
 جنگلارگانیک  کود مایع
 متشکل طبیعی بیترک ینوع( Liquid Fertilizer) عیما کود

 اهیگ ازین مورد مصرف کم و پرمصرف ییغذا عناصر نیمهمتر از

 و برگ و شهیر راه از جذب قابل کمپلکس صورت به که است

 محلول. کندیم نیتام را اهیگ یاهیتغذ ازین یآل مواد با همراه

 و یمک شیافزا و اهیگ یشاداب باعث عیما کود با اهان،یگ یپاش

 .کندیم کمک خاک یزیحاصلخ شیافزا به و محصول یفیک

 

                          +9821-22193764 

 عیما کود از استفاده یایمزا
 ستیز طیمح یآلودگ ع،یما یکودها یریبکارگ صورت در

سیار کمتر ب جامد یکودهابا  اسیق در( آب و خاک منابع)

 .بود خواهد

 دهکر میتنظ اهیگ خواب ای رشد دوره به توجه با را کود مصرف

مازدگی )سر هوا و آب نشده ینیبشیپ راتییتغ برابر در را اهیگ و

  .دیکن تیحماتقویت و تنش کم آبی، گرمازدگی( 

 اهیگ رشد یبرا که هستند یآل مواد با همراه غالبا عیما یکودها

 .است دیمف اریبس

 یایمزا گرید از اه،یگ هیتغذ و دیتول یهانهیهز در ییجو صرفه

 .است عیما یکودها

 

 : کود مایع ارگانیک جنگل یها یژگیو
 آن در کشور توسعه و کیارگانسالم و  کشت به توجه -

 هایگ ییغذا یازهاین تمام نمودن برطرف و باال اریبس جذب -

 اهانیگ هیتغذ در تعادل تیوضع جادیا -

 اتیخصوص بهبود و سطح واحد در دیتول راندمان شیافزا -

 باغی و کشاورزی محصوالتو ماندگاری  یفیکظاهری و 

 زیعز کشاورزان یبرا یاقتصاد سود و دیتول نهیهز کاهش -

 عیما کود مصرف نحوه
 یاشپ محلول صورت به کود نوع نیا مصرف قهیطر نیمهمتر

 شده یداریخر عیما کود چنانچه دیباش داشته توجه. است

 تغلظ علت به د،یینما استفاده اهیگ یرو بر مایمستق را

 از و تیمسموم باعث و بوده مضر اهیگ یبرا عناصر یباال

 ماده آلی باال، یحاو عیما کود. شد خواهد آن رفتن نیب

 هن،آ مانند یمغذ زیر عناصر و میزیمن م،یپتاس فسفر، ازت،

 ه،نیآم یدهایاس نیهمچن و منگنز و یرو بور، مس، کلسیم،

 . باشد یم کیومیدهیاس و کیدفولویاس

 اب بیترک ،یا قطره یاریآب ستمیس در توانیم را کود نیا

 . نمود استفاده ها برگ یپاش محلول ای و خاک

 آب با است الزم که نظر مورد نسبت عیما کود یقوط یروبر

 .است موجود مربوط العمل دستور در و نوشته شود، قیرق
 

 : کند یمحصول چگونه عمل م نای��

 یهواز یها سمیکروارگانیفعال نمودن م .1

 خاک یماده آل ریچشمگ شیافزا یکمپوست سطح جادیا .2

 در خاک یزندگ یفضا لیدر خاک و تشک یستیز تیفعال .3

 اهانیگ یایبقا یدگیبهداشت بواسطه کمپوست پوس .4

 یها یو خاک در برابر نابسامان اهیمقاومت گ شیافزا .5

 ابدی یم شیافزا نیزم تیچرا که فعال یعیطب

زا با فعال نمودن  یماریب یها و قارچ ها یکاهش باکتر .6

 یهواز یها سمیکروارگانیم

 اهیگ یبرا یو معدن ییغذاقابل دسترس و جذب بودن مواد .7

 کیو ارگان یعیصورت کامال طبخاک بPHهوشمند  میتنظ .8

  علف هرز به مرور زمان شتریکاهش  هرچه ب .9

 تراکم کشت شیافزا .10



 

 رد استفاده جهت خاک کننده اءیاح و ساز فعال جنگلگیاهی  %100کودمایع ارگانیک �� 

، یرکاجنگل خاص، و ژهیو یزراع محصوالت کشت در مصرف جهت یحت ،یکشاورز بخش کل

 �� هریغ و ماهیپرورش  گلدان، باغچه، ،یکار گل ،یدار باغ جات، یفیصفضای سبز،  گلخانه،

 ��حیوانیو   یانسان و یطیمح ستیز یجانب اثرات و خطر بدون و کیارگان  ًکامال��
 ��!   مؤثر و عیسر - راحت و آسان استفاده قابل ��
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20L   

 کود از استفاده صورت در

 عناصر نسبت ع،یما

 یترقیدق طور به ییغذا

یم قرار اهیگ اریاخت در

 محاسبه امکان و ردیگ

 زمان و زانیم قیدق

 نظر مورد کود مصرف

. دارد وجود اهیگ هر یبرا

 با اهیگ هیتغذ نیبنابرا

 با ترشیب کنترل و نانیاطم

 انجام حیصح یهانسبت

 تیسم ای کمبود از و

 .شودیم یریشگیپخاک 


