
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فعال تشکیل دٌّدُ ی هحصَل هَاد

 گشم ثش هحلَل دس آة دس لیتش(150ش )% ث11ُ

 حبٍی ػػبسُ فطشدُ ضذُ جلجک دسیبیی

هَاد هغزی طجیؼی هبًٌذ ًیتشٍطى، فسفش، پتبسین، داسای ایي هحػَل 

ّبی کشثي، هٌیضین، سذین، ثش، هس، آّي، هٌگٌض، هَلیجذى، سٍی، ّیذسات

 A ،B1 ،B2 ، B3 ،B6 ،B12 ،C ،D3 یتبهیي ّبیاسیذّبی چشة، ٍ

،E  ٍK دس هقبدیش هٌبست ٍ هتؼبدل  ّبّبی گیبّی ٍ اکسیيَّسهَى

 .ثبضذثشای گیبُ هی

 پیشٌْاد هصسف:

لیتش دس ّکتبس ثِ غَست  1-3ثش هَسد ًیبص گیبُ هیضاىثشای تبهیي  کلی:

لیتش آة حل گطتِ ٍ ثشای یک ّکتبس دس 200-400هحلَل پبضی دس 

لیتش  4-8سطح ثشگ هحلَل پبضی ضَد. ثشای هػشف دس خبک ًیض هقذاس 

  . کٌیذ.دس ّکتبس هػشف 

ّبی ثب کیفیت، ثبسدّی ثیطتش ٍ ػذم ثذضکلی جْت ایجبد گل: فسًگیتَت

هیَُ یک ًَثت ثِ ٌّگبهی کِ جَاًِ سجض ًوبیبى هی ثبضذ ثِ هقذاس یک لیتش دس 

 ٍ لیتش دس ّکتبساستفبدُ کٌیذ..ّکتبس ٍیک ًَثت ًیض دس پبییض ثِ هقذاس د

ثشای کیفیت ثبالی گل، پَست هیَُ ٍ ثبسدّی ثیطتش، دس سِ ًَثت  :داًِ دازاى

پبضی ّب هحلَللیتش دس ّکتبس اص صهبى جَاًِ صدى تب سیضش گلجشگ1ٍ ّش ثبس 

 .کٌیذ.لیتش دس ّکتبس استفبدُ  2ضَد.پس اص ثشداضت ًیض یک ًَثت ثِ هیضاى 

ثبالثشدى کیفیت گل، پَست هیَُ ٍ ثبسدّی ثیطتش، پس اص ثشای ّستِ دازاى: 

 .کٌیذ.لیتش دس ّکتبس استفبدُ  2ثشداضت یک ًَثت ثِ هیضاى 

ثشای ثبالثشدى کیفیت گل، ثبسدّی ثیطتش ٍ تٌظین سضذ، اص صهبى تطکیل اًگَز: 

-خَضِ تب آغبص ثبص ضذى گل دس دٍ ًَثت ٍ ّش سشی یک لیتش دس ّکتبس هحلَل

 کٌیذ.پبضی 

لیتش دس  3ثشای افضایص کیفیت داًِ گشدُ ٍ داًِ ثٌذی ثْتش هیضاى  زت:ذ

 .کٌیذ.پبضی ثشگی هحلَل 10ثشگی تب  4ّکتبس اص هشحلِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثشای ثبسدّی ٍ افضایص کیفیت ثِ  ای:صیفی جات ٍ هحصَالت زیشِ

-لیتش دس ّکتبس هحلَل 2-3هحض سضذ ٍ تَسؼِ ًسجی ثشگ ّب هیضاى 

 .یذ.کٌپبضی 

جْت افضایص کیفیت داخلی ٍ پیطگیشی اص ًکشٍص : ّاسبصیجات ٍ کلن

 لیتش دس ّکتبس 2-3قلجی ثِ هحض سضذ ٍ تَسؼِ ًسجی ثشگ ّب هیضاى 

 .کٌیذ. پبضیهحلَل

لیتش دس ّکتبس دس  3ّی تب ثلَؽ هیضاى ثشای تٌظین صهبى گلذ ّای زٍغٌی:داًِ

ایي ػول س غَست کوجَد ضذیذ ثش ثشگی استفبدُ ضَد. د 6تب  4پبییض اص هشحلِ 

 دس ثْبس ًیض تکشاس کٌیذ.

جْت پیطگیشی اص پَسیذگی خطک ٍ قلجی ضکل یک تب دٍ ثبس : چغٌدزقٌد

 ثشگی استفبدُ کٌیذ. 6تب  4لیتش دس ّکتبس دس هشحلِ ثیي  3کبسثشد ثِ هیضاى 

لیتش دس ّکتبس  1ثشای افضایص کیفیت داخلی غذد هیضاى شهیٌی: سیب 

ّبی هجبٍس ثب ّن دٍ ًَثت صهبًی کِ سجضیٌِ گیبّبى سدیفدس یک تب 

 ّوپَضبًی داضتِ ثبضٌذ.

 دستَزالعول ّا:

هی تَاى ثب فشآٍسدُ ّبی سا  PhytoGreen® -Borاختالط پریسی: 

ی هؼوَل حفظ گیبّبى هخلَط کشد. اص آًجب کِ  پیص ثیٌی چیضی کِ دس ّوِ

غیِ هی ضَد قجل اص کبسثشد هَاسد هػشف سخ هی دّذ اهکبى پزیش ًوی ثبضذ، تَ

دس  دس سطح ٍسیغ، دس هقبدیش کن ثِ غَست آصهبیطی ایي هحػَل سا ثکبس ثجشیذ.

ًیبصّبی  ثِ ثب تَجِ استفبدُ ًکٌیذ. فشآٍسدُدٍساى ضکَفِ دّی ّشگض اص ایي 

ایي هحػَل سا  خبک تجضیِ ٍ تحلیل حبغل اص ًتبیجگیبُ، ٍ   هَسد ًیبصٍ   ٍاقؼی

ثش سٍی ص هقبدیش تَغیِ ضذُ استفبدُ ًکٌیذ. ایي فشآٍسدُ سا ثیص ا. ثکبس ثگیشیذ

 .کٌیذسًذگی هػشف ثب یب آثیبسی سبػت قجل اص دٍ حذاقل ٍ  خطک ّبی ثشگ

 اًداشُ ی بستِ بٌدی: 
لیتشی ػشضِ هی گشدد. ثستِ  1000ٍ   200، 10، 1ایي هحػَل دس ثستِ ّبی 

 ثٌذی دس اًذاصُ ّبی دیگش ًیض قبثل سفبسش هی ثبضذ.

 شسایط ًگْدازی ٍ اًبازدازی:

 4دس ظشٍف ٍ یب هحفظِ ّبی دس ثستِ، ثِ دٍس اص ًَس آفتبة ٍ دس دهبی ثبالی 

 دسجِ ی سبًتی گشاد ًگْذاسی گشدد.

 


