


  EcoMushroom Proمخلوط ویژه قارچ

خاک پوششی قارچ - استاندارد جهانی: 
EC یا شوری خاک پوششی: میزان شوری خاک پوششی باید 
بین ms/cm 0.5-1 باشد. شوری باالی خاک پوششی باعث 
ورود امالح در فضای تبادل آب و هوا در خاک و غلبۀ پدیدۀ 
اسمزی  فشار  .شود  می  آب  جذب  روند  در  اسمزی  فشار 
پدیده ایست که باعث پایین آمدن میزان جذب آب و ایجاد 
میسلیوم پژمرده و تولید قارچ های زرد و بی کیفیت می شود

جذب آب خاک پوششی قارچ: درجه کیفیت خاک پوششی با 
میزان جذب آب نسبت مستقیم دارد. حداقل میزان جذب 
از  میزان جذب آب  ترین  مطلوب  و  آب خاک پوششی 50% 
%150 به باال می باشد. از آنجا که آبیاری در زمان قبل و بعد 
ازدیاد پین های مرده  باعث  برداشت پیک در هر فلش،  از 
آبیاری  و  شده  ماندگار  کم  و  کیفیت  بی  های  قارچ  تولید  و 
می  شده  تولید  های  پین  تعداد  کاهش  باعث  حد  از  بیش 
گردد، میزان باالی جذب آب منجر به کاهش دفعات آبیاری و 

سهولت مدیریت سالن پرورش قارچ می شود.

PH خاک پوششی قارچ دکمه ای: محدودۀ PH خاک پوششی 
از این میزان،  باالتر   PH باید بین 6.8-7.5 باشد، زیرا در 
رشد میسلیوم سخت و در نهایت متوقف می شود و در پائین 
تر از این حد نیز احتمال بروز بیماری کپک سبز افزایش می 

یابد.

مواد آلی خاک پوششی: خاک پوششی باید باالی %50 مواد 
آلی جهت کمک به شکل پذیری و بهبود ساختار خاک داشته 
در  کننده  منسجم  مادۀ  یک  عنوان  به  آلی  مادۀ  زیرا  باشد 
و  متعادل  و  درشت  های  پین  ایجاد  خاک،  ساختار  تشکیل 
میسلیوم قوی تر و در نتیجه تولید قارچ با کیفیت تر نقش 

بسزائی دارد.

پیت ماس، مخلوط پیت ویژه کشت قارچ است. این مخلوط به عنوان خاک پوششی کمپوست استفاده می شود. 
پایه این مخلوط، محصولی بطور طبیعی استریل است و دارای الیه های مختلف پیت ماس می باشد.

EC 0.5شوری
OM 83.95مواد آلی%

WHC %172.2ظرفیت نگهداری آب 

سطح استریل 100%
بافت سبک و قابلیت تهویه خاک

جذب رطوبت و قابلیت نگهداری آب باال  
افزایش راندمان برداشت محصول

تضمین کیفیت باالی قارچ
تولید محصول نهایی یکدست

مستقیم از تولید کننده

EcoMushroom Pro  مشخصات خاک پوششی قارچ

خاک  از  ترکیبی   EcoMushroom Pro قارچ  پوششی  خاک 
صورت  به  که  است  معدن  پائینی  بخش  و  مرکزی  سطحی، 
آالت  ماشین  به  مجهز  کارخانۀ  در  و  شده  استخراج  مکانیزه 

مدرن با هم ترکیب شده اند.

PH7.48

مشـــخصات فیزیکی محصول
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