
 جنگلکپسول ارگانیک 
یک اسیدهیوملحاظ دارا بودن انواع ویتامین ها، بکپسول این 

اثرات بسیار  هورمون های رشد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه،

دارای بوی کپسول مفیدی بر روی رشد و نمو گیاه دارد. این 

 .میباشد وقارچی مضر مطلوب و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی

 

                          +9821-22193764 

 سول ارگانیکپکمزایای 

 گیاهان می باشدتغذیه یک غذای کامل و متعادل برای  *

  بردن مواد آلی خاک موجب باالبردن قدرت جذب آب باال *

 شد و بافت خاک خواهندطبیعی و بهبود دادن ساختار 

 بخشدجات را بهبود می  میوهکیفیت و رنگ، طعم، بو  *

 افزایش می دهد به مرور خاک راو اصالح  حاصلخیزی *

 می باشد و قارچی ، انگلفاقد هرگونه آلودگی میکروبی *

 عاری از تخم علف های هرز ،سبک و فاقد هر گونه بو *

 ها یسم هوازی سفید مانند ازتو باکترارگانحاوی میکرو *

 روی، مس و منگنز ر میکرو مانند آهن،اصدارا بودن عن *

متاسفانه سطح مواد آلی در خاکهای   ⚠

 است  %1کشاورزی کشور عمدتا کمتر از 

 ویژگی های عمومی:

 آن در کشور توسعه و کیارگانسالم و  کشت به توجه* 

 بهمقاومت  و تنش محیطی*افزایش مقاومت به استرس و 

 و ضدعفونی کردن خاک زای خاکوامل بیماریژنها و عپاتو

 و مواد موثر در میوه و گیاهان دارویی افزایش نسبت اسانس*

 ییو نهایتا حذف مصرف کودهای شیمیا *کاهش

 های رویشی به زایشی ه*افزایش نسبت تبدیل جوان

 اولیه با حفظ کیفیت حصوالتداری مزمان انبار*افزایش 
 خواص کپسول جنگل

 افزایش قدرت زهکشی خاک و کمک به توسعه ریشه -1

 رطوبت خاکآب و افزایش ظرفیت نگهداری  -2

 زایی و کمک به توسعه ریشه خاک بهبود تهویه -3

 جلوگیری از شسته شدن و تلفات کودهای شیمیایی -4

 افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها -5

 کاهش فرسایش خاک و افزایش استحکام ساختمان خاک -6

 افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها و جانوران مفید خاک -7

 غذایی در ریزوسفر خاک مک به تبادل بهتر عناصر ک -8

فراهم کردن مقادیر نسبتا مناسبی از عناصر غذایی به  -9

 و ... (Fe, Zn, Cu, Mg) خصوص عناصر کم مصرف

 شرایط نامناسب خاکهای شنی و رسی کمک به بهبود -10

 کیو ارگان یعیصورت کامال طبب خاک PHبافر نمودن  -11

افزایش قدرت خاک در تثبیت و غیر قابل استفاده شدن  -12

 فلزی سنگین عناصر

 :مصرف نحوه

باتوجه به هرسال سن درخت یک کپسول مطابق شکل در 

 سایه انداز درخت در نزدیک ریشه داخل خاک قرار میگیرد
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 کاهش مصرف آب  %90تا 

 یک راه حل کامل 

 خاکاصالح درختان و  برای
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