
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثس آى: فعال تشکیل دٌّدُ ی هحصَل ٍ هَاد

PhytoGreen®-HumusWP ی اٍلیِ یهبدُ اص قلیبیی استخشاج طشیق اص

آهذُ است. ایي  دست ثِ  اکسیذُ آلوبى ثسیبس لیگٌیت )ًَػی صغبل قَُْ ای(

ٍ ثیَلَطیکی گیبّبى ٍ هَاد آلی، ٍ دس  هحػَل طی َّهَفیکبسیَى ضیویبیی

ًتیدِ ی فؼبلیت صیستی هیکشٍ اسگبًیسن ّب ثذست هی آیذ کِ هقبدیش ثسیبس 

سا ثِ غَست  ل طجیؼیفؼب صیبدی َّهیک ٍ اسیذ فَلَیک ٍ ػٌبغش کن

 ثیَلَطیکی فشاّن هی کٌذ.

 فَاید ایي هحصَل:
 ُهحشک سضذ گیب 

 افضایص هحػَل ٍ کیفیت آى 

  ثْجَد سبختوبى خبک ٍ ظشفیت ًگْذاسی آة 

 افضایص ٍ تحشیک هیکشٍ اسگبًیسن ّبی سَدهٌذ خبک 

 تقَیت ٍ افضایص ظشفیت ٍ تَاى تجبدالت کبتیًَی خبک 

 ُافضایص تَسؼِ ی سیطِ ی گیب 

  ٍ ػول ثِ غَست ثستِ ای اص ػٌبغش کن هػشف دس خبکْبی قلیبیی

 افضایص دستیبثی گیبُ ثِ آًْب

 ُکبّص استشس ّبی آثی ٍ استشس ّبی ًبضی اص تیوبس گیب 

 ِافضایص خَاًِ صًی ثزس ٍ افضایص سضذ سیطِ چ 

 تبخیش دس تدضیِ ػَاهل هبٍساء ثٌفص ًبپبیذاس 

 کازتسد دز خاک )آتیازی قطسُ ای(: 
-8 ضٌی ّبی خبک دس ّش سبل، ٍ دس کیلَگشم دس ّکتبس 4-6ضاى ثِ هی

دس ّش سبل ثِ کبس ثجشیذ. تَغیِ هی ضَد کبسثشد آى  دس ّکتبس کیلَگشم 6

ثب  دس دفؼبت ثیطتش ٍ هقبدیش کوتش غَست گیشد. هی تَاى ایي هحػَل سا

 کوپَست ثِ هٌظَس ٍ یب ٍ هبسِ ضي پیت، هبًٌذ دیگش هکول ّبی خبک

گشم دس هتشهکؼت  500-1000ثِ هیضاى  ثیَلَطیکی ّبی یتفؼبل افضایص

سطحی، ثبیذ هقذاس تَغیِ ضذُ  سیستن آثیبسی اص استفبدُ هخلَط کشد. دس

 سبًتی هتشی اص خبک ًفَر کٌذ. 10اص تشکیت ثِ ػوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاشش(: -کازتسد زٍی شاخ ٍ تسگ )آتیازی تازاًی
% 025/0سا ثب غلظت حذاکثش  ٍسدُفشآدس غَست توبیل هی تَاًیذ ایي 

لیتش( ثِ ّوشاُ کَدّبی ضبخ ٍ ثشگ ٍ یب آفت کص  1000گشم دس  250)

 ثبس دس طَل ّش هحػَل ثِ کبس ثجشیذ. 2-4ّب 

 تیواز ترز: 
 فشآٍسدُ% اص ایي 03/0 -01/0سبػت دس هحلَل  8 -10سا ثِ هذت  ّبثزس

ثبضذ(.  pH 5/7-7دسخِ ی سبًتی گشاد ٍ  20قشاس دّیذ )ثْتش است دهب 

PhytoGreenگشم  10-20کیلَگشم ثزس،  100ثشای ّش 
®

- 

HumusWP .استفبدُ کٌیذ 

 دستَزالعول ّا: 

 اختالط پریسی:

PhytoGreen®-HumusWP 100 سا هی تَاى  فشآٍسدُ% دس آة هحلَل است. ایي

ٍ  NPK  ،DAPثِ  غَست هستقین ٍ یب ثِ ّوشاُ فشهَالسیَى ّبی هحلَل کَد هبًٌذ 

ٍسُ ٍ حتی ػلف کص ّب ثِ کبس ثشد. ایي هحػَل سا هی تَاى ثِ آسبًی دس سیستن یب ا

آثیبسی ثبساًی ٍ یب قطشُ ای ٍ یب آثیبسی سطحی استفبدُ کشد.  

کشدُ ٍ هخضى سا پش کٌیذ.  هخلَط خبلع آة ثب سا ضذُ تَغیِ هقذاس اثتذا

 پزیشد.تَغیِ هی گشدد قجل اص اٍلیي کبسثشد، تست اختالط دس حدن کن غَست 

PhytoGreen ® - HumusWP  یک هبدُ ی ّیَهیک ثب دٍام ٍ هبًذگبسی

هیکشٍاسگبًیسن ّبی خبک تدضیِ ًوی ضَد ٍ   ثبالست کِ ثِ ساحتی تَسط

کبسثشد آى هی تَاًذ ثِ تٌْبیی ٍ یب ثِ ّوشاُ کَد ّب ٍ سیضهغزی ّب غَست 

 پزیشد.

 اًداشُ ی تستِ تٌدی: 
َگشهی ػشضِ هی گشدد. ثستِ ثٌذی دس کیل 25ٍ 1ایي هحػَل دس ثستِ ّبی 

 دیگش ًیض قبثل سفبسش هی ثبضذ.  اًذاصُ ّبی

 شسایط ًگْدازی ٍ اًثازدازی:

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

سا چٌذیي سبل  فشآٍسدُ+ دسخِ ی سبًتی گشاد هی تَاى ایي 20تب  0

 ًگْذاسی کشد.


