کود سالم ◄ مزرعه سالم ◄ غذای سالم فقط جنگل !...

درختان پسته
برنامه

برای تغذیه و محافظت از گیاهان ،به گونه ای تدوین شده است که ضمن داشتن مزرعه ای سالم و

قوی ،باعث کاهش هزینه ها تا  %70و بازگشت سرمایه و سوددهی باال را برای کشاورزان عزیزفراهم میکند.
برای تغذیه و محافظت از باغات میوه با ایجاد یک سیستم ریشه ای قوی شروع می شود تا مصرف بهینه مواد مغذی و رشد بیشتر
برنامه
درختان و میوه ها فراهم شود .با رشد گیاه  ،کودمایع ارگانیک جنگل تنظیم متابولیسم گیاه را بمنظور سالمت و قدرت گیاه در اولویت قرار داده
است تا از رشد و درشت شدن میوه ها و تشکیل جوانه های گل برای سال آینده اطمینان حاصل شود.
امکان تامین و افزایش قابلیت جذب مقادیر باالی آهن ،کلسیم و پتاسیم فسفر و گوگرد و
فرموالسیون منحصر به فرد محصوالت ارگانیک
ریزمغذی ها را برای به حداکثر رساندن کیفیت و کمیت میوه را فراهم می کند.
جدول صرفه جویی در دیگر کودهای مصرفی
✓ کشت موفق در زمینهای شور ،قلیایی و فقیر
تا  50درصد
کودهای ازته
✓ قابلیت نگهداری و جلوگیری از آبشویی مواد معدنی
تا  80درصد
کودهای فسفاته
✓ سبزکرد یکنواخت در مزرعه و انتقال سریع به ریشه گیاهان
تا  100درصد
کودهای پتاسه
✓ در طول فصل زراعی ،قابلیت اختالط با انواع کودها و آفت کشها
تا  90درصد
میکروالمنت ها
✓ کاهش استرس و تنش های محیطی و فیزیولوژیکی و عوامل خسارتزا

🌿 برنامه مصرف تحت نظر کارشناس کشاورزی به شما کمک میکند تا بهترین کیفیت محصول و بهره وری را داشته باشید🌿 .
استفاده از کودمایع موجب:

یخ آب

درمان سال آوری درختان

زمستانه

بازتوانی درختان آسیب دیده
جلوگیری از ریزش گل و میوه
افزایش چشمگیر در تولید
تسریع در نمو جوانه های
رویشی به جوانه های گل
افزایش مدت انبارداری و
حفظ کیفیت میوه در انبار
تولید میوه های درشت تر با
عطر و طعم واقعی و طبیعی

پس از خزان
و پیش از
یخبندان

پس از
برداشت

رشد
میوه

تشکیل
میوه

20 lit/ha 20 lit/ha
JUNGLE

توصیه میشود با کودها و قارچ کشهای بیولوژیک مخلوط شود
5 /1000

3 /1000

2 /1000

2 /1000

5 lit/ha

5 lit/ha

 100لیتر آب
میزان مصرف

همراه
آبیاری

2 /1000

میزان
Taris
گوگرد مصرف
مایع محلولپاشی

3 lit/ha

Taris

در صورت بروز آفات و بیماری ها زیر نظر کارشناس
5 lit/ha

Organic
Fertilizer

کود مایع با

میزان
3 /1000
بعنوان
مصرف
فروت ست محلولپاشی

امکان استفاده با آفت کشهای غیر قلیایی مخلوط
2 /1000

جوانه های

رشد

گل

میوه

20 lit/ha 20 lit/ha 20 lit/ha

تورم

مرحله

توجه :هر 1لیتر

کاهش  ،ECاصالح کننده و کاهش pHخاک ،تامین کلسیم و گوگرد مورد نیاز

میزان مصرف

همراه
آبیاری

🌻کامال ً ارگانیک گیاهی و بدون خطر و اثرات جانبی زیست محیطی و انسانی و حیوانی🌻

