
Bằng cách sử dụng Túi trồng cây HP, chúng ta sẽ 
tiết kiệm được khoảng 25-50% sức lao động cũng 
như rất nhiều thời gian chuẩn bị. Túi trồng cây đã 
có sẵn giá thể trồng, nhờ đó giúp giảm công tác xử 
lý, khiến quá trình trồng cây sạch hơn và chúng ta 
có được sự nhất quán như với chính sản phẩm HP. 

Mitchell Alswiti, Chuyên gia cây trồng cấp cao kiêm CEO của Purplefarm Genetics
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Thông tin trong tài liệu này được cập nhật tại thời điểm in. Do chính sách cải tiến liên tục của mình, Premier HorticARM có quyền tạm dừng sản xuất, thay đổi sản phẩm hoặc sửa đổi dữ liệu kỹ thuật và giá cả 
mà không cần cảnh báo hay chịu trách nhiệm thêm. Tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo khu vực. Premier Horticulture không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các sản phẩm của mình tại các vùng 
lãnh thổ nghiêm cấm sử dụng cần sa.
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PRO-MIX® HP 
CHẤT KÍCH THÍCH SINH HỌC + 
MYCORRHIZAE™ TÚI TRỒNG MỞ TRÊN

Đưa PRO-MIX® vào giải pháp thích  
ứng hoàn toàn cho cơ sở của bạn
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Lắc túi để nhẹ 
nhàng mở giá 
thể trồng

Xé phần có thể 
tách rời của túi

Cho cây trực tiếp vào 
túi, tránh nén
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C Á C H 
SỬ DỤNG

Đảm bảo lắc kỹ túi để làm tơi giá thể trồng và thu được kết quả tốt!

XEM TRANG 
WEB SẢN PHẨM

Mycorrhizae là sự cộng sinh giữa nấm mycorrhizal và rễ. Bào tử nấm rễ 
nảy mầm trong giá thể trồng và tạo ra các sợi (sợi nấm) sẽ xâm nhập vào tế 
bào rễ. Mối liên kết này sẽ giúp hình thành một mạng lưới các sợi bên trong 
và ngoài gốc sẽ đi vào đất và tiếp cận nhiều chất dinh dưỡng và nước hơn, 
và chuyển chúng đến cây.

Bacillus kích thích hệ thống rễ cây bằng cách tăng sinh ra các lông rễ, 
giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng. Chúng tôi lựa chọn chất này vì tác dụng 
kích thích tăng trưởng có lợi của nó. 

• Mở rộng sự phát triển của hệ thống rễ 
• Tăng cường chất dinh dưỡng & hấp 

thụ nước
• Tăng khả năng kháng bệnh
• Giảm sốc khi trồng cây

• Tăng số lượng lông rễ để hấp thụ chất 
dinh dưỡng tốt hơn

• Thúc đẩy tốc độ nảy mầm của 
hạt giống

• Tăng sự phát triển của cây

PRO-MIX® HP CHẤT KÍCH THÍCH SINH HỌC+  
MYCORRHIZAE TÚI TRỒNG CÂY MỞ TRÊN
MÃ SẢN PHẨM 2010700RG
KÍCH CỠ 1.0 cu. ft. (28 lít)

Đơn vị mỗi pallet 135

Loại Tơi xốp

RÊU THAN BÙN SPHAGNUM CANADA (65-75%)
Rêu than bùn Sphagnum là một vật liệu thực vật tự nhiên, hữu cơ phân hủy một phần, bao gồm phần lớn là rêu 
Sphagnum. Vật liệu chính này được thu hoạch cẩn thận từ các vũng than bùn bằng máy thu hoạch chân không chuyên 
dụng. Rêu than bùn Sphagnum có nhiều cấp độ xơ và phân hủy khác nhau. Phân cấp cẩn thận đảm bảo rằng các thuộc 
tính của mỗi cấp được tối ưu hóa cho thành phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật chất lượng nghiêm ngặt.

PERLITE – CẤP ĐỘ LÀM VƯỜN
Perlite là một loại quặng alumino-silicat có nguồn gốc từ núi lửa. Quặng thô được nghiền, phân loại, giãn nở bằng 
nhiệt và sàng lọc theo nhiều kích cỡ hạt khác nhau. Perlite là một loại cốt liệu nhẹ có tổng độ xốp cao và cải thiện cả độ 
thoát nước và độ xốp thoáng khí. 

ĐÁ VÔI DOLOMITIC VÀ VÔI (CHẤT ĐIỀU CHỈNH PH)
Đá vôi được sử dụng để điều chỉnh độ pH của giá thể trồng đến phạm vi tối ưu. Đây cũng là một nguồn canxi và magiê.

CHẤT LÀM ẨM

HOẠT CHẤT

 MYCORRHIZAE™ – Công nghệ PTB297, Glomus intraradices

 BACILLUS – Công nghệ PTB180, Bacillus pumilus 

Lông rễ

sợi nấm

bào tử

TÁC DỤNG

• Giảm nguy cơ xử lý ô nhiễm
• Không cần vệ sinh hoặc 

khử trùng 
• Môi trường sạch hơn

CÔNG THỨC HP TƯƠNG TỰ: 
• Khả năng thoát nước tốt
• Độ tơi xốp cao 
• Giữ nước thấp hơn

TÚI SẴN SÀNG SỬ DỤNG:
• Thiết kế độc đáo giúp tăng khả năng phát triển 

của bộ rễ 
• Cải thiện quá trình rửa trôi muối trong phân bón 

trong chu kỳ cây trồng

SẠCH HƠN

THÍCH NGHI

TIẾT KIỆM THỜI 
GIAN & CHI PHÍ

PRO-MIX® HP PLUS
TRONG TÚI TRỒNG MỞ TRÊN

TRONG CHẬU

• Tốn ít công sức hơn 
• Thao tác nhanh
• Dễ xử lý
• Dễ xé
• Không cần chậu
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