


EcoFlower - РH 7مخلوط ویژه گل

مستقیم از تولید کننده

ترکیب غنی از عناصر شیمیایی برای تغذیه و رشد گیاهان
و  مستمر شاخ  و  به رشد صعودی  منجر  که  یکدست  ساختار 

برگ گیاهان می شود  
فراهم  را  گیاهان  ریشه  پایدار  رشد  که شرایط  بافت سبک 

می کند
رسانی  رطوبت  که  باال  آب  نگهداری  قابلیت  و  رطوبت  جذب 

مستمر ریشه گیاهان را تامین می کند 
سطح استریل 100%

شرکت دریای متحد کاسپین
شماره ثبت: 4017 ، شناسه ملی: 14005192996 ، کد اقتصادی: 411516379159

کد پستی: 43156۸544۸ -آدرس: بندر انزلی، بلور اطبا، خیابان رمضانی، کوچه  کشاورز، مجتمع امیر کبیر، طبقه 5

01344425970 sales@peatrus.com
09031۸10721 peatruss

برای مشاوره و دریافت نمونه یا خرید محصول با معاونت پشتیبانی ارتباط برقرار کنید

www.peatrus.com

ترکیب پیت ماس ویژه خاک گلدان 
پیت ماس الیه باالی معدن : در الیه باالیی پیت ماس فرایند 
تجزیه اتفاق نمی افتد که این امر موجب تخلخل و پوکی سطح 
باالی مخلوط شده و امکان گذر یکدست فرایندهای شیمیایی 
را  گیاه  به ریشه  نفوذ آسان هوا و آب  و  در ساختار مخلوط 

فراهم می سازد.
طبیعی،  منشاء  با  مخلوط  این  آلی  اجزا  از  یکی  اگروپرلیت: 
اگروپرلیت است که از گرمایش و انبساط پرلیت درشت در 
درجه حرارت بسیار باال حاصل می شود. این ماده آلی قادر 
ایجاد  باعث  اولیه است که  به جذب رطوبت تا %400 حجم 
وضعیت مطلوب و بهینه ی هوا و آّب در مخلوط می شود؛ بدین 

معنا که از غرقاب و خشک شدن مخلوط جلوگیری می کند.
پودر آهک: پودر آهک حاوی کلسیم و منیزیم بوده و برای 
تعدیل میزان اسیدیته ماده پیت بکار می رود و باعث بهبود 

جذب مواد مغذی توسط گیاهان می شود.
بصورت  استفاده  برای  ترکیبی  آلی  کود  این   :KBU کود 
فسفر،  ازت،  حاوی  و  بوده  موثر  بسیار  خاک  روی  پوششی 

پتاسیم، گوگرد و ریزمغذی ها می باشد.

%90پیت الیه باالی معدن
%2پودر آهک
%6آگروپرلیت

%2کود کمپلکس بدون کلر

N common1۸0
N-NO375
N-NH4105
MgO40
p2O5110
K2O270

Fe2O33
SO3300
CaO2.6

 EcoFlower  مشخصات پیت ماس 

ترکیب میلی گرم بر لیتر

ترکیب متوازن مخلوط حاوی مواد زیر می باشد

پیت ماس مخلوط مغذی ویژه، مخصوص کاشت بذر، گل، درختچه و درخت های زینتی در گلدان، گلخانه و باغ 
می باشد. این مخلوط دارای ترکیب غنی از عناصر شیمیایی است که برای خاک گلدان و رشد گل ها و درختچه 

ها الزم بوده و رشد پایدار ریشه را تضمین می کند.  
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