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١ لیتر

میکوکس
تــرکیـــب آلـــی
بھساز خاک مایع

توضیحات شرکت:
وقتی محصول مطابق با دستورالعمل شرکت استفـــاده شود، 
تولـید کننده کیفیت محصـــول را تضمیــن می کند. هرگونـه
اثر منفی ناشی از اســتــفاده نادرست و یا مخــلـــوط کردن با
سـایر مـــواد، از ضـــمانــت شرکت خارج است. مشــکالتی از
قبیـــل (سمیت، عدم تاثیر و ...) کـه مـمـکن اسـت ناشــی از
 استـفــــاده نادرست و شرایــط نـگه داري بـاشـد، بـه عـهـده

 مصرف کننده می باشد.

شرکت وارد کنـــنده: نهاده گســـتر گـــوهر ثمر
آدرس: استان فارس، شیراز، بلوار غدیر، نبش کوچه یک

071-3725 کدپستی: 7153913434 ,  تلفن: 4595

( ISAS ) شــرکت تامین کننده: علوم طبیعی ایساس
کشــور تامین کننده: ترکیه
کشــور تولید کننده: ترکیه

FOLLOW US

SCAN ME

شرایط نگهداري:
در شرایط معمولی (در مکان خنک و خشک) در بسته بندي اصلی آن نگهداري
شود.از قرار دادن این محـصــول در معرض مستقیم نور خورشید خود داري
کنید. این محصول در شـرایط عادي، خواص فیزیکی و شمیایی خود را حداقل

تا 3 سال حفظ می کند.
دماي نگهداري باید بین +5 و 35 درجه سانتیــگراد باشد.

هشدارها:
قبل از استفاده از کود، دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.

از دسترس کودکان و تماس غذا دور نگه داشته شود.
از مصرف دوز باالتر خودداري نمایید.

در حین استفاده از محصول، ماسک، دستکش و عینک استفاده کنید.
از تماس آن با چشم، صورت و پوست خودداري کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آبکشی کنید.
از بطري هاي استــــفاده شده خالی، براي اهداف دیگر استفاده نکنید و آن ها را دور بیاندازید.

بهتر است بعد از آنالیز خاك و یا برگ از محصول استفاده کنید.
جهــت محلولپــاشی این محصول پی اچ آب مصرفی به 4-5/4 کاهش یابد.

تاریخ تولید:

تاریخ انقضا: 3 سال از تاریخ تولید

شماره ثبت ماده کودي: 47469

حجم خالص: 1 لیتر

تجزیه ضمانت شده

(N) نیتروژن کل

ماده آلی

کربن آلی

pH محدوده

W / W

6 – 4

2 ٪

45 ٪

24 ٪

(ویناس) vinnase ترکیبات سازنده: استخراج شده از



ترکیب آلی بھساز خاک مایع با منشا گیاھی
دستورالعمل استفاده

برگ:سی سی/1000 متر مربع 
یـا سی سی در 100 لیـتر آب

نام محصوالت

خیــار، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خربزه، هندوانه، توت فرنگی،
بامیه، لوبیا، نخود فرنگی، هویج، ســبزیجات ســبز و غیره،پیاز، سیر،
کلم، کرفس، کلم بروکلی، گل کلم، تنباکو ، اسفناج ، کاهو ، جعفري

مرکبات، سیب، گیالس، هلو، آلو، زردآلو، گیالس، گالبی، شلیل و ...

زیتونتمامی ارقام

محصوالت فضاي باز

درختان میوه

سبزیجات گلخانه اي 
وفضاي باز

گروه گیاهی

500 سی سی

500 سی سی

500 سی سی

500 سی سی

500 سی سی

500 سی سی

500 سی سی

500 سی سی

گل و گیاهان زینتیمیخک، گل رز ، ژربرا، لیلیوم و غیره500 سی سی بدون گل

مصرف خاکی در تمامی محصوالت در فصل رشد به میزان 750 سی سی در 1000متر مربع.
نکته: مقادیر فوق کلی می باشد و براي دریافت توصیه هاي دقیق تر با توجه به وضعیت کشت، به کارشناسان فنی شرکت وارد کننده، 

شرکت نهاده گستر گوهر ثمر و یا با کارشناسان ذي صالح نمایندگان محلی شرکت مراجعه نمایید.   

محصوالت زراعی آزاد، محصوالت علوفه اي،محصوالت زراعی صنعتی،ذرت،
آفتابگردان، سیب زمینی، سویا، بادام زمینی، پنـبه، چغـندر، نـخـود و غـیره

گندم، جو ،جو دوسر و غیره

منطقه سبز ، زمین هاي گلف، شبدر 3 برگی و غیره

همه انواع

بادام ، گردو ، فندق ، شاه بلوط ، پسته

چاي

داراي پوست سخت

منطقه سبز(چمن کاري)

غالت


