کود مایع ارگانیک جنگل
کود مایع ( )Liquid Fertilizerنوعی ترکیب طبیعی متشکل
از مهمترین عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز گیاه
است که به صورت کمپلکس قابل جذب از راه ریشه و برگ و
همراه با مواد آلی نیاز تغذیهای گیاه را تامین میکند .محلول
پاشی گیاهان ،با کود مایع باعث شادابی گیاه و افزایش کمی و
کیفی محصول و به افزایش حاصلخیزی خاک کمک میکند.

ویژگی های کود مایع ارگانیک جنگل :
 توجه به کشت سالم و ارگانیک و توسعه آن در کشور جذب بسیار باال و برطرف نمودن تمام نیازهای غذایی گیاه ایجاد وضعیت تعادل در تغذیه گیاهان افزایش راندمان تولید در واحد سطح و بهبود خصوصیاتظاهری و کیفی و ماندگاری محصوالت باغی و کشاورزی
 -کاهش هزینه تولید و سود اقتصادی برای کشاورزان عزیز

نحوه مصرف کود مایع
مهمترین طریقه مصرف این نوع کود به صورت محلول پاشی
است .توجه داشته باشید چنانچه کود مایع خریداری شده
را مستقیما بر روی گیاه استفاده نمایید ،به علت غلظت
باالی عناصر برای گیاه مضر بوده و باعث مسمومیت و از
بین رفتن آن خواهد شد .کود مایع حاوی ماده آلی باال،
ازت ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم و عناصر ریز مغذی مانند آهن،
کلسیم ،بور ،مس ،روی و منگنز و همچنین اسیدهای آمینه،
اسیدفولویک و اسیدهیومیک می باشد.
این کود را میتوان در سیستم آبیاری قطره ای ،ترکیب با
خاک و یا محلول پاشی برگ ها استفاده نمود.
برروی قوطی کود مایع نسبت مورد نظر که الزم است با آب
رقیق شود ،نوشته و در دستور العمل مربوط موجود است.
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مزایای استفاده از کود مایع
در صورت بکارگیری کودهای مایع ،آلودگی محیط زیست
(منابع خاک و آب) در قیاس با کودهای جامد بسیار کمتر
خواهد بود.
مصرف کود را با توجه به دوره رشد یا خواب گیاه تنظیم کرده
و گیاه را در برابر تغییرات پیشبینی نشده آب و هوا (سرمازدگی
تنش کم آبی ،گرمازدگی) تقویت و حمایت کنید.
کودهای مایع غالبا همراه با مواد آلی هستند که برای رشد گیاه
بسیار مفید است.
صرفه جویی در هزینههای تولید و تغذیه گیاه ،از دیگر مزایای
کودهای مایع است.

🌿این محصول چگونه عمل می کند:
 .1فعال نمودن میکروارگانیسم های هوازی
 .2ایجاد کمپوست سطحی افزایش چشمگیر ماده آلی خاک
 .3فعالیت زیستی در خاک و تشکیل فضای زندگی در خاک
 .4بهداشت بواسطه کمپوست پوسیدگی بقایای گیاهان
 .5افزایش مقاومت گیاه و خاک در برابر نابسامانی های
طبیعی چرا که فعالیت زمین افزایش می یابد
 .6کاهش باکتری ها و قارچ های بیماری زا با فعال نمودن
میکروارگانیسم های هوازی
 .7قابل دسترس و جذب بودن موادغذایی و معدنی برای گیاه
 .8تنظیم هوشمند PHخاک بصورت کامال طبیعی و ارگانیک
 .9کاهش هرچه بیشتر علف هرز به مرور زمان
 .10افزایش تراکم کشت

🌱کودمایع ارگانیک  %100گیاهی جنگل فعال ساز و احیاء کننده خاک جهت استفاده در
کل بخش کشاورزی ،حتی جهت مصرف در کشت محصوالت زراعی ویژه و خاص ،جنگلکاری،
گلخانه ،فضای سبز ،صیفی جات ،باغ داری ،گل کاری ،باغچه ،گلدان ،پرورش ماهی و غیره 🌱

🌻کامال ً ارگانیک و بدون خطر و اثرات جانبی زیست محیطی و انسانی و حیوانی🌻
🌿 قابل استفاده آسان و راحت  -سریع و مؤثر ! 🌿

در صورت استفاده از کود
مایع،

نسبت

عناصر

غذایی به طور دقیقتری
در اختیار گیاه قرار می
گیرد و امکان محاسبه

کود مایع ارگانیک
جنگل

دقیق میزان و زمان
مصرف کود مورد نظر
برای هر گیاه وجود دارد.
بنابراین تغذیه گیاه با
اطمینان و کنترل بیشتر با
نسبتهای صحیح انجام
و از کمبود یا سمیت
خاک پیشگیری میشود.
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