinh dưỡng 
cho cỏ, cây trồng, cây cảnh quan của bạn một 
cách hiệu quả nhất.

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN 
CÔNG NGHỆ XÚC TÁC 
CÔNG THỨC ĐỘC QUYỀN
Phân bón AmpAgronomy bắt đầu với một phức hợp ortho-
photphat cacbon hoạt tính độc đáo cùng với sự pha trộn được cấp 
bằng sáng chế của các axit amin, vitamin & khoáng chất, các chất 
dinh dưỡng đa lượng và trung, vi lượng.

KÍCH THƯỚC UHDC ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ
Sự xâm nhập (UHDC) được sử dụng để chuyển đổi các chất dinh 
dưỡng của công thức độc quyền thành các chất dinh dưỡng có 
kích thước hạt nano. Những chất dinh dưỡng này có kích thước 
siêu vi nên chúng có thể xâm nhập và hấp thụ ngay lập tức bởi 
lông rễ cây, lỗ chân lông và khí khổng.

CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG 
VỎ BỌC
Carbon được sử dụng để trung hòa điện tích của phốt pho, kali và 
các chất dinh dưỡng khác để chúng được bảo vệ khỏi liên kết với 
các ion khác trong đất và nước.
Công nghệ phức hợp tự nhiên tiên tiến này bảo vệ các chất dinh 
dưỡng, cho phép chúng dễ dàng đi vào lá và mô rễ.

CÔNG THỨC ĐỒNG NHẤT
Công thức của Amp Agronomy là một hỗn hợp đồng nhất, ổn định, 
trong đó mỗi giọt đều chứa công thức giống hệt nhau và sẵn sàng 
sử dụng.

NUTRIENT
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LỢI ÍCH CỦA AMP AGRONOMY™

TỈ LỆ SỬ DỤNG THẤP 
Do công thức sẵn có từ thực vật cao, tỷ lệ 
ứng dụng điển hình của các sản phẩm Amp 
Agronomy là khoảng 2,5 L đến 5 L mỗi ha. 
Công thức dạng lỏng cho phép người dùng sử 
dụng một lượng nhỏ sản phẩm hơn, làm cho 
nó thân thiện với môi trường hơn.

NĂNG SUẤT CAO HƠN VÀ CHẤT LƯỢNG 
TỐT HƠN 
Công nghệ xúc tác thúc đẩy quá trình cung cấp 
chất dinh dưỡng hiệu quả cho cỏ với các hiệu 
quả tức thì và lâu dài. Nghiên cứu cho thấy 
rằng thảm cỏ có chất lượng cao hơn,  khỏe 
mạnh và sức sống trong thời gian dài hơn.

SẴN SÀNG SỬ DỤNG 
Sản phẩm Amp Agronomy là công thức lỏng 
sẵn sàng để sử dụng và không yêu cầu sự biến 
đổi để xử lý hoặc phân phối sản phẩm. Tỉ lệ 
sử dụng thấp và hỗn hợp hiệu quả giúp người 
dùng tiết kiệm thời gian và chi phí khi phun.

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ 
Amp Agronomy được thiết kế phun trên lá và 
thúc đẩy quá trình phân phối chất dinh dưỡng 
hiệu quả trực tiếp đến cỏ mà không cần kết 
nối đất (không cần qua rễ). Với việc cung cấp 
chất dinh dưỡng nhanh chóng thì hiệu quả sử 
dụng cũng nhanh chóng hơn và đáp ứng nhu 
cầu về dinh dưỡng của thảm cỏ.

PHÂN BÓN LÁ DỰA TRÊN 
CARBON CỦA CHÚNG TÔI 
ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ THÂN 
THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
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PHÂN BÓN LÁ CỦA CHÚNG TÔI GIÚP BẠN HOÀN 
THÀNH NHỮNG MỤC TIÊU NÀY 
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ĐẤT BỊ NÉN CHẶT

PHÁT TRIỂN RỄ

PHỤC HỒI VÀ GIẢM CĂNG THẲNG

THIẾU ÁNH SÁNG

CHUẨN BỊ GIẢI THI ĐẤU

BỔ SUNG VI LƯỢNG

RỬA MUỐI TRONG ĐẤT

CÂN BẰNG DINH DƯỠNG VÀ CẢI THIỆN MÀU SẮC

QUẢN LÝ ĐỘ ẨM
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QUẢN LÝ 
ĐỘ MẶN

Hệ thống rễ phát triển, khỏe mạnh và dày đặc là vô cùng quan trọng: nó cho 
phép cỏ hấp thụ nhiều nước và chất dinh dưỡng hơn dẫn đến cỏ khỏe mạnh, 

phát triển và có sức sống hơn. Phốt pho đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của 
rễ trong khi canxi giúp xây dựng cấu trúc đất để có các vi bào tử để rễ phát 

triển và hấp thụ đúng cách các chất dinh dưỡng. Bổ sung lân sẽ kích thích sự 
đẻ nhánh và thường thúc đẩy quá trình trưởng thành. Amp Agronomy khuyên 
bạn nên sử dụng nhất quán một trong hai hoặc kết hợp Root Driver, Prep & 

Recover, Carbon Karma, K&P, Ultimate, Renew911.

Các vấn đề về độ mặn thường do sự tích tụ của muối trong vùng rễ. Kết quả là, 
sự thấm nước, thấm nước và độ thoáng khí của đất được giảm bớt. 

Người ta thường bón bổ sung canxi để giúp cho sức khỏe tổng thể của cỏ 
cùng với việc xây dựng lại cấu trúc của đất để rễ cỏ hấp thụ tốt các chất dinh 
dưỡng. Các lợi ích của Salt Remedy phục hồi cấu trúc của đất và giúp ngăn 

chặn natri tích tụ, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của cây trồng.

THIẾT LẬP VÀ PHÁT 
TRIỂN RỄ
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MỤC TIÊU BÓN VÀ BỔ 
SUNG CÁC CHẤT DINH 

DƯỠNG VI LƯỢNG

5 sản phẩm C.A.N 18-3-3, Macro Micro, Root Driver, Max Amino, Triple 
Eight, được bào chế để cung cấp các chất dinh dưỡng cơ bản cũng như các 
nguyên tố vi lượng để duy trì chất lượng sân cỏ của các khu vực trọng điểm. 

Nó cũng chứa nhiều phốt pho, cũng như các axit amin và các chất dinh dưỡng 
tự nhiên khác giúp thiết lập lại hoạt động của vi sinh vật mà cây trồng sẽ phụ 

thuộc vào để tăng trưởng.

Prep & Recover, K&P, Mega Cal, Root Driver, Ca Plus, Max Amino,  
C.A.N 18-3-3 được phát triển dựa trên sự căng thẳng của cây cỏ và được 

pha chế đặc biệt cho những thời điểm cỏ của bạn cần phục hồi nhanh chóng 
và giảm căng thẳng và nhanh chóng phục hồi trở lại khỏi bệnh tật, hạn hán, 
hoặc hao mòn do sự giẫm đạp. Phốt pho và kali giúp cây của bạn chống lại 

căng thẳng, trong khi canxi sẽ giúp xây dựng cấu trúc đất để hấp thụ chất dinh 
dưỡng thích hợp.

PHỤC HỒI VÀ TĂNG 
CƯỜNG SỨC KHOẺ CỦA 

CỎ
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ROOT DRIVER
bảo vệ phốt pho bằng cách tạo phức carbon, giữ cho phốt pho không bị ràng 
buộc trong đất và có sẵn cho cỏ của bạn cả mùa sinh trưởng. Root Driver rất 
giàu phốt pho, rất cần thiết cho tất cả các loại cỏ và cây trồng. Nó giúp thực 
vật chuyển đổi các chất dinh dưỡng khác thành các khối chất có thể sử dụng 
để phát triển.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 0-8-5

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................0.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................8.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................5.0%

CARBON KARMA

Carbon là một chất dinh dưỡng quan trọng trong đất. Carbon Karma là sự kết 
hợp thích hợp của cả carbon và protein, có lợi cho tất cả các loài thực vật. Các 
axit humic và fulvic trong Carbon Karma hoạt động như các chất tạo phức 
tự nhiên cho cả các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng cho phép hiệu quả 
nitơ cao hơn và cho phép đầu vào thấp hơn. Carbon Karma sẽ giúp cỏ của 
bạn khỏe hơn bằng cách tăng chất dinh dưỡng có sẵn của cỏ đồng thời giảm 
lượng dinh dưỡng đầu vào tổng thể.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 0-0-3

SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................3.0%
SULFUR (S) ................................................................................................... 1.0%
THÀNH PHẦN KHÁC
HUMIC ACID ...................................................................................................20%
HUMIN ACID  ................................................................................................ 3.5%
FULVIC ACID .............................................................................................. 10.0%
COMPLEX CARBOHYDRATES .............................................................16.5%
TOTAL CARBON CONTENT .....................................................................50% K&P

Sự kết hợp của ion kali với phốt pho trong K&P cung cấp giải pháp tối ưu cho 
cỏ và cây trồng khỏe mạnh. Kali có sẵn trong thực vật và hòa tan cao trong 
K&P là cần thiết để cỏ phát triển tối đa. Dinh dưỡng kali thích hợp rất quan 
trọng đối với cây trồng trong việc di chuyển nước, sản xuất năng lượng và kích 
hoạt các enzym thúc đẩy sức mạnh tổng thể của cỏ.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 0-6-12

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................0.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................6.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) ................................................................12.0%
IRON (FE) .......................................................................................................0.8%
MANGANESE (MN) ....................................................................................0.2%

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 18-3-3

TOTAL NITROGEN (N) ............................................................................ 18.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................3.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................3.0%
IRON (FE) .......................................................................................................0.5%
MAGNESIUM (MG) .....................................................................................0.5%
MANGANESE (MN) ....................................................................................0.5%

C.A.N 18-3-3
C.A.N 18-3-3 là nguồn cung cấp cacbon, axit amin và nitơ hiệu quả nhất. Nó 
cung cấp các protein quan trọng để tăng cường sự phát triển của thực vật 
cùng với các chất dinh dưỡng vi lượng quan trọng. Các-bon đảm bảo rằng thực 
vật nhận được các chất dinh dưỡng thích hợp vào đúng thời điểm. Nitrogen 
bao gồm một sự pha trộn chính xác của Nitrate Nitrogen để tạo ra sự giải 
phóng nhanh chóng, từ trước, đồng thời cũng chứa Methylene Ura giải phóng 
lâu dài.
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MEGA CAL

Mega Cal chứa Canxi có sẵn từ thực vật, có khả năng hòa tan cao. Thành phần 
Canxi trong Mega Cal có kích thước nano và được chiết xuất cho phép xâm 
nhập trực tiếp vào thực vật. Canxi rất quan trọng để xây dựng cỏ khỏe hơn và 
cải thiện các điều kiện của đất để hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu. Mega Cal 
cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí nhất trong ngành để cung cấp dinh dưỡng 
canxi hiệu quả.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 0-0-0

CALCIUM (CA) ..........................................................................................20.0%
DERIVED FROM: CALCIUM CARBONATE.

MACRO MICRO

Các nguyên tố vi lượng có trong Macro Micro rất quan trọng cho sự hình thành 
chất diệp lục và hỗ trợ sản xuất các protein thiết yếu. Macro Micro chứa sự 
pha trộn chính xác của Magie, Mangan, Sắt và Kẽm cùng với Nitơ bổ sung 
để nâng cao chất lượng và màu sắc của cỏ. Điều quan trọng là các chất dinh 
dưỡng vi lượng được cung cấp ở dạng phản ứng để cây trồng sẵn sàng hấp 
thụ. Macro Micro là giải pháp hoàn hảo.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 2-0-0

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................2.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P) ............................................................0.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K) .....................................................................0.0%
MAGNESIUM (MG) .....................................................................................2.0%
MANGANESE (MN) ..................................................................................... 1.0%
IRON (FE) .......................................................................................................0.8%
ZINC (ZN) .................................................................................................... 0.25%

MAX AMINO

Max Amino là một loại phân đạm hữu cơ, bón lá với 18 L-Amino Axit và có 
nguồn gốc hoàn toàn từ protein thực vật. Axit amin rất cần thiết để hỗ trợ năng 
suất trong các khu vực có áp lực về môi trường. Axit amin là các khối xây dựng 
của protein, mà thực vật tận dụng và chuyển đổi để phát triển mới.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 4-1-2

TOTAL NITROGEN (N) .............................................................................. 4.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ....................................................... 1.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................2.0%
NGUỒN GỐC: VEGETABLE PROTEINS, POTASSIUM LACTATE.

PREP & RECOVER

Prep & Recover™ là sự kết hợp mạnh mẽ của các chất chiết xuất từ thực vật 
biển và sinh vật biển đậm đặc, humate, axit amin, canxi, magiê, đường phức 
hợp và peptit kết hợp với các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng quan trọng 
để tăng cường khả năng chống lại căng thẳng và duy trì trạng thái thích hợp 
của cỏ, các chức năng trao đổi chất. Prep & Recover là sản phẩm dinh dưỡng 
sinh học hàng đầu cho sức khỏe cây trồng, ra rễ và giảm căng thẳng.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 7-11-3

TOTAL NITROGEN (N) ...............................................................................7.5%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................11.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) ................................................................. 3.5%
ZINC (ZN) .........................................................................................................1.5%
MAGNESIUM (MG) ..................................................................................... 0.7%
CALCIUM (CA) ............................................................................................. 0.7%
BORON (B) ..................................................................................................... 0.1%
NGOÀI RA CÒN CHỨA 7.5% AMINO ACIDS VÀ 4% SEAWEED
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RENEW 911

Renew 911 được thiết kế để thúc đẩy sự hình thành nhanh chóng, đồng đều 
bằng cách giải phóng các hormone tăng trưởng tự nhiên để thúc đẩy sự phát 
triển mạnh mẽ của rễ. Renew 911 có thể được sử dụng cho cỏ mới trồng hoặc 
vừa gieo hạt ở những nơi đất bị xáo trộn thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để 
nhanh chóng hình thành. Nó cũng giúp tăng cường sức khỏe và sức sống của 
thực vật.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 2-3-2

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................2.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................3.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................2.0%
NGOÀI RA CÒN CHỨA AMINO ACIDS, SEAWEED, HUMIC AND FULVIC AXIT CÙNG
VỚI HỖN HỢP VI CHẤT DINH DƯỠNG VI KHUẨN.

CA PLUS

Ca Plus chứa Canxi Nitrat hòa tan cao giúp củng cố cấu trúc tế bào của thực 
vật đồng thời kích thích sự hình thành rễ và lá. Được sản xuất bằng công nghệ 
chất xúc tác, Ca Plus làm tăng hiệu quả canxi trong thực vật bằng cách ngăn 
chặn sự liên kết của đất với các chất dinh dưỡng khác trong đất.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 5-0-0

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................5.0%
CALCIUM (CA) ............................................................................................13.0%
NGUỒN GỐC: CALCIUM NITRATE, SORBITOL VÀ STARCH.

SALT REMEDY

Salt Remedy cung cấp hàm lượng cao các ion canxi có thể trao đổi để thay thế 
các ion natri có hại. Sự tích tụ natri phá hủy cấu trúc của đất. Kết quả là, sự 
thấm nước, thấm nước và độ thoáng khí của đất được giảm đáng kể. Sự nảy 
mầm của hạt bị ức chế bởi nồng độ natri cao và sự phát triển của rễ thường bị 
giảm.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 5-0-0

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................5.0%
CALCIUM (CA) ............................................................................................12.0%
NGUỒN GỐC: UREA AND CALCIUM-MONOCARBAMIDE DIHYDROGREN CHLORIDE.

ULTIMATE

Ultimate tăng cường sức mạnh của cỏ và khả năng chống chịu cả hạn hán và 
nhiệt độ khắc nghiệt. Thành phần Kali của Ultimate chịu trách nhiệm kích hoạt 
hoạt động của các enzym và cần thiết cho việc sản xuất ATP, là nguồn năng 
lượng cho các quá trình hóa học diễn ra trong các vấn đề thực vật. Ultimate 
chứa các chất dinh dưỡng giúp tăng cường chuyển hóa nitơ và các axit amin 
làm tăng hoạt động của vi sinh vật.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 3-0-3

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................3.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................0.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................3.0%
IRON (FE) .......................................................................................................0.5%
MANGANESE (MN) ....................................................................................0.5%
ZINC (ZN) .......................................................................................................0.5%
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AMP AGRONOMY
CHÌA KHOÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN
Centaur Asia Pacific đã thiết lập một thỏa thuận độc quyền với Amp 
Agronomy để phân phối các sản phẩm của họ ở khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương. Chúng tôi mang các sản phẩm sáng tạo của họ thông qua mạng lưới 
phân phối rộng khắp của chúng tôi cho những người trồng trọt và các chuyên 
gia về cỏ trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Các sản phẩm của Amp Agronomy đều được pha chế và sản xuất tại Mỹ. Đội 
ngũ nhân viên nông học, nhà hóa học và nhà tư vấn cây trồng/cỏ giàu kinh 
nghiệm tạo nên nhóm Amp Agronomy. Với nhiều năm kinh nghiệm trong thế 
giới thực, đội ngũ chuyên gia của Amp Agronomy cung cấp các giải pháp để 
hỗ trợ năng suất, sức khỏe và tăng trưởng tối ưu.

TRIPLE EIGHT

Là lựa chọn tuyệt vời cho các sân thể thao và sân gôn, Triple Eight Field & 
Fairway là loại phân bón đa năng giúp hình thành rễ nhanh chóng thông qua 
nitơ, phốt pho, kali và cacbon có sẵn cao. Triple Eight sẽ mang lại tỷ lệ cacbon: 
nitơ cân bằng để đất có thể giữ nitơ một cách hiệu quả. Sản phẩm này có lợi 
cho sự ra rễ, sức mạnh của cỏ và chất lượng đất.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN 8-8-8

TOTAL NITROGEN (N) ..............................................................................8.0%
AVAILABLE PHOSPHORUS (P2O5) ......................................................8.0%
SOLUBLE POTASSIUM (K2O) .................................................................8.0% 
SULFUR (S) ................................................................................................0.03%
MANGANESE (MN) ............................................................................... 0.016%
IRON (FE) ....................................................................................................0.011%
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TỈ LỆ ÁP DỤNG

SẢN PHẨM PHUN LÁ QUA HỆ THỐNG 
TƯỚI

TƯỚI ĐẤT (GỐC)

Tỉ lệ dưới đây tính cho hecta (ha)

C.A.N 18-3-3 4.7 - 9.35 L 4.7 - 9.35 L

CARBON KARMA 2.35 - 4.7 L 2.35 - 9.35 L 2.35 - 9.35 L

ROOT DRIVER 4.7 - 9.35 L 4.7 - 9.35 L 4.7 - 14 L

K&P 2.35 - 4.7 L 4.7 - 9.35 L 2.35 - 7 L

MAX AMINO 2.35 - 4.7 L 2.35 - 9.35 L

MACRO MICRO 2.35 - 4.7 L 2.35 - 4.7 L

MEGA CAL 2.35 - 7 L 2.35 - 7 L

SALT REMEDY 4.5 - 18.7 L

CA PLUS 4.7 - 9.35 L 4.7 - 9.35 L

RENEW 911 2.35 - 7 L 2.35 - 7 L

ULTIMATE 4.7 - 9.35 L 4.7 - 9.35 L

TRIPLE EIGHT 4.7 - 14 L

GHI CHÚ:

SALT REMEDY Tưới nước ngay sau khi ứng dụng.

MACRO MICRO 
Để khắc phục tình trạng thiếu dinh dưỡng vi lượng 
nghiêm trọng, bón với tỷ lệ 93,5 - 140ml / 100m2.

MEGA CAL Không trộn lẫn với Phosphates. Rửa sạch thiết bị 
sau khi sử dụng.

PREP & RECOVER TÍNH CHO HECTA THỜI GIAN LẶP LẠI

GREENS & TEES 6.4 - 9.6 L 7-14 ngày

FAIRWAYS 6.4 - 12.7 L hàng tháng

VÙNG STRESS NHIỀU 9.6 - 19.1 L *2-4 tuần

CÂY, CỎ BỤI 0.6 L - 1.2 L / 100 L nước 

CÂY TRANG TRÍ, CÂY CẢNH QUAN 1.3 mL- 2.6 mL / 1 lít nước 

TƯỚI ĐẤT 20 mL - 40 mL / 1 lít nước

* Tưới vào hệ thống rễ
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CENTAUR-ASIAPACIFIC.COM
e-mail: info@centaur-asiapacific.com

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP CƯỜNG ANH có kho bãi tại Việt Nam.

Công ty TNHH vật tư Nông Nghiệp Cường Anh
No 9, Nguyen Son Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien District, 
Ha Noi, Viet Nam 
Số 9, đường Nguyễn Sơn, 
Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-243 2011 293
Di động: +84-904 635 987
Email: phuonganhamb@gmail.com
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