
ਖੂਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਸ਼ਰਤ 

 

ਮ ਿੱਟੀ ਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਖਮਿਜਾਾਂ, ਗੈਸਾਾਂ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਅਤੇ ਜੀਿ-ਜੰਤੂਆਾਂ ਦਾ ਮ ਸ਼ਰਿ ਹੈ ਜ ੋਮ ਲ ਕੇ ਜੀਿਨ ਦਾ ਸ ਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਪੇਡੋਸਫੀਅਰ ਮਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ ੇਚਾਰ  ਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਪੌਦੇ ਦ ੇਿਾਧੇ ਲਈ ਇਿੱਕ  ਾਮਧਅ  ਿਜੋਂ 

ਹਨ. ਜੀਿ-ਜੰਤੂਆਾਂ ਦ ੇਰਮਹਿ ਲਈ, ਪਾਿੀ ਦ ੇਭੰਡਾਰਿ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ ਿੱਧਤਾ ਦ ੇਸਾਧਨ ਿਜੋਂ, ਧਰਤੀ ਦ ੇਿਾਯੂ ਡੰਲ ਨੰੂ ਸੋਧਿ ਿਾਲੇ. 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਆਪਿੀ ਿਾਰੀ ਮਿਚ, ਮ ਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸੋਧਦੇ ਹਨ. 

ਮ ਿੱਟੀ ਨੰੂ ਆ  ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਾਾਂ ਗਦੰਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਜਾਮਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਕ ਝ ਮਿਮਗਆਨਕ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਮਪਛਲੇ 

ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ੇਮ ਿੱਟੀ ਤਿੱਕ ਸੀ ਤ ਕਰਕ ੇਮ ਿੱਟੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਿੱਖਰਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ. 

ਪੈਡੋਸਮਫਅਰ ਮਲਥੋਸਫੀਅਰ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ, ਿਾਯੂ ੰਡਲ ਅਤੇ ਜੀਿ-ਮਿਮਗਆਨ ਦ ੇਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਪੈਡੋਮਲਥ ਸ਼ਬਦ, ਜ ੋਮਕ ਆ  ਤੌਰ ਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਿ ਲਈ ਿਰਮਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ਪ ਰਾਿੇ ਯੂਨਾਨ, 

ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਧਾਰ ਪਿੱਥਰ ਅਰਥਾਾਂ ਮਿਚ ਜ਼ ੀਨੀ ਪਿੱਥਰ ਦਾ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮ ਿੱਟੀ ਮਿਿੱਚ ਖਮਿਜਾਾਂ ਅਤੇ ਜਮੈਿਕ 

ਪਦਾਰਥਾਾਂ (ਮ ਿੱਟੀ  ਮੈਟਰਕਸ) ਦ ੇਇਿੱਕ ਠੋਸ ਪੜਾਅ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਮਜਹੀ ਪੜਾਅ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਮਜਸ ਮਿਿੱਚ ਗਸੈਾਾਂ 

(ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ  ਾਹੌਲ) ਅਤੇ ਪਾਿੀ (ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਲ) ਹ ੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਮਿਮਗਆਨੀ ਮ ਿੱਟੀ ਨੰੂ ਘੋਲ, 

ਤਰਲ ਅਤੇ ਗੈਸਾਾਂ ਦੀ ਮਤੰਨ-ਰਾਜ ਪਰਿਾਲੀ ਦ ੇਰਪੂ ਮਿਿੱਚ ਮਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਮ ਿੱਟੀ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ: ਜਲਿਾਯੂ, ਰਾਹਤ (ਉਚਾਈ, ਰ ਝਾਨ, ਅਤੇ ਭੂ ੀ ਦ ੇopeਲਾਨ), ਜੀਿਾਿ ੂਅਤੇ 

ਮ ਿੱਟੀ ਦੇ  ੂਲ ਪਦਾਰਥ (ਅਸਲ ਖਮਿਜ) ਸ ੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮਨਰੰਤਰ ਸਰੀਰਕ, ਰਸਾਇਿਕ 

ਅਤੇ ਜੀਿ-ਮਿਮਗਆਨਕ ਪਰਮਕਮਰਆਿਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਨਰੰਤਰ ਮਿਕਾਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਿਚ ਸੰਬੰਮਧਤ ਖੋਰ ਨਾਲ 

 ੌਸ  ਸ਼ਾ ਲ ਹ ੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਜਮਟਲਤਾ ਅਤੇ  ਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰਨੂੀ ਜ ੜੇਪਨ ਨੰੂ ਿੇਖਦ ੇਹੋਏ, ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਿਾਤਾਿਰਿ 

ਮਿਮਗਆਨੀ ਮ ਿੱਟੀ ਨੰੂ ਇਕ ਿਾਤਾਿਰਿ ਪਰਿਾਲੀ  ੰਨਦੇ ਹਨ. 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਥੜੋਹੀ ਮਜਹੀ ਮ ਿੱਟੀ ਪਲੀਸਟੋਸੀਨ ਤੋਂ ਪ ਰਾਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸੇਨੋਜੋਇਕ ਤੋਂ ਪ ਰਾਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, 

ਹਾਲਾਾਂਮਕ ਜਮੈਿਕ ਮ ਿੱਟੀ ਅਰਚੀਅਨ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਪਮਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱਮਖਅਤ ਹੈ. 

 

ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਯਗੋਤਾ 

 

ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾ. ਸ਼ਕਤੀ ਪੌਦੇ ਦ ੇਿਾਧੇ ਨੰੂ ਸ ਰਥਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਿ ਲਈ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਮਦੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਿਿੱਚ ਪੌਦੇ 

ਚੜਹਾਉਿ ਲਈ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਇਸ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦ ਆਰਾ ਇਹ ਸਹਲੂਤ ਮਦਿੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ: i) ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਮਿਚ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਸਟੋਰੇਜ ii) ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਰੀਸਰਾਈਕਲ ਜਮੈਿਕ ਤੋਂ ਪੌਦੇ-ਉਪਲਬਧ ਖਮਿਜ ਰਪੂਾਾਂ ਤਿੱਕ; 

ਅਤੇ iii) ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਿਕ ਪਰਮਕਮਰਆਿਾਾਂ ਜ ੋਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਿਾਯੂ ੰਡਲ ਅਤੇ ਪਾਿੀ ਦੇ 

ਅੰਤ  ਨ ਕਸਾਨ ਨੰੂ ਮਨਯੰਤਮਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ. 

ਪਰਬੰਮਧਤ ਮ ਿੱਟੀ ਇਿੱਕ ਉਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਾਲੀ ਦੀ ਨ  ਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜ ੋਮ ਿੱਟੀ ਨੰੂ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕ ਲ ਮ ਲਾ ਕੇ, ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾity 

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਖਮਿਜ  ੈਮਟਰਕਸ, ਪੌਮਦਆਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਿਆੂਾਂ ਦ ੇਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ 

ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਆਪਸ ਮਿਿੱਚ  ਲੇ-ਜੋਲ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਜਮੈਿਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੰੂ 

ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਮਿਗਾੜਨ ਦੋਿਾਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ੰ ੇਿਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮ ਿੱਟੀ ਮਿਚ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ. ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕਾਰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇ  ਰਿੱਖਿ ਲਈ, ਮ ਿੱਟੀ ਮਿਚ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਮਲਤ ਸਾਈਕਮਲੰਗ 

ਬਿਾਈ ਰਿੱਖਿਾ ਲਾਜ਼ ੀ ਹੈ. 

ਅਸੀ ਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ, ਮਗਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ ਨਾਲ ਚਿੱਲਿ ਿਾਲੇ ਹਾਾਂ ਜ ੋਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਚ ਿੈਲਯੂ ਚਨੇ 

ਮਿਚ ਚ ਿੌਤੀਆਾਂ ਦ ੇਹਿੱਲ ਲਈ  ੋਹਰੀ ਹੈ. ਮਟਕਾ growth ਮਿਕਾਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੋਤ-ਕ ਸ਼ਲ, ਹਮਰਆਲੀ 

ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜੀਿੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਮਰਆਾਂ ਲਈ. 



 

ਲਾਭ 

 

ਖ ਸ਼ਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਮਿਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੀ ਮਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਿਮਭੰਨ ਰਪੂਾਾਂ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ ਜ ੋਪੌਮਦਆਾਂ ਨੰੂ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਮ ਿੱਟੀ ਮਿਿੱਚ ਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਮਬਹਤਰ ਬਿਾਉਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪੌਮਦਆਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਮ ਿੱਟੀ 'ਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾity ਸ਼ਕਤੀ, ਪੌਦ ੇਦੀ 

ਤਾਕਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗ ਿਿਿੱਤਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਨੰੂ ਮਬਹਤਰ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜੈਮਿਕ ਅਤੇ ਰਿਾਇਤੀ 

ਖੇਤੀ ਦੋਿਾਾਂ ਮਿਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
 

ਖ ਸ਼ਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਮਿਿੱਚ ਮਤੰਨ ਮਿਸ਼ਸੇ਼ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਰਿੇੀਆਾਂ ਸ਼ਾ ਲ ਹਨ: ਕ ਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ, ਕ ਦਰਤੀ 

ਖਮਿਜ ਅਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਸ ਧਾਰਕ. 
 

ਖ ਸ਼ਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ   ਿੱਖ ਕੰ  ਕ ਦਰਤੀ, ਖਮਿਜ ਅਤੇ ਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਤੋਂ ਜਮੈਿਕ ਰਪੂਾਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ 

ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. 
 

ਖ ਸ਼ਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਇਿੱਕ ਗ ੰਝਲਦਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕ  ਹਨ ਜੋ ਪਾ powderਡਰ ਦ ੇਰਪੂਾਾਂ ਮਿਿੱਚ ਉਦਯੋਮਗਕ 

ਸਮਹ-ਮਨਰ ਾਿ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਖ ਸ਼ਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਿੀ ਇਿੱਕ ਮ ਿੱਟੀ ਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਮਜਸਦਾ   ਿੱਖ ਕਾਰਜ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਸ ਿੱਗਰੀ 

ਨੰੂ ਬਿਾਈ ਰਿੱਖਿਾ ਜਾਾਂ ਿਧਾਉਿਾ ਹੈ. 

 

ਉਹ ਮਕਿੇਂ ਕੰ  ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

 

ਮਟਕਾable ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਿੱਚ ਖ ਸ਼ਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਮਕਸ ਾਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਿ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰੀਮਕਆਾਂ 

ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹ ੰਚਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਪਰਤਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ, ਜੈਮਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਖਮਿਜ ਜ ੋਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ: 
 

The ਮ ਿੱਟੀ ਮਿਚ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਮੈਿਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਸ ਿੱਗਰੀ ਦੋਿਾਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ. 

• ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਤ. 

Ature ਕ ਦਰਤ ਅਤੇ  ਨ ਿੱ ਖੀ ਦਸੋਤਾਨਾ. 

Organic ਜਮੈਿਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨਾਲ ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਲਿ ਪੋਸ਼ਿ ਕਰੋ ਜ ੋਰਸਾਇਿਕ ਲਾਗਤਾਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਾਂਦਾ 

ਹੈ. 

Plant ਪੌਦ ੇਦ ੇਿਾਧੇ ਨੰੂ ਿਧਾਉਿ ਲਈ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾ. ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇ  ਰਿੱਖਿਾ. 



Soil ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਖਤ  ਹ ੰਦੇ ਮਿਟਾਮ ਨ ਅਤੇ ਖਮਿਜ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

S ਜਮੈਿਕ ਗਤੀਮਿਧੀ ਅਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਿ ਮਿਮਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਿਾ. 

Produce ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾਿਾਰ ਦ ੇਗ ਿ ਗ ਿਾਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਓ. 

Rob ਿਧੇਰੇ  ਜਬੂਤ ਫਸਲਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਮਿਚ ਸ ਧਾਰ. 

Plants ਪੌਮਦਆਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਮਿਚ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਮਰਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਲੂਤ. 

Crops ਫਸਲਾਾਂ ਨੰੂ ਿਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸੋਕਾ-ਰੋਧਕ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਪਾਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਿਾ. 

Le ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸ ਰਿੱਮਖਅਤ ਿਾਤਾਿਰਿ ਪਰਿਾਲੀਆਾਂ ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ ਲੀਮਚੰਗ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ. 

The ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸ ਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਸ ਧਾਰ ਕੇ eਰਜਾ ਪਰਤੀ ਫਸਲਾਾਂ ਦ ੇਟਾਕਰ ੇਨੰੂ ਿਧਾਓ. 

Natural ਕ ਦਰਤੀ ਕਿੱਚ ੇ ਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ਾ ਲ ਕਰਕ ੇਸਰੋਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਮਿਿੱਚ ਸ ਧਾਰ. 

Pest ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਿਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਜ਼ਮਹਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਾਂਦਾ ਹੈ. 

The ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕਡੰੀਸ਼ਨਰ ਦ ੇਿਿੱਡੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿੀ ਫਾਰ  ਦ ੇਸਾਰ ੇਪੌਮਦਆਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ. 

Apply ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਿਰਤਿ ਮਿਚ ਸ ਰਿੱਮਖਅਤ. 

Rain ਮਜ਼ਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਾਂ ਹਿਾਿਾਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਤਹ ਨਹੀ ਾਂ ਚਲਦੀ. ਮਜਿੇਂ ਮਕ ਇਹ ਮ ਿੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

Second ਦਸੂਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦ ੇਬਾਅਦ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਘਟਾ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 

ਲਈ ਮਕਸੇ ਿਾਧੂ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ਦੰੀ. 

Soil ਬਾਇਓ ਫਲੋਰਾ ਅਤੇ ਜੀਿ-ਜੰਤੂਆਾਂ ਨਾਲ ਮ ਿੱਟੀ ਨੰੂ ਅ ੀਰ ਬਿਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਮ ਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ / ਫੰਗਲ 

ਮਬ ਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਝਾੜ ਮਦਦੰਾ ਹੈ. 

Heat ਬਹ ਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਗਰ ੀ ਜਾਾਂ ਪਾਿੀ ਦੀ ਮਨਕਾਸੀ ਜਾਾਂ ਠੰ se ਦ ੇ ੌਸ  ਮਿਚ ਤਿਾਅ ਦ ੇਸ ੇਂ ਪੌਮਦਆਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿ 

ਨਾ ਕਰੋ; ਜਦੋਂ ਮਕ ਰਸਾਇਿਕ ਖਾਦਾਾਂ ਨੰੂ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਦ ੇਸਹੀ ਸੇਿਨ ਲਈ  ਸੌ  ਦ ੇਮਨਯੰਤਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੰਦੀ 

ਹੈ, ਜ ੋਸੰਭਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. 

Plant ਪੌਦ ੇਦ ੇਿਧਿ ਿਾਲੇ ਲੰ ੇ ਅਤੇ ਥੋੜਹ ੇਸ ੇਂ ਦ ੇਪਰਭਾਿ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇ ਸੌ  ਦੀਆਾਂ 

ਸਮਥਤੀਆਾਂ ਮਿਚ ਮਭੰਨਤਾ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਿੱਚ ਝਾੜ ਜ ੋ ਨ ਿੱ ਖੀ ਮਨਯੰਤਰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. 

. ਮਸਹਤ ੰਦ ਪੌਦ ੇਉਿੱਚ ਗ ਿਿਿੱਤਾ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮਦੰਦ ੇਹਨ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਫ ਦੀ ਉ ਰ ਿਧ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. 
 

******* 

 

ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ 
 

ਖੂਬਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ ਕਡੰੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਕਰੀ  ਿਾਲੀ ਪਾ toਡਰ ਲਈ ਇਕ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਅੰਦਰਲੀ ਬਿਤਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜਸ 

ਮਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਲਈ suitable  ੁਕਿੇਂ ਸਾਰ ੇ ਾਈਕਰੋ ਅਤੇ  ੈਕਰੋ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਰਿੱਖੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ. 

ਸਾਡਾ ਮ ਿੱਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਾਂ ਮਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਰਚਨਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ: 

1. ਕੈਲਸੀਅ  Ca ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 10% 

2. ਮ ਲੀਗਰਾ  ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 2.5% ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ  ਗੈਨੀਸ਼ੀਅ  

3. ਗੰਧਕ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 2.5% 
 

ਕੈਲਸ਼ੀਅ ,  ੈਗਨੀਸ਼ੀਅ , ਸਲਫਰ. 

ਸਾਰ ੇਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਮਿਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜ ੋਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਾਂ ਅਤੇ 

ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉਗਾਉਿ ਲਈ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿੀ 

is  ੁਕਿਾਾਂ ਹੈ. ਸਾਰ ੇਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ inੁੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਾਂ ਮਕ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ ਤੋਂ 

ਕੋਈ    elementਲੇ ਜ਼ਮਹਰ ਨਾ ਹੋਿੇ . 

ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਹਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਖੇਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੱਮਸਆਾਂ ਅਤੇ 

ਮਨਯ ਤ ਫਸਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਲੈਿ.  



ਦਰਜ਼ੀ ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਿਾਇਆ 

ਮਬਨੈਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਖਾਸ ਫਸਲਾਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿੀ ਮਨਰਮ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਅਸਲ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਦੀਆਾਂ ਮਰਪੋਰਟਾਾਂ, ਉਗਾਉਿ ਿਾਲੀਆਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਜ ੋਸ ੇਂ 

ਸ ੇਂ ਮਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ  ੰਗੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. 

 

ਕਿ ਅਕਾਰ ਦੀ ਿੰਡ 

 

ਸਾਡਾ ਮ ਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕ ਦਰਤ ਮਿਚ ਠੀਕ ਹੋਿ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮ ਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਿੱਟੀ ਦ ੇਅਦੰਰ ਸਾਰ ੇਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤ 

ਲਾਕ ਕਰ ਮਦਦੰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਜਾਾਂ ਹਿਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਤਹ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਿ ਨੰੂ ਰੋਕਦ ੇਹਨ. ਉਤਪਾਦ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 100  ਾਈਕਰੋਨ 

ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਮਦਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਬਹਤਰ ਖਪਤ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ਚੋਟੀ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ ੀਨਾਾਂ 'ਤੇ ਸ ਿੱਕੇ ਰਪੂ ਮਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ. ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਮਬਜਾਈ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਿੱਚ ਿਿੱਧ 

ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀ ਾਂ ਪਮਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 200 ਮਕਲੋ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ 

ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ ਸੰਬੰਮਧਤ ਫਸਲਾਾਂ ਲਈ 150 

ਮਕਲੋਗਰਾ  ਜਾਾਂ 100 ਮਕਲੋ ਤਿੱਕ ਘਟਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ. 

 

ਸਿਿੱਛਤਾ. 

 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਖੂਬਾ ਮਮਿੱਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ. 

ਗਤੀਮਿਧੀ / ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਛੋਟੀ ਅਿਧੀ ਬਹਤੁ ਲੰਬੀ ਅਿਧੀ 

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਖ਼ਤਮ ਘਿੱਟ ਬਦਲਾਅ 

ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਿ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ੀਂ 

ਪੌਮਦਆੀਂ ਦਆੁਰਾ ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਉਪਟੇਕ ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਰਿੱਦ ਕਰੋ ਮਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਸਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰ ਮਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾੀਂ ਰਿੱਦ ਕਰੋ ਉਪਲਬਧ 

ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਸਰਫ ਤਾੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਇਮ ਰਮਹਣ ਿਾਲੀ ਤਾਕਤ 

ਪੌਦੇ ਦੀ ਥਕਾਿਟ . ਉਪਲਬਧਤਾ ਦ ੇਮਭੰਨਤਾਿਾੀਂ ਮਨਰੰਤਰ ਤਾਕਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਿਾਧੂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਪੌਦੇ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਿਿੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਟ ਦ ੇਹਮਲੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਬਹਤੁ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਮਬਮਾਰੀਆੀਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ੀਂ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਮਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ. ਖੁਬਾ ਮਮਿੱਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ. 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਮਭੰਨਤਾ ਪੌਮਦਆੀਂ ਦੀ ਘਿੱਟ ਤਾਕਤ ਮਨਰੰਤਰ ਮਿਕਾਸ 

ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਪਮਰਿਰਤਨ ਅੰਤਮ ਝਾੜ੍ ਪਰਭਾਮਿਤ ਪਰਭਾਿਤ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਇਆ 

ਮਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਘਟੇ ਘਿੱਟ ਨਹੀ ੀਂ 

ਜੈਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਿੱਚ ਕਮੀ . ਘਿੱਟ ਪੈਦਾਿਾਰ ਮਨਰੰਤਰ ਉਪਜ 

ਜੈਮਿਕ ਮੈਟਰ ਦਬੁਾਰਾ ਭਮਰਆ ਨਹੀ ੀਂ ਜਾੀਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਮਰਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ 

ਜੈਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਪਰਭਾਿ . ਉਪਜਾity ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਉਪਜਾ. ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮਾਈਕੋਰਮਰਜ਼ੀਏ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੀਆੀਂ ਜੜ੍ਹਾੀਂ ਦਾ 

ਬਸਤੀਕਰਨ 

ਘਟਾਏ ਗਏ ਿਧੇ ਹੋਏ 



ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਤਿੱਤਾੀਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਘਿੱਟ 

ਸੰਤੁਮਲਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤਿੱਤਾੀਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਰਾਬੀ ਸੰਤੁਮਲਤ 

ਜੀਿ ਮਿਮਗਆਨਕ ਗਤੀਮਿਧੀ ਘਟੀਆ 

ਫਾਸਫੋਰਸ ਸੇਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਮਾਈਕੋਰਮਰਜ਼ੀਏ ਦ ੇਉਪਮਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ 

ਿਧਾਉੀਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਪੀ 

ਸਪਲਾਈ ਮਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਮਮਿੱਟੀ ਦਾ ructureਾਾਾੀਂਚਾ ਿਧਾਇਆ ਨਹੀ ੀਂ ਿਧੀਆੀਂ ਜੜ੍ਹਾੀਂ ਦ ੇਿਧੀਆ ਮਿਕਾਸ ਲਈ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਨਾ ਿਮਧਆ ਿਧਾਇਆ 

ਬਫਮਰੰਗ ਐਮਸਮਡਟੀ ਨਹੀ ੀਂ ਬਫਰਸ ਐਮਸਮਡਟੀ 

ਬਫਮਰੰਗ ਐਲਕਲੀਨਟੀ ਨਹੀ ੀਂ ਬਫਰਸ ਐਲਕਲੀਨਟੀ 

ਮਾਈਕਰੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ੀਂ ਸੇਿਨ ਿਧਾਉੀਂਦਾ ਹੈ 

ਮਾਈਕਰੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤਿੱਤ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀ ੀਂ ਹਾੀਂ 

ਸੂਖਮ ਜੀਿ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ੀਂ ਰਿੱਖਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧਾਉੀਂਦਾ ਹੈ 

ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀੜ੍ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਸਮਥਰ ਅਤੇ ਿਧਾਉੀਂਦਾ ਹੈ 

ਮਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਮਬਮਾਰੀਆੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੀਆੀਂ ਘਿੱਟ 

ਹਿਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆੀਂ ਮਬਮਾਰੀਆੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰਦੀਆੀਂ ਘਿੱਟ 

ਭੂਮੀ ਗੰਦਗੀ ਉਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ੀਂ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਦੰਗੀ ਬਹਤੁ ਮਜ਼ਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀ ੀਂ 

ਜਾਨਿਰਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਗਰਮਹਣ . ਜ਼ਮਹਰੀਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਹਰੀਲੇ 

ਪੌਸ਼ਮਟਕ ਰੀਮਲਜ਼ ਅਸੰਗਤ ਇਕਸਾਰ 

ਖਰਚਾ ਉਿੱਚਾ ਘਿੱਟ 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਮਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾity ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਗੁਆਉੀਂਦੀ ਹੈ ਮਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾity ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਿੱਚ ਿਾਧਾ 

ਪੌਦੇ ਦਾ ਿਾਧਾ ਪਮਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਨਰੰਤਰ 

ਮੌਸਮ ਮਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਿੱਟ ਪਰਭਾਿ 

ਸਟੰਟਡ ਿਾਧਾ ਸੰਭਿ ਘਿੱਟ ਪਰਭਾਿ 

ਲੋੜ੍ੀ ੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਪਮਰਿਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਰੰਤਰ 

ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਿਤਾ  ਸਤ - ਉਿੱਚ 

ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜੀਿਨ ਕਾਲ  ਸਤ - ਿਧਾਇਆ 

 

ਖੁਸ਼ਬਾ ਮਮਿੱਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ 

 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਗਆਨ ਦ ੇਉਿੱਤਮ ਮਿਿੱਚ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀਆੀਂ ਿਰਤੋਂ ਦੀਆੀਂ 

ਸ਼ਰਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾੀਂ ਅਤੇ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ.  

 

ਖੁਿੱਬਾ ਮਮਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਖਮਣਜਾੀਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ averageਸਤ ਮਮਸ਼ਰਨ ਪੌਮਦਆੀਂ ਦ ੇਿਾਧੇ ਲਈ 

environmentਾੁਕਿੇਂ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਲਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ.  

 

ਸਾਡਾ ਮਮਿੱਟੀ ਕਡੰੀਸ਼ਨਰ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾੀਂ ਮਲਖੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਰਚਨਾਿਾੀਂ ਨਾਲ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ: 



1. ਕੈਲਸੀਅਮ CaMinimum 10% ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 

2. ਮਮਲੀਗਰਾਮ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 2.5% ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 

3. ਗੰਧਕ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 2.5% 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤੀ / ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜ ੋਿੀ ਹੈ ਮਕਸੇ ਿੀ ਰਾਏ ਦ ੇਪਰਗਟਾਿੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ੀਂ 

ਮਦੰਦਾ. ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਕ ਇਨਹਾੀਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾੀਂ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.  

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਖੇਤਾੀਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾੀਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਥਤੀ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਮਦਆੀਂ ਖੁਬਾ ਮਮਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ' ਤੇ 

ਜਾੀਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਜਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.  

 

ਖੁਸ਼ਬਾ ਮਮਿੱਟੀ ਦ ੇਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾੀਂ ਅਤੇ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕਸੇ ਿੀ ਮਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਜਾੀਂ ਮਜ਼ੰਮਿੇਾਰੀ 

ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਿੀ ਸਮਥਤੀ ਮਿਚ ਮਕਸੇ ਮਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਤਫਾਕੀ ਜਾੀਂ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾੀਂ ਲਈ ਮਜੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀ ੀਂ 

ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.  

**************************************************************************************** 
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