
    NAMIX nhà cung cấp các sản phẩm giá thể 
trồng hoa và rau chất lượng cao

VỀ CHÚNG TÔI
Chúng tôi  tạo ra sự 
khác biệt bằng việc 
ứng dụng công nghệ 
cao vào việc tròng 
hoa và rau. Bằng các 
sản phảm như đất 
sạch, đá khoáng, giá 
thể thủy canh chất 
l lượng cao.
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Là loại đá trơ chứa 
thành phần Si l ic cao, 
được hình thành ở 
nhiệt độ cao trong 
dòng dung nham núi 
lửa. Đá per l i te có 
dạng thể hang (dạng 
xốp) nên per l i te có thể 
t ích lớn nhưng cực kỳ 
nhẹ.

Là loại khoáng chất 
t rung t ính, vô trùng và 
ngậm nước tốt tạo 
nên môi t rường vô 
trùng lý tưởng cho rễ 
cây non nên được sử 
dụng nhiều nhất t rong 
việc trồng thủy canh 
rau, t rồng rau mần, 
giâm cành cây con, 
t rồng rau.

Chống lạ i  sự  biến 
động nhiệ t  đồ  bề  mặ t  
và tạo thẩm mỹ   khi  
phủ  mộ t  lớp mỏng 
trên mặ t ,  hấp thu 
chấ t  dinh dưỡng để  
t ránh b ị  rửa trôi  khi  
tướ i  nước và cung 
cấp cho cây từ  từ .

 Do có cấu trúc thể 
xốp nên nó có thể giữ 
nước, chất dinh 
dưỡng, làm cho đất 
tơi  xốp thoáng khí  
giúp cho bộ rễ phát 
t r iển rất mạnh. Từ đó 
cây sẽ cho quả và lá 
với  năng suất cao, 
nhiều hoa và đẹp hơn.

Đá Per l i te ngăn chặn 
sự nén chặt đất,  cải 
thiện thoát nước và 
thoáng khí  giúp nước 
dễ dàng đi  tới  rễ cây, 
giúp cây đủ nước và 
giảm ngay t ình trạng 
ngập úng gây thối  rễ 
nên được sử dụng để 
trộn với  đất t rồng để 
trồng hoa và rau.
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