مخلوط ویژه گل

EcoFlower - РH 5.5 – 6.5

پیت ماس ،مخلوط پیت مغذی ویژه ،مخصوص کشت گل و درخت های زینتی و درختچه ها
در گلدان ،گلخانه و باغ .مخلوط پیت مخصوص گل دارای ترکیب غنی از عناصر شیمیایی
است که برای رشد گل ها و درختچه ها الزم می باشد ،و رشد پایدار ریشه را تضمین می
کند .پایه این مخلوط ،محصولی بطور طبیعی استریل و همچنین الیه های مختلف پیت غنی
از عناصر شیمیایی و اسیدهومیک است.

موارد مصرف :مخلوط ویژه برای پرورش گل و درختچه
ها و درختان و کشت دانه در نظر گرفته شده است.
همچنین برای غنی کردن خاک باغات  ،به عنوان کود چمن
و برای کشت چمن در زمین های فوتبال می توان از آن
استفاده نمود .استفاده از آن به عنوان کود برای خاکهای
رسی و شنی فقیر و نابارور و خالی از عناصر مفید ،توصیه
می شود .اسیدیته باالی پیت در معدن شرکت اکوپروم و
فرایند تولید پیشرفته و مدرن ،باعث می شود که کامال
استریل شود و از ورود هر گونه میکروارگانیسم و باکتری
به مخلوط جلوگیری می شود .به واسطه ی کنترل پیوسته
آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی ویژه پیشرفته در فرایند
تولید ،خاکی حاصل می شود که ساختار فیزیکی و شیمیایی
کامال یکدست دارد و این امر به برداشت محصول یکدست
و یک شکل می انجامد.
پیت یک ضد عفونی کننده طبیعی است و کمک می کند
تا عوامل بیماری زای خاک ،از جمله باکتری ها و قارچ های
مضر از بین برود.
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مستقیم از تولید کننده

الیه باالیی :در این الیه فرایند تجزیه اتفاق نمی افتد،
موجب تخلخل و پوکی باالی مخلوط می شود و گذر یکدست
فرایندهای شیمیایی را در ساختار مخلوط فراهم می سازد.
همچنین نفوذ هوا و آب به ریشه گیاه را آسان می سازد.
اگروپرلیت :یکی از اجزا آلی مخلوط با منشا طبیعی است
که از گرمایش پرلیت درشت تا درجه حرارت بسیار باال (و
انبساط آن) حاصل می شود .باعث بوجود آمدن وضعیت
مطلوب و بهینه ی هوا و آّب در مخلوط می شود بدین معنا
که از غرقاب و خشک شدن مخلوط جلوگیری می کند ،چرا
که قادر به جذب رطوبت تا  400%حجم اولیه است.

پودر آهک :برای تعدیل میزان اسیدیته ماده پیت بکار
می رود و حاوی کلسیم ،منیزیم می باشد .و باعث بهبود
جذب مواد مغذی توسط گیاهان می شود.

کود  :KBUکود آلی ترکیبی بسیار موثر برای استفاده
بصورت پاششی روی خاک است و حاوی ازت ،فسفر،
پتاسیم ،گوگرد و ریزمغذی ها می باشد.
ترکیب متوازن مخلوط حاوی مواد زیر می باشد
پیت الیه باالی معدن
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