


Natural Peat - РH 3.8پیت ماس خام

مستقیم از تولید کننده

غنی سازی خاک با اسیدهای هومیک و کاهش شوری خاک 
باغ 

و  ها  دانه  و  غالت  زنی  جوانه  برای  مخلوط  خاک  تولید 
کشت نشا

تولید مخلوط ویژه برای گلخانه ها
تولید خاک مخلوط برای خاک گلدان

منظور  به  دام  و  پرندگان  برای  استریل  بستر  پوشش 
از  نهایت، استفاده  و در  و طیور  جذب فضوالت حیوانی 

مخلوط به دست آمده به عنوان کود

مشخصات پیت ماس خام
افزودنی، محصولی استریل  مواد  بدون  پیت ماس خام 
معدن  از  پیشرفته  و  مدرن  تکنولوژی  با  که  است 
اکوپروم استخراج و پس از پاکسازی و فشرده سازی در 
کیسه های 250 لیتری بسته بندی می شود. پیت ماس 
خام با PH 3,8 یک ضد عفونی کننده طبیعی به شمار می 
رود و حاوی بیش از %87 مواد آلی ارگانیک است که 
توسط ماشین آالت مدرن فراوری شده و دارای ساختار 
و  جذب  قابلیت  همچنین  و  یکدست  بافت  و  شیمیایی 
نهایی  محصول  باشد.  می   %210 تا  باال  آب  نگهداری 
از معدن پیت ماس حاوی %34 پیت ماس  تولید شده 
از  میانی معدن و 33%  از الیه  باالی معدن، 33%  الیه 

الیه پایینی معدن می باشد. 

پیت ماس خام یک محصول آماده برای کاشت گیاهان به 
تکمیلی می  انجام فرایندهای  نیازمند  و  رود  نمی  شمار 

باشد.

%34پیت ماس الیه باالی معدن
%33پیت ماس الیه میانی معدن

%33پیت ماس الیه پایینی

پیت ماس خام محصولي استریل است که براي کاربردهاي حرفه اي ویژه مانند تهیه ي مخلوط هاي ویژه بر 
اساس پیت ماس جهت تولید خاک گلدان، خاک گلخانه اي، خاک پوششي قارچ دکمه اي، کشت بذر و پوشش 

بستر استریل براي بستر دام و طیور مناسب مي باشد. 

N-NO30.58
N-NH432.68
MgO1.8
P2O510
SO34
CaO0.52

  Natural Peat   کاربرد پیت ماس خام

 ترکیب میلی گرم بر لیتر

ترکیب پیت ماس خام
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