
Product Description 

 

Perssa agricultural milk powder is a naturally product derived from natural milk, 

that contains effective range of nutrients and elements (macro and micro) 

required by plants. This natural product can be used for a variety of plants and 

trees, especially in the early growing season in several times. Also consumption 

of this product is so effective to increase the population of beneficial soil 

microbes.  

 

Application 

 

Agricultural dry milk can be used for soil absorption (drench) as much as 3-5 Kg 

per acre or as much as 1 Kg per 100 liters of water, by foliar spray method for 

different types of plants. If you do not use drip irrigation, you can dig 50 – 100 
gr of this product in the shading area of the tree and cover it with the soil. 

 
Attention: 

 
In soil absorption (drench) method, nutrient uptake by the plant is higher, but in 

foliar spray method, this product can be very effective in controlling and 

reducing the activity of pathogenic viral, bacterial and fungal such as Tobacco 

mosaic virus, Black spot roses, Powdery mildew,…….. 

 

Caution: 

 
 It is better to use this product in soil absorption (drench) method, at sunset  

and in foliar spray method, before sunset. 

 Several days before and after using this product, Avoid using fertilizers 

and pesticides. 

  For agricultural use only - Keep out of reach of children.  

 

 

 

 توصیف محصول: 

گسهتره  و  فیهط حهاوی کشاورزی پرسا، محصولی برگرفته از شیر طبیعی است کههشیر خشک 

را  طبیعهی فهرووره  نیا. می باشد اهانیگ ازیموره ن یو هرشت مغذ یمغذ زیمواه رانواع از  موثری

هر چنهد  یفصل رشد و قبهل از بهارهه لیخصوص هر اواه و هرختان، ب اهانیانواع گ یتوان برا یم



 دیهمف یها کروبیم تیجمع شیمحصول هر افزا نیمصرف اهمچنین نوبت موره استفاه  قرار هاه. 

  .موثر است زیخاک ن

 

 روش مصرف:

به روش جذب  یاریهر هکتار، جهت وب لوگرمیک 5تا  3  زانیتوان  به م یم شیر خشک کشاورزی را 

موره  اهانیانواع گ یبرا یوب، به روش اسپر تریل 111هر  لوگرمیک 1 زانیبه م ایو ( ی)خاک یا شهیر

به روش قطر   یاریهر صورت عدم استفاه  از وب ،هرختان بسته به انداز  ونها یفاه  قرار هاه. براتاس

ون را  یانداز هرخت چال کهره  و رو هیمحصول را هر قسمت سا نیگرم از ا 111تا  51توان  یم یا

 .دیبا خاک پوشان

 

 توجه:

 یروش اسهپر بیشتر بوه  ، هر حالیکهه هر ریشه ای یاریروش وباین محصول هر  یمواه مغذجذب 

و  ییایهباکتر ،یروسهیو یزا یماریعوامل ب تیتواند هر کنترل و کاهش فعال یمحصول م نیا ،یبرگ

 رگذاری... تأث ، بیماری سفیدک پوهری وگل رز ا یتوتون، قارچ لکه س کیموزائ روسیمانند؛ و یقارچ

 باشد.

 

 تذکر:

  ) و هر هر هنگام غروب وفتاب بهتر است استفاه  از این محصول هر روش ریشه ای ) خاکی

 انجام شوه.روش اسپری  قبل از غروب وفتاب 

 و سهموم وفهت  ییایمیش یمحصول، از مصرف کوهها نیچند روز قبل و بعد از استفاه  از ا

 .نمایید یکش، خوههار

 شوه. یهور از هسترس اطفال نگهدار – کشاورزیمصارف  یفقط برا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


