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مزرعه فرازآسمان



شرکت مزرعه فراز آسمان در سال ١٣٨٩ فعالیت خود را در واردات و توزیع انواع کودهای کشاورزی آغاز نمود و از 

آنجایی که هدف شرکت تامین بهترین نهاد ه های کشاورزی بخصوص کودهای شیمیایی برای کشاورزی کشور بود پس 

از تالش و بررسی های بسیار، موفق به همکاری با برندهای برتر جهانی تولیدکننده کود شد. 

عالوه بر کودهای شیمیایی، شرکت مزرعه فراز آسمان در طی این سال ها توجه خاصی نیز به واردات و توزیع انواع 

ادوات کوچک کشاورزی همچون سمپاش های دستی و شارژی داشته است.

این شرکت امیدوار است تا با تالش همه جانبه مدیران و کارمندان خود بتواند نیازهای متنوع جامعه کشاورزی را 

برطرف نموده و گامی هر چند کوچک برای توسعه کشاورزی این مرز و بوم بردارد.  

مزرعه فرازآسمان



فلیکسپر آلمان



مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگى محصول توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار ٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

١۵ – ١٠کیلوگرم در هکتار٣ – ١ کیلوگرم در هکتار

٣٠ – ١۵کیلوگرم درهکتار ۴ – ٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

قابلیت جذب بسیار باال
قابل مصرف به صورت محلول پاشی و کودآبیاری

تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد و برطرف کننده عالیم کمبود

آلمان

سولفات پتاسیم (به صورت پودر کریستاله) یکی از پر مصرف ترین 
کودهای کشاورزی است که تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد 
می باشد. این دو عنصر از عناصر پرمصرف هستند و در دوره زایشی 
گیاه و رسیدگی محصول می توانند بسیار موثر باشند. پتاسیم باعث 
ساخت  در  و  شده  ها  آنزیم  فعالیت  و  سلولی  های  فعالیت  تنظیم 
کلروفیل  و  پروتئین  تولید  در  نیز  گوگرد  است.  دخیل  ها  پروتئین 
دخیل بوده و برای فعالیت گره های ریشه حبوبات ضروری می باشد. 
و  تولید  میزان  بهبود  به  تواند  پتاسیم می  بنابراین مصرف سولفات 

کیفیت محصوالت (رنگ، طعم و انبارداری) کمک نماید.



Urea Phosphate اوره فسفات

نیتروژن (اوره):١٨٪

٪ ۴۴:(P٢O٥) فسفر

تامین کننده نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر در ابتداى فصل
پى اچ کامال اسیدى و ایده ال براى خاك هاى آهکى و قلیایى

خلوص و حاللیت باال

مصرف این کود به ویژه در ابتداى دوره رشد محصول توصیه مى شود.
از اختالط با ترکیبات کلسیمى و هیومیکى اجتناب شود.

بهتر است از مصرف این کود در کشت هاى هیدروپونیک اجتناب شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

محصول کشور آلمان

اوره فسفات فلیکسپر منبع بسیار خوبی جهت تامین نیازهای نیتروژن 
محصول  این  باشد.  می  کشت  ابتدای  در  خصوص  به  گیاه  فسفر  و 
موجب تقویت رشد رویشی، گلدهی و توسعه سیستم ریشه ای می 
گردد. اوره فسفات آکساپل دارای خلوص و حاللیت فوق العاده است 
pH است.  استفاده  قابل  آبیاری  کود  و  پاشی  محلول  صورت  به  که 

اسیدی این محصول به جذب بهتر نیتروژن، فسفر و عناصر ریز مغذی 
آبیاری  های  سیستم  در  رسوب  ایجاد  از  همچنین  و  کرده  کمک  خاک 

قطره ای جلوگیری می کند. 

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار ٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

١۵ – ١٠کیلوگرم در هکتار٣ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار

٣٠ – ١۵کیلوگرم درهکتار ٣ ‑ ٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

Magnesium Sulfate محصول کشور آلمان سولفات منیزیم

25 کیلوگرم

4-2 کیلوگرم در هکتار 

کود آبیارىمحلول پاشى

4-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

25کیلوگرم در هکتار – 50

25کیلوگرم در هکتار – 50

منیزیــم از عناصــر پــر مصــرف مــورد نیــاز گیاهــان مــى باشــد کــه نقــش هــاى مختلفــى را 
در گیاهــان بــازى مــى کنــد. منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل بــوده و در ســاخت 
کلروفیــل شــرکت مــى کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا و اســیدهاى 
نوکلئیــک موثــر اســت. مهمتریــن عالمــت کمبــود منیزیــم، کــه ابتــدا در بــرگ هــاى مســن 
ــرگ  ــه از حاشــیه ب ــرگ هــا اســت ک ــن رگب ــه بی ــده مــى شــود، زرد شــدن فاصل ــر دی ت
ــولفات  ــرف س ــى رود. مص ــش م ــرگ پی ــز ب ــمت مرک ــه س ــرور ب ــه م ــده و ب ــروع ش ش
ــز  ــود را نی ــم کمب ــرده و عالی ــرف ک ــم را برط ــه منیزی ــاه ب ــاز گی ــد نی ــى توان ــم  م منیزی

برطرف کند.

مصرف این کود به ویژه در مرحله قبل از گلدهى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

توصیــه مــى شــود ســولفات هــا را بــه صــورت خاکــى مصــرف کنید.(بــه میــزان 100-200
گرم براى هردرخت)

مى توان قبل از کاشت سولفات منیزیم را با خاك مخلوط کرد.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

تامین کننده نیاز گیاه به منیزیم و برطرف کننده عالیم کمبود

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



Mono Ammonium Phosphateمحصول کشور آلمان

مونوآمونیــوم فســفات بــا 12 درصــد ازت بــه فــرم آمونیــوم و 61 درصــد فســفر، مــى 
توانــد بــه ویــژه در ابتــداى دوره رشــد کــه نیــاز گیــاه بــه نیتــروژن و فســفر زیــاد اســت 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن کــود در توســعه ریشــه، بهبــود رشــد رویشــى، 
ــوه بســیار  ــد می ــه ســرما و افزایــش تولی یکنواختــى شــکوفه هــا، افزایــش مقاومــت ب
موثــر مــى باشــد. نیتــروژن موجــود در ایــن کــود بــه فــرم آمونیــوم اســت کــه نســبت بــه 
ســایر فــرم هــاى نیتــروژن داراى پایــدارى بیشــترى اســت و باعــث توســعه حجــم ریشــه 
و ایجــاد گل انگیــزى مــى شــود. مونوآمونیــوم فســفات شــرکت فلیکســپرآلمان بــا 
ــد در سیســتم  ــى توان ــه م ــت اســت ک ــا کیفی ــى بســیار ب ــوص حــدودا 99% محصول خل

هاى مختلف کشاورزى مورد استفاده قرار گیرد.

مونو آمونیوم فسفات

٪ ١٢:(N) نیتروژن

٪ ۶١:(P٢O٥) فسفر

خلوص بسیار باال
کامال محلول در آب

دارا بودن درصد بسیار باالیى از فسفر با قابلیت جذب زیاد

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

3-1/5کیلوگرم در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

1/5-1 لیتر در هکتار

15-10 کیلوگرم در هکتار

20-15 کیلوگرم در هکتار

مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایى رشد توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



Mono Potassium Phosphate محصول کشور آلمان مونو پتاسیم فسفات

مونــو پتاســیم فســفات یکــى از کودهــاى رایــج در کشــاورزى بــه خصــوص در باغــات و 
ــفر و  ــرف فس ــر پرمص ــه دو عنص ــان ب ــاز گیاه ــده نی ــن کنن ــه تامی ــوده ک ــا ب ــه ه گلخان
پتاســیم مــى باشــد. کمبــود پتاســیم در گیاهــان باعــث ایجــاد عالیــم ســوختگى در نــوك 
و حاشــیه بــرگ هــا مــى شــود کــه ایــن عالیــم ابتــدا در بــرگ هــاى مســن تــر دیــده مــى 
شــوند. کمبــود فســفر نیــز باعــث ایجــاد عالیــم بافــت مردگــى، ابتــدا بــر روى بــرگ هــاى 
مســن تــر و میــوه شــده و در برخــى گیاهــان همچــون ذرت باعــث ایجــاد رنــگ ارغوانــى 
در بــرگ هــاى پایینــى گیــاه مــى گــردد. مونــو پتاســیم فســفات از مهمتریــن کودهایــى 
اســت کــه مــى توانــد از بــروز کمبــود ایــن عناصــر جلوگیــرى کــرده و عالیــم کمبــود را 

نیز بر طرف نماید.

٪ ۵٢:(P٢O٥) فسفر

٪ ٣۴:(K٢O) پتاسیم

قابل استفاده در انواع سیستم هاى آبیارى
کنترل کننده رشد و شیوع بیمارى هاى گیاهى

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

1 کیلوگرم در هکتار – 2

کود آبیارىمحلول پاشى

1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب – 4

8کیلوگرم در هکتار – 12

15کیلوگرم در هکتار – 30

مصرف این کود به ویژه در مرحله رشد رویشى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



٢۵ کیلو گرم

Magnesium Nitrateمحصول کشور آلماننیترات منیزیم

منیزیــم از عناصــر پــر مصــرف مــورد نیــاز گیاهــان مــى باشــد کــه نقــش هــاى مختلفــى را 
در گیاهــان بــازى مــى کنــد. منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل بــوده و در ســاخت 
کلروفیــل شــرکت مــى کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا و اســیدهاى 
نوکلئیــک نیــز موثــر اســت. مهمتریــن عالمــت کمبــود منیزیــم، کــه ابتــدا در بــرگ هــاى 
ــه بیــن رگبــرگ هــا اســت کــه از حاشــیه  مســن تــر دیــده مــى شــود، زرد شــدن فاصل
بــرگ شــروع شــده و بــه مــرور بــه ســمت مرکــز بــرگ پیــش مــى رود. مصــرف نیتــرات 
ــز  ــود را نی ــم کمب ــرده و عالی ــرف ک ــم را برط ــه منیزی ــاه ب ــاز گی ــد نی ــى توان ــم م منیزی

برطرف کند.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

تامین کننده نیاز گیاه به روى و برطرف کننده عالیم کمبود

٪ ١٠/٨:(N)نیتروژن کل

٪ ١۵/۴:(MgO) منیزیم محلول

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

4-2 کیلوگرم در هکتار 

کود آبیارىمحلول پاشى

2-5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

20-10 کیلوگرم در هکتار

30-15 کیلوگرم در هکتار

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.



NPK اِن پى کِى 

کــود ان پــى کــى فلیکســپر بــا فرموالســیون 
پــودرى، یــک کــود کامــل قابــل اســتفاده بــه 
ــوده  ــارى ب ــى و کودآبی ــول پاش ــورت محل ص
کــه عــالوه بــر دارا بــودن عناصــر اصلــى 
نیتــروژن، فســفر و پتاســیم، داراى میــزان 
مناســبى از عناصــر ریــز مغــذى نیــز مــى 
ــود  ــس موج ــز و م ــن، روى، منگن ــد. آه باش
در ایــن کــود بــه صــورت کالت EDTA مــى 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــا ب ــن کوده ــند. ای باش
مختلــف نیتــروژن، فســفر و پتاســیم بــر اى 
دوره هــاى مختلــف رشــد مناســب بــوده و در 
کشــت هــاى زراعــى و باغــى مختلــف مــى 
ــى را  ــر غذای ــه عناص ــان ب ــاز گیاه ــد نی توان

برطرف کنند.

١٠‑۵١٠‑٢ ٣‑١٢‑١٢۶ ١۵‑۵‑٣٠

١٠
٠

عناصر ریزمغذی کالت شده با EDTA (بجز بور و مولیبدن)

٢

١ ١ ١

١ ١

١

٢ ٢

١ ١

٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ٠/٠٠١ مولیبدن

٠ ۴

١٢

٣۶

٧

١

١۵

۵ ۶

۴

١٠

۴

۶

۵
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٢ ٢ ٢ ٢

٢ ٢ ٢

۵٢

محصول کشور آلمان

١٠کیلو گرم



آهن محلول:۶ ٪ 

١ کیلو گرم

آهن کالته با EDDHA   با ایزومر 
۴/٨:(o-o) ارتو‑ارتو

Fe (4.8 o-o)کود آهن فلیکسپر (ارتو-ارتو 4/8)

آهــن از عناصــر کــم مصــرف امــا بســیار ضــرورى بــراى گیاهــان اســت کــه در بســیارى از 
فرآیندهــاى فیزیولوژیکــى و بیوشــیمیایى گیاهــان همچــون ســاخت کلروفیــل و تنظیــم 
فعالیــت آنزیــم هــا دخالــت دارد. زردى بــرگ هــا از مهمتریــن عالیــم کمبــود آهــن مــى 
باشــد. اگرچــه آهــن بــه مقــدار زیــادى در خــاك وجــود دارد، امــا شــرایط نامســاعد خــاك 
(همچــون پــى اچ بــاال) باعــث غیرقابــل جــذب شــدن آن بــراى ریشــه گیــاه مــى گــردد. 
ــت.  ــاك اس ــاعد خ ــر شــرایط نامس ــا در براب ــن کالت ه ــاوم تری کالت EDDHA یکــى از مق
کــود آهــن فلیکســپر کالت شــده بــا EDDHA و میــزان ارتو-ارتــو بــاال (4/8)، مــى توانــد 
تضمیــن کننــده جــذب آهــن توســط ریشــه بــوده و نیــاز گیــاه بــه ایــن عنصــر را در پــى 

اچ هاى بین 10-4 برطرف کرده و عالیم کمبود را نیز رفع نماید.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
نیــاز درختچــه هــاى زینتــى، نهالســتان هــا و انگــور بــه آهــن کــم و نیــاز درختــان میــوه و بــه 

خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد مى باشد.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.
ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب

حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.
شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ارتو-ارتو 4/8
فرموالسیون میکروگرانوله کامال محلول در آب

قابل استفاده به روش کود آبیارى و اختالط با خاك

محصول کشور آلمان

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

کودآبیارى (کیلوگرم در هکتار)

2 کیلوگرم – 5

140-70 گرم براى هر درخت

70-20 گرم براى هر درخت

درختان مرکبات بالغ

سایر درختان



نیتروژن کل:١۵/۵ ٪ 

٢۵ کیلو گرم

٪ ٢٧:(CaO) کلسیم

 Calcium Nitrateنیترات کلسیم

نیتــرات کلســیم  فلیکســپر حــاوى27  درصــد کلســیم و 15/5 درصــد نیتــروژن اســت 
ــد. کلســیم عنصــرى اســت کــه در تشــکیل  ــاز دارن ــه آن نی ــراى رشــد ب کــه گیاهــان ب
ــواره  ــا دی ــود ت ــى ش ــب م ــیم موج ــب کلس ــن مناس ــش  دارد و تامی ــلولى نق ــواره س دی
ســلولى قــوى و محکــم باشــد و در نتیجــه گیــاه در برابــر آفــات مقــاوت دارد و کــم تــر در 
معــرض حملــه عوامــل بیمــارى زا قــرار مــى گیــرد. نیتــروژن نیــز در تولیــد اســید هــاى 
ــس از  ــپر پ ــیم فلیکس ــرات کلس ــول نیت ــت. محص ــاز اس ــورد نی ــل م ــه و کلروفی آمین
اســتفاده در خــاك بالفاصلــه در دســترس گیــاه قــرار مــى گیــرد و گیــاه را از  پوســیدگى 
ــا،  ــوه ه ــدن می ــه اى ش ــوب پنب ــگاه، چ ــدن گل ــیاه ش ــوه ها،س ــخ می ــه تل ــا، لک ــوه ه می
ســرمازدگى گیــاه و میــوه هــا و ... محافظــت مــى کنــد. نیتــرات کلســیم فلیکســپر کامــال 
محلــول در آب بــوده و در گیاهــان باغــى، زراعــى و گلخانــه اى مــورد اســتفاده اســت و 

به صورت محلول پاشى و کودآبیارى مورد استفاده قرار مى گیرد

مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگى محصول توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گرانول کامال محلول در آب
تامین کننده همزمان کلسیم و نیتروژن براى گیاه

موثر در افزایش کیفیت و عمر انبار دارى محصول
قابلیت استفاده به صورت محلول پاشى و کود آبیارى 

محصول کشور آلمان

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

1 کیلوگرم در هکتار – 5/2

کود آبیارىمحلول پاشى

2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب – 3

10-8کیلوگرم در هکتار

14-12کیلوگرم در هکتار



نیتروژن کل:١٣٪ 

١کیلو گرم

آمینواسید آزاد :٨٠ ٪

Amino Acid 80%آمینو اسید پودرى %80

آمینــو اســید پــودرى شــرکت فلیکســپر آلمــان  بــا دارا بــودن میــزان باالیــى از انــواع 
اســید هــاى آمینــه، یــک ضــد اســترس و یــک محــرك رشــد عالــى اســت. ایــن محصــول 
در گــرده افشــانى و تلقیــح موثــر بــوده و مصــرف آن در ابتــداى دوره رشــد منجــر بــه 
افزایــش تعــداد میــوه در گیــاه مــى شــود. بعــالوه، مصــرف آن در دوره رشــد محصــول 
نیــز موجــب رســیدگى بهتــر و افزایــش کیفیــت میــوه هــا مــى شــود. همچنیــن اســیدهاى 
ــه تنــش  ــه موجــود در ایــن محصــول موجــب افزایــش مقاومــت گیاهــان نســبت ب آمین
هــاى محیطــى همچــون تنــش دمایــى مــى شــوند و از بــروز خســارت ســرمازدگى و 
گرمازدگــى جلوگیــرى مــى کنــد. لــذا مصــرف ایــن محصــول  بطــور کلــى  باعــث افزایــش 

عملکرد و کیفیت محصول مى شود.

بسته به نیاز گیاه و خاك در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود
ــاط  ــا احتی ــى ب ــول پاش ــى، محل ــان زینت ــا و گیاه ــته داره ــون هس ــاس همچ ــان حس در گیاه

انجام شود
قابل استفاده در کلیه محصوالت زراعى، باغى و گلخانه اى

بــراى اطــالع از توصیــه هــاى دقیــق تــر، بــه کاتالــوگ شــرکت مراجعــه کــرده و یــا بــا 
کارشناسان مشورت کنید

قبل از استفاده ، دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود
دور از دسترس اطفال نگهدارى شود
در جاى خشک و خنک نگهدارى شود

رعایت نکات ایمنى و بهداشتى در زمان استفاده ضرورى مى باشد
در صورت نیاز به اختالط، با کارشناسان مشورت کرده و ابتدا در سطح محدود آزمایش کنید

ــى کــه خــارج از کنتــرل مــى  ــال خســارات احتمال شــرکت تولیــد کننــده و توزیــع کننــده در قب
باشند، مسئولیتى نخواهند داشت

تحریک کننده رشد گیاه
تامین کننده اسیدهاى آمینه و پروتئین هاى مورد نیاز گیاهان

بهبــود دهنــده مقاومــت گیاهــان بــه شــرایط نامســاعد محیطــى همچــون تنــش هــاى 
گرمایى و سرمایى

محصول کشور آلمان

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

1-0/5 کیلوگرم در هکتار 

کود آبیارىمحلول پاشى

1-0/5 کیلوگرم در1000 لیتر آب

2 کیلوگرم در هکتار 

5-3 کیلوگرم در هکتار



فسفر(به شکل فسفیت): ٣٠ ٪

١ لیتر

٢٠:(K٢O)پتاسیم محلول در آب

Kali Fitکالیفیت (فسفیت پتاسیم)

ــفر و  ــاالى فس ــزان ب ــود می ــل وج ــه دلی ــه ب ــت ک ــوره اس ــب دومنظ ــک ترکی ــت ی کالیفی
پتاســیم و نیــز وجــود اثــر سینرجیســتى بیــن ایــن دو عنصــر از کارایــى باالیــى برخــوردار 
اســت. مصــرف ایــن محصــول در درجــه اول باعــث بهبــود رشــد ریشــه، تقویــت گلدهــى 
و نیــز افزایــش انــدازه، رنــگ و طعــم میــوه مــى شــود. از طــرف دیگــر، فســفر موجــود در 
ایــن محصــول بــه جــاى فســفات، از نــوع فســفیت مــى باشــد. فســفیت بــه علــت داشــتن 
یــک مولکــول اکســیژن کمتــر، فعالیــت بیولوژیــک بســیار بیشــترى از فســفات داشــته و 
نقــش موثرتــرى در گیــاه دارد. همچنیــن فســفیت نســبت بــه فســفات حاللیــت بیشــترى 
ــارچ کشــى  ــت ق ــز بیشــتر اســت. فســفیت داراى خاصی در آب داشــته و تحــرك آن نی

بوده و مقاوت گیاه به عوامل بیمارى زا را افزایش مى دهد.

بــراى محصــوالت زراعى،حداقــل  یــک بــار اســتفاده بــه همــراه اولیــن آب آبیــارى و یــک بــار 
محلول پاشى پس از رشد اولیه توصیه مى شود.

براى درختان میوه، استفاده به صورت محلول پاشى موثرتر خواهد بود.
قبل از مصرف به خوبى تکان دهید.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
از مصــرف ترکیبــات مســى بــا فاصلــه زمانــى کوتــاه قبــل و بعــد از ایــن محصــول اجتنــاب 

نمایید.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

تحریک کننده رشد گیاه
تامین کننده اسیدهاى آمینه و پروتئین هاى مورد نیاز گیاهان

بهبــود دهنــده مقاومــت گیاهــان بــه شــرایط نامســاعد محیطــى همچــون تنــش هــاى 
گرمایى و سرمایى

محصول کشور آلمان

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

4 تا 10 لیتر در هکتار 

کود آبیارىمحلول پاشى

4 تا 10 لیتر در هکتار 

3/5-2/5  لیتر در هکتار 

3/5-2/5  لیتر در1000 لیتر آب 



آکساپل آلمان



مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگى محصول توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار ٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

١۵ – ١٠کیلوگرم در هکتار٣ – ١ کیلوگرم در هکتار

٣٠ – ١۵کیلوگرم درهکتار ۴ – ٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

قابلیت جذب بسیار باال
قابل مصرف به صورت محلول پاشی و کودآبیاری

تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد و برطرف کننده عالیم کمبود

آلمان

سولفات پتاسیم (به صورت پودر کریستاله) یکی از پر مصرف ترین 
کودهای کشاورزی است که تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد 
می باشد. این دو عنصر از عناصر پرمصرف هستند و در دوره زایشی 
گیاه و رسیدگی محصول می توانند بسیار موثر باشند. پتاسیم باعث 
ساخت  در  و  شده  ها  آنزیم  فعالیت  و  سلولی  های  فعالیت  تنظیم 
کلروفیل  و  پروتئین  تولید  در  نیز  گوگرد  است.  دخیل  ها  پروتئین 
دخیل بوده و برای فعالیت گره های ریشه حبوبات ضروری می باشد. 
و  تولید  میزان  بهبود  به  تواند  پتاسیم می  بنابراین مصرف سولفات 

کیفیت محصوالت (رنگ، طعم و انبارداری) کمک نماید.



Urea Phosphate اوره فسفات

نیتروژن (اوره):١٨٪

٪ ۴۴:(P٢O٥) فسفر

تامین کننده نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر در ابتداى فصل
پى اچ کامال اسیدى و ایده ال براى خاك هاى آهکى و قلیایى

خلوص و حاللیت باال

مصرف این کود به ویژه در ابتداى دوره رشد محصول توصیه مى شود.
از اختالط با ترکیبات کلسیمى و هیومیکى اجتناب شود.

بهتر است از مصرف این کود در کشت هاى هیدروپونیک اجتناب شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

محصول کشور آلمان

اوره فسفات آکساپل  منبع بسیار خوبی جهت تامین نیازهای نیتروژن 
محصول  این  باشد.  می  کشت  ابتدای  در  خصوص  به  گیاه  فسفر  و 
موجب تقویت رشد رویشی، گلدهی و توسعه سیستم ریشه ای می 
گردد. اوره فسفات آکساپل دارای خلوص و حاللیت فوق العاده است 
pH است.  استفاده  قابل  آبیاری  کود  و  پاشی  محلول  صورت  به  که 

اسیدی این محصول به جذب بهتر نیتروژن، فسفر و عناصر ریز مغذی 
آبیاری  های  سیستم  در  رسوب  ایجاد  از  همچنین  و  کرده  کمک  خاک 

قطره ای جلوگیری می کند. 

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار ٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

١۵ – ١٠کیلوگرم در هکتار٣ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار

٣٠ – ١۵کیلوگرم درهکتار ٣ ‑ ٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

Magnesium Sulfate محصول کشور آلمان سولفات منیزیم

25 کیلوگرم

4-2 کیلوگرم در هکتار 

کود آبیارىمحلول پاشى

4-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

25کیلوگرم در هکتار – 50

25کیلوگرم در هکتار – 50

منیزیــم از عناصــر پــر مصــرف مــورد نیــاز گیاهــان مــى باشــد کــه نقــش هــاى مختلفــى را 
در گیاهــان بــازى مــى کنــد. منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل بــوده و در ســاخت 
کلروفیــل شــرکت مــى کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا و اســیدهاى 
نوکلئیــک موثــر اســت. مهمتریــن عالمــت کمبــود منیزیــم، کــه ابتــدا در بــرگ هــاى مســن 
ــرگ  ــه از حاشــیه ب ــرگ هــا اســت ک ــن رگب ــه بی ــده مــى شــود، زرد شــدن فاصل ــر دی ت
ــولفات  ــرف س ــى رود. مص ــش م ــرگ پی ــز ب ــمت مرک ــه س ــرور ب ــه م ــده و ب ــروع ش ش
ــز  ــود را نی ــم کمب ــرده و عالی ــرف ک ــم را برط ــه منیزی ــاه ب ــاز گی ــد نی ــى توان ــم  م منیزی

برطرف کند.

مصرف این کود به ویژه در مرحله قبل از گلدهى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

توصیــه مــى شــود ســولفات هــا را بــه صــورت خاکــى مصــرف کنید.(بــه میــزان 100-200
گرم براى هردرخت)

مى توان قبل از کاشت سولفات منیزیم را با خاك مخلوط کرد.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

تامین کننده نیاز گیاه به منیزیم و برطرف کننده عالیم کمبود

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

٪٣٢:(SO٤) گوگرد

٪١۶:(MgO) منیزیم

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



٣لیتر

پتاسیم محلول در آب:٢٧٪

گوگرد محلول در آب:١٨٪

کلر:صفر

Kaliumthiosulfat محصول کشور آلمان

تیوسولفات پتاسیم

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

1 لیتر در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

1/5-1 لیتر در هکتار

10-6 لیتر در هکتار

15-8 لیتر در هکتار

ــارى ســطحى و قطــره اى  ــد از طریــق سیســتم هــاى آبی تیوســولفات پتاســیم مــى توانن
استفاده شوند. 

ــاى  ــى ه ــر ناخالص ــر و دیگ ــد کل ــیم فاق ــولفات پتاس ــالف س ــر خ ــیم ب ــولفات پتاس تیوس
احتمالــى مــى باشــد. در مقایســه بیــن میــزان جــذب پتاســیم در ســولفات پتاســیم در 

مقایسه با تیوسولفات پتاسیم میزان جذب در تیوسولفات 22 درصد بیشتر بود. 
تیوســولفات پتاســیم بــه دلیــل داشــتن یــک گوگــرد بیشــتر نســبت بــه ســولفات 
پتاســیم، در کنتــرل قــارچ هــاى هــوازى (همچــون قــارچ هــاى گــروه Oidium مثــل 

سفیدك ها) و آفات مکننده تاثیر بسیار مطلوبى دارد. 
تیوســولفات پتاســیم بهتریــن منبــع پتاســیمى بــراى خــاك هــاى شــنى و همچنیــن 

گیاهان حساس به کلر مى باشد. 
ــر  ــاه در براب ــت گی ــولفوهیدریل (SH-) مقاوم ــان س ــق بنی ــیم از طری ــولفات پتاس تیوس
ســرما را افزایــش مــى دهــد. همچنیــن باعــث افزایــش مقاومــت بــه خشــکى و شــور را 

نیز باعث مى شود.
افزایــش تولیــد روغــن در گیاهــان دانــه روغنــى و عطــر و طعــم در گیاهــان معطــر و بــه 
خصــوص گیاهــان دارویــى از ویژگــى هــاى بــارز ناشــى از اســتفاده از تیوســولفات 

پتاسیم مى باشد. 

کالیوم تیو سولفات 

محلول هاى نهایى تیوسولفات نباید داراى pH پایى نتر از 6 داشته باشند. 
تیوسولفات پتاسیم نباید با ترکیبات اسیدى و کلسیمى مخلوط شود. 

ــد  ــر چن ــالط دارد. ه ــت اخت ــفات قابلی ــى فس ــوم پل ــا اوره و آمونی ــیم ب ــولفات پتاس تیوس
تست اختالط الزامى است. 

از تیوســولفات پتاســیم بــراى شــاخ و بــرگ محصــوالت حســاس بــه ســوختگى محلــول پاشــى 
با گوگرد استفاده نکنید.

ــوددارى  ــى خ ــول پاش ــد، از محل ــیوس باش ــه سلس ــش از 32 درج ــا بی ــه دم ــى ک درصورت
نمائید. 



Mono Ammonium Phosphateمحصول کشور آلمان

مونوآمونیــوم فســفات بــا 12 درصــد ازت بــه فــرم آمونیــوم و 61 درصــد فســفر، مــى 
توانــد بــه ویــژه در ابتــداى دوره رشــد کــه نیــاز گیــاه بــه نیتــروژن و فســفر زیــاد اســت 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن کــود در توســعه ریشــه، بهبــود رشــد رویشــى، 
ــوه بســیار  ــد می ــه ســرما و افزایــش تولی یکنواختــى شــکوفه هــا، افزایــش مقاومــت ب
موثــر مــى باشــد. نیتــروژن موجــود در ایــن کــود بــه فــرم آمونیــوم اســت کــه نســبت بــه 
ســایر فــرم هــاى نیتــروژن داراى پایــدارى بیشــترى اســت و باعــث توســعه حجــم ریشــه 
و ایجــاد گل انگیــزى مــى شــود. مونوآمونیــوم فســفات شــرکت آکســاپل آلمــان بــا 
ــد در سیســتم  ــى توان ــه م ــت اســت ک ــا کیفی ــى بســیار ب ــوص حــدودا 99% محصول خل

هاى مختلف کشاورزى مورد استفاده قرار گیرد.

مونو آمونیوم فسفات

٪ ١٢:(N) نیتروژن

٪ ۶١:(P٢O٥) فسفر

خلوص بسیار باال
کامال محلول در آب

دارا بودن درصد بسیار باالیى از فسفر با قابلیت جذب زیاد

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

3-1/5کیلوگرم در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

1/5-1 لیتر در هکتار

15-10 کیلوگرم در هکتار

20-15 کیلوگرم در هکتار

مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایى رشد توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



Mono Potassium Phosphate محصول کشور آلمان مونو پتاسیم فسفات

مونــو پتاســیم فســفات یکــى از کودهــاى رایــج در کشــاورزى بــه خصــوص در باغــات و 
ــفر و  ــرف فس ــر پرمص ــه دو عنص ــان ب ــاز گیاه ــده نی ــن کنن ــه تامی ــوده ک ــا ب ــه ه گلخان
پتاســیم مــى باشــد. کمبــود پتاســیم در گیاهــان باعــث ایجــاد عالیــم ســوختگى در نــوك 
و حاشــیه بــرگ هــا مــى شــود کــه ایــن عالیــم ابتــدا در بــرگ هــاى مســن تــر دیــده مــى 
شــوند. کمبــود فســفر نیــز باعــث ایجــاد عالیــم بافــت مردگــى، ابتــدا بــر روى بــرگ هــاى 
مســن تــر و میــوه شــده و در برخــى گیاهــان همچــون ذرت باعــث ایجــاد رنــگ ارغوانــى 
در بــرگ هــاى پایینــى گیــاه مــى گــردد. مونــو پتاســیم فســفات از مهمتریــن کودهایــى 
اســت کــه مــى توانــد از بــروز کمبــود ایــن عناصــر جلوگیــرى کــرده و عالیــم کمبــود را 

نیز بر طرف نماید.

٪ ۵٢:(P٢O٥) فسفر

٪ ٣۴:(K٢O) پتاسیم

قابل استفاده در انواع سیستم هاى آبیارى
کنترل کننده رشد و شیوع بیمارى هاى گیاهى

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

1 کیلوگرم در هکتار – 2

کود آبیارىمحلول پاشى

1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب – 4

8کیلوگرم در هکتار – 12

15کیلوگرم در هکتار – 30

مصرف این کود به ویژه در مرحله رشد رویشى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



٢۵ کیلو گرم

Magnesium Nitrateمحصول کشور آلماننیترات منیزیم

منیزیــم از عناصــر پــر مصــرف مــورد نیــاز گیاهــان مــى باشــد کــه نقــش هــاى مختلفــى را 
در گیاهــان بــازى مــى کنــد. منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل بــوده و در ســاخت 
کلروفیــل شــرکت مــى کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا و اســیدهاى 
نوکلئیــک نیــز موثــر اســت. مهمتریــن عالمــت کمبــود منیزیــم، کــه ابتــدا در بــرگ هــاى 
ــه بیــن رگبــرگ هــا اســت کــه از حاشــیه  مســن تــر دیــده مــى شــود، زرد شــدن فاصل
بــرگ شــروع شــده و بــه مــرور بــه ســمت مرکــز بــرگ پیــش مــى رود. مصــرف نیتــرات 
ــز  ــود را نی ــم کمب ــرده و عالی ــرف ک ــم را برط ــه منیزی ــاه ب ــاز گی ــد نی ــى توان ــم م منیزی

برطرف کند.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

تامین کننده نیاز گیاه به روى و برطرف کننده عالیم کمبود

٪ ١٠/٨:(N)نیتروژن کل

٪ ١۵/۴:(MgO) منیزیم محلول

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

4-2 کیلوگرم در هکتار 

کود آبیارىمحلول پاشى

2-5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

20-10 کیلوگرم در هکتار

30-15 کیلوگرم در هکتار

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.



NPK اِن پى کِى 

کــود ان پــى کــى آکســاپل  بــا فرموالســیون 
پــودرى، یــک کــود کامــل قابــل اســتفاده بــه 
ــوده  ــارى ب ــى و کودآبی ــول پاش ــورت محل ص
کــه عــالوه بــر دارا بــودن عناصــر اصلــى 
نیتــروژن، فســفر و پتاســیم، داراى میــزان 
مناســبى از عناصــر ریــز مغــذى نیــز مــى 
ــود  ــس موج ــز و م ــن، روى، منگن ــد. آه باش
در ایــن کــود بــه صــورت کالت EDTA مــى 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــا ب ــن کوده ــند. ای باش
مختلــف نیتــروژن، فســفر و پتاســیم بــر اى 
دوره هــاى مختلــف رشــد مناســب بــوده و در 
کشــت هــاى زراعــى و باغــى مختلــف مــى 
ــى را  ــر غذای ــه عناص ــان ب ــاز گیاه ــد نی توان

برطرف کنند.

١٠‑۵١٠‑٢ ٣‑١٢‑١٢۶ ١۵‑۵‑٣٠

١٠
٠

عناصر ریزمغذی کالت شده با EDTA (بجز بور و مولیبدن)

٢

١ ١ ١

١ ١

١

٢ ٢

١ ١

٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ٠/٠٠١ مولیبدن

٠ ۴

١٢

٣۶

٧

١

١۵

۵ ۶

۴
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۴

۶

۵
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٢ ٢ ٢ ٢

٢ ٢ ٢

۵٢

محصول کشور آلمان

١٠کیلو گرم



آهن محلول:۶ ٪ 

١کیلو گرم

آهن کالته با EDDHA   با ایزومر 
۴/٨:(o-o) ارتو‑ارتو

Fe (4.8 o-o)کود آهن آکساپل (ارتو-ارتو 4/8)

آهــن از عناصــر کــم مصــرف امــا بســیار ضــرورى بــراى گیاهــان اســت کــه در بســیارى از 
فرآیندهــاى فیزیولوژیکــى و بیوشــیمیایى گیاهــان همچــون ســاخت کلروفیــل و تنظیــم 
فعالیــت آنزیــم هــا دخالــت دارد. زردى بــرگ هــا از مهمتریــن عالیــم کمبــود آهــن مــى 
باشــد. اگرچــه آهــن بــه مقــدار زیــادى در خــاك وجــود دارد، امــا شــرایط نامســاعد خــاك 
(همچــون پــى اچ بــاال) باعــث غیرقابــل جــذب شــدن آن بــراى ریشــه گیــاه مــى گــردد. 
ــت.  ــاك اس ــاعد خ ــر شــرایط نامس ــا در براب ــن کالت ه ــاوم تری کالت EDDHA یکــى از مق
کــود آهــن آکســاپل کالت شــده بــا EDDHA و میــزان ارتو-ارتــو بــاال (4/8)، مــى توانــد 
تضمیــن کننــده جــذب آهــن توســط ریشــه بــوده و نیــاز گیــاه بــه ایــن عنصــر را در پــى 

اچ هاى بین 10-4 برطرف کرده و عالیم کمبود را نیز رفع نماید.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
نیــاز درختچــه هــاى زینتــى، نهالســتان هــا و انگــور بــه آهــن کــم و نیــاز درختــان میــوه و بــه 

خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد مى باشد.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.
ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب

حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.
شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ارتو-ارتو 4/8
فرموالسیون میکروگرانوله کامال محلول در آب

قابل استفاده به روش کود آبیارى و اختالط با خاك

محصول کشور آلمان

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

کودآبیارى (کیلوگرم در هکتار)

2 کیلوگرم – 5

140-70 گرم براى هر درخت

70-20 گرم براى هر درخت

درختان مرکبات بالغ

سایر درختان



اکوریچ چیناکوریچ چین



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

سولفات پتاسیم (به صورت پودر کریستاله) یکی از پر مصرف ترین 
کودهای کشاورزی است که تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد 
می باشد. این دو عنصر از عناصر پرمصرف هستند و در دوره زایشی 
گیاه و رسیدگی محصول می توانند بسیار موثر باشند. پتاسیم باعث 
ساخت  در  و  شده  ها  آنزیم  فعالیت  و  سلولی  های  فعالیت  تنظیم 
کلروفیل  و  پروتئین  تولید  در  نیز  گوگرد  است.  دخیل  ها  پروتئین 
دخیل بوده و برای فعالیت گره های ریشه حبوبات ضروری می باشد. 
و  تولید  میزان  بهبود  به  تواند  پتاسیم می  بنابراین مصرف سولفات 

کیفیت محصوالت همچون  رنگ و طعم کمک نماید.

قابلیت جذب بسیار باال
قابل مصرف به صورت محلول پاشی و کودآبیاری

تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد و برطرف کننده عالیم کمبود

چین



محصول کشور چین

کودهای  و  بوده  گیاهان  برای  پرمصرف  عناصر  از  کلسیم  و  نیتروژن 
حاوی این دو عنصر مناسب برای دوره رسیدگی محصول می باشند. 
مهم ترین نقش کلسیم در گیاهان، تقویت استحکام دیواره سلولی و 
پایداری بیشتر  باعث  امر  این  نفوذپذیری غشاء سلولی است.  تنظیم 
گیاه و محصول شده و از طرف دیگر مقاومت گیاه در برابر نفوذ عوامل 
کود  در  نیتروژن  وجود  همچنین  دهد.  می  افزایش  نیز  را  زا  بیماری 
نیترات کلسیم می تواند به تنظیم فعالیت های آنزیمی در گیاه، ساخت 

و تجمع پروتئین و در نهایت بهبود کیفیت محصول کمک کند.



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

Mono Ammonium Phosphate مونو آمونیوم فسفات

25 کیلوگرم

3-1/5 لیتر در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

3-1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب

15-10 لیتر در هکتار

20-15 لیتر در هکتار

مونوآمونیــوم فســفات شــرکت اکوریــچ چیــن  یــک کــود کامــال محلــول در آب اســت کــه 
حــاوى 12 درصــد ازت بــه فــرم آمونیــوم و 61 درصــد فســفر مــى باشــد کــه مــى تــوان 
از آن بــه ویــژه در ابتــداى دوره رشــد کــه نیــاز گیــاه بــه نیتــروژن و فســفر زیــاد اســت 
اســتفاده نمــود. ایــن کــود در توســعه ریشــه، بهبــود رشــد رویشــى، یکنواختــى شــکوفه 
ــد.  ــى باش ــر م ــیار موث ــوه بس ــد می ــش تولی ــرما و افزای ــه س ــت ب ــش مقاوم ــا، افزای ه
نیتــروژن موجــود در ایــن کــود بــه فــرم آمونیــوم اســت کــه نســبت بــه ســایر فــرم هــاى 
ــاد گل  ــه و ایج ــم ریش ــعه حج ــث توس ــت و باع ــترى اس ــدارى بیش ــروژن داراى پای نیت
انگیــزى مــى شــود. مونوآمونیــوم فســفات شــرکت اکوریــچ بــا خلــوص نزدیــک بــه 

100% یکى از با کیفیت ترین محصوالت نسبت به رقباى خود در بازار مى باشد.

مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایى رشد توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 10-15 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

خلوص بسیار باال
دارا بودن درصد بسیار باالیى از فسفر با قابلیت جذب زیاد

61:%

12%

محصول کشور چین



محصول کشور چین

مونــو پتاســیم فســفات یکــى از کودهــاى رایــج در کشــاورزى بــه خصــوص در باغــات و 
ــفر و  ــرف فس ــر پرمص ــه دو عنص ــان ب ــاز گیاه ــده نی ــن کنن ــه تامی ــوده ک ــا ب ــه ه گلخان
پتاســیم مــى باشــد. کمبــود پتاســیم در گیاهــان باعــث ایجــاد عالیــم ســوختگى در نــوك 
و حاشــیه بــرگ هــا مــى شــود کــه ایــن عالیــم ابتــدا در بــرگ هــاى مســن تــر دیــده مــى 
شــوند. کمبــود فســفر نیــز باعــث ایجــاد عالیــم بافــت مردگــى، ابتــدا بــر روى بــرگ هــاى 
مســن تــر و میــوه شــده و در برخــى گیاهــان همچــون ذرت باعــث ایجــاد رنــگ ارغوانــى 
در بــرگ هــاى پایینــى گیــاه مــى گــردد. مونــو پتاســیم فســفات از مهمتریــن کودهایــى 
اســت کــه مــى توانــد از بــروز کمبــود ایــن عناصــر جلوگیــرى کــرده و عالیــم کمبــود را 

نیز بر طرف نماید.



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

محصول کشور چین

ــودن 18% نیتــروژن و 44% فســفر یکــى از کودهــاى مناســب  ــا دارا ب اوره فســفات ب
بــراى دوره ابتدایــى رشــد اســت کــه باعــث تقویــت رشــد رویشــى، توســعه سیســتم 
ــفات  ــى اچ اوره فس ــه پ ــى ک ــود. از آن جای ــى ش ــى م ــت گلده ــاه و تقوی ــه اى گی ریش
اســیدى مــى باشــد (کمتــر از 2)، ایــن کــود بســیار مناســب بــراى مصــرف در خــاك هــاى 
قلیایــى بــوده و موجــب جــذب بهتــر عناصــر غذایــى مــى گــردد. از طــرف دیگــر در صــورت 
اســتفاده در سیســتم هــاى آبیــارى قطــره اى، باعــث شستشــوى سیســتم شــده و 

گرفتگى نازل ها و قطره چکان ها را برطرف مى کند.



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

محصول کشور چین

منیزیــم از عناصــر پــر مصــرف مــورد نیــاز گیاهــان مــى باشــد کــه نقــش هــاى مختلفــى را 
در گیاهــان بــازى مــى کنــد. منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل بــوده و در ســاخت 
کلروفیــل شــرکت مــى کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا و اســیدهاى 
نوکلئیــک نیــز موثــر اســت. مهمتریــن عالمــت کمبــود منیزیــم، کــه ابتــدا در بــرگ هــاى 
ــه بیــن رگبــرگ هــا اســت کــه از حاشــیه  مســن تــر دیــده مــى شــود، زرد شــدن فاصل
بــرگ شــروع شــده و بــه مــرور بــه ســمت مرکــز بــرگ پیــش مــى رود. مصــرف ســولفات 
منیزیــم مــى توانــد نیــاز گیــاه بــه منیزیــم را برطــرف کــرده و عالیــم کمبــود را نیــز رفــع 

نماید.



میزان مصرفنحوه مصرف
چالکود

در صورت نیاز به محلول پاشی به میزان ٣‑٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب مصرف گردد. 

١٠٠‑٢٠٠ گرم به ازای هر درخت

٪ ٣۴ :(Zn) روی محلول

٢۵ کیلو گرم

٪ ١٧ :(S)  گوگرد

محصول کشور چین Zinc Sulfateسولفات روى  مونو هیدرات (خشک)

ــا دارا بــودن 34% از عنصــر کــم مصــرف روى، منبــع مناســبى  ســولفات روى خشــک  ب
بــراى تامیــن نیــاز گیاهــان بــه ایــن عنصــر مــى باشــد. روى یکــى عناصــر بســیار ضــرورى 
بــراى رشــد گیاهــان اســت کــه نقــش مهمــى در فعالســازى آنزیــم هــا و ســاخت پروتئیــن 
هــا دارد. کمبــود روى در مناطــق مختلــف بســیار شــایع بــوده و عملکــرد گیاهــان را تحــت 
تاثیــر قــرار مــى دهــد. از طــرف دیگــر، کمبــود روى در بافــت گیاهــان منجــر بــه بــروز 
کمبــود ایــن عنصــر در بــدن انســان شــده و بــر ســالمت بــدن اثــر مــى گــذارد. بنابرایــن 
مصــرف کودهــاى داراى ایــن عنصــر همچــون ســولفات روى مــى توانــد نقــش مهمــى در 

بهبود عملکرد گیاهان و نیز بهبود سالمت انسان داشته باشد.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

تامین کننده نیاز گیاه به روى و برطرف کننده عالیم کمبود



 NPKمحصول کشور چین

١٠کیلو گرم

اِن پى کِى 

ــا فرموالســیون کیلو گرم ــچ  ب کــود ان پــى کــى اکوری
پــودرى، یــک کــود کامــل قابــل اســتفاده بــه 
ــوده  ــارى ب ــى و کودآبی ــول پاش ــورت محل ص
کــه عــالوه بــر دارا بــودن عناصــر اصلــى 
نیتــروژن، فســفر و پتاســیم، داراى میــزان 
مناســبى از عناصــر ریــز مغــذى نیــز مــى 
ــود  ــس موج ــز و م ــن، روى، منگن ــد. آه باش
در ایــن کــود بــه صــورت کالت EDTA مــى 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــا ب ــن کوده ــند. ای باش
مختلــف نیتــروژن، فســفر و پتاســیم بــر اى 
دوره هــاى مختلــف رشــد مناســب بــوده و در 
کشــت هــاى زراعــى و باغــى مختلــف مــى 
ــى را  ــر غذای ــه عناص ــان ب ــاز گیاه ــد نی توان

برطرف کنند.

١٠‑۵١٠‑٢ ٣‑١٢‑١٢۶ ١۵‑۵‑٣٠

٣

عناصر ریزمغذی کالت شده با EDTA (بجز بور و مولیبدن)

٣

٣ ٣

٢ ٢

٢ ٢

٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ٠/٠٠١ ٠/٠٠١ مولیبدن

۵ ۵

١٢

٣۶

۵

١۵

۴ ۴

۶

١٠

٨

۵

٣٠

۵ ۵ ۵

٣

۵٢



میزان مصرفنحوه مصرف
چالکود

در صورت نیاز به محلول پاشی به میزان ٣‑٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب مصرف گردد. 

١٠٠‑٢٠٠ گرم به ازای هر درخت

٪٣١/۵ :(Mn) منگنز محلول

٢۵ کیلو گرم

٪ ١٨ :(S)  گوگرد

محصول کشور چین Manganese Sulfateسولفات منگنز مونو هیدرات (خشک)

ــد.  ــى باش ــان م ــد گیاه ــراى رش ــرورى ب ــیار ض ــا بس ــرف ام ــم مص ــر ک ــز از عناص منگن
اگرچــه کــه نقــش منگنــز در گیاهــان پیچیــده بــوده و کامــال مشــخص نیســت، امــا ایــن 
عنصــر در ســاختار و نیــز فعالســازى برخــى از آنزیــم هــا موثــر اســت. همچنیــن منگنــز 
ــز،  ــه ری ــالت دان ــویا، غ ــش دارد. س ــنتز نق ــد فتوس ــى فراین ــیژن در ط ــد اکس در تولی
بــادام زمینــى، کدوهــا، پیــاز و انــواع نخودهــا و لوبیاهــا از گیاهانــى هســتند کــه 
حساســیت بیشــترى بــه کمبــود منگنــز دارنــد. مصــرف ســولفات منگنــز مــى توانــد نیــاز 

گیاهان به این عنصر را برطرف کند.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
توصیه مى شود سولفات ها را به صورت خاکى مصرف کنید.

مى توان قبل از کاشت سولفات منیزیم را با خاك مخلوط کرد.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

تامین کننده نیاز گیاه به روى و برطرف کننده عالیم کمبود



میزان مصرفنحوه مصرف
چالکود

در صورت نیاز به محلول پاشی به میزان ٣‑٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب مصرف گردد. 

١٠٠‑٢٠٠ گرم به ازای هر درخت

٪ ١٠/٨:(N)نیتروژن کل

٢۵ کیلو گرم

٪ ١۵/۴:(MgO) منیزیم محلول

محصول کشور چین Magnesium Nitrateنیترات منیزیم

منیزیــم از عناصــر پــر مصــرف مــورد نیــاز گیاهــان مــى باشــد کــه نقــش هــاى مختلفــى را 
در گیاهــان بــازى مــى کنــد. منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل بــوده و در ســاخت 
کلروفیــل شــرکت مــى کنــد. همچنیــن ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا و اســیدهاى 
نوکلئیــک نیــز موثــر اســت. مهمتریــن عالمــت کمبــود منیزیــم، کــه ابتــدا در بــرگ هــاى 
ــه بیــن رگبــرگ هــا اســت کــه از حاشــیه  مســن تــر دیــده مــى شــود، زرد شــدن فاصل
بــرگ شــروع شــده و بــه مــرور بــه ســمت مرکــز بــرگ پیــش مــى رود. مصــرف نیتــرات 
ــز  ــود را نی ــم کمب ــرده و عالی ــرف ک ــم را برط ــه منیزی ــاه ب ــاز گی ــد نی ــى توان ــم  م منیزی

برطرف کند.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

تامین کننده نیاز گیاه به منیزیم و برطرف کننده عالیم کمبود به طور همزمان
کامال محلول در آب



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

مرکبات بالغ

سایر درختان

۵ – ٢ کیلوگرم در هکتار

٧٠‑١۵٠ گرم برای هر درخت

٣٠‑٧٠ گرم برای هر درخت آهن محلول:٪۶ 

١ کیلو گرم

آهن کالته با EDDHA   با ایزومر 
۴/٨:(o-o) ارتو‑ارتو

محصول کشور چین Fe % 6 (4/8 o-o)کود آهن 6% (ارتو-ارتو 4/8)

آهــن از عناصــر کــم مصــرف امــا بســیار ضــرورى بــراى گیاهــان اســت کــه در بســیارى از 
فرآیندهــاى فیزیولوژیکــى و بیوشــیمیایى گیاهــان همچــون ســاخت کلروفیــل و تنظیــم 
فعالیــت آنزیــم هــا دخالــت دارد. زردى بــرگ هــا از مهــم تریــن عالیــم کمبــود آهــن مــى 
باشــد. اگرچــه آهــن بــه مقــدار زیــادى در خــاك وجــود دارد، امــا شــرایط نامســاعد خــاك 
(همچــون پــى اچ بــاال) باعــث غیرقابــل جــذب شــدن آن بــراى ریشــه گیــاه مــى گــردد. 
ــت.  ــاك اس ــاعد خ ــر شــرایط نامس ــا در براب ــن کالت ه ــاوم تری کالت EDDHA یکــى از مق
کــود آهــن اکوریــچ کالت شــده بــا EDDHA و میــزان ارتو-ارتــو بــاال (4/8)، مــى توانــد 
تضمیــن کننــده جــذب آهــن توســط ریشــه بــوده و نیــاز گیــاه بــه ایــن عنصــر را در پــى 

اچ هاى بین 10-4 برطرف کرده و عالیم کمبود را نیز رفع نماید.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
نیــاز درختچــه هــاى زینتــى، نهالســتان هــا و انگــور بــه آهــن کــم و نیــاز درختــان میــوه و بــه 

خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد مى باشد.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.
ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب

حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.
شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ارتو-ارتو 4/8
فرموالسیون میکروگرانوله کامال محلول در آب

قابل استفاده به روش کود آبیارى و اختالط با خاك



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

۴‑۶ کیلوگرم در هکتار

۴‑۶ کیلوگرم در هکتار

٪ ١٣:(Fe ‑ EDTA) آهن

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت آهن %13  

محلول پاشی
١/۵‑١ کیلوگرم در هکتار

٢‑١ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Iron Chelate EDTA                 

ــا تکنولــوژى روز دنیــا تولیــد شــده و بــه بهتریــن و ســریع تریــن  کالت آهــن اکوریــچ ب
ــن نقــش آهــن در  ــم تری ــد. مه ــن کن ــه آهــن را تامی ــاز گیاهــان ب ــد نی ــى توان شــکل م
گیاهــان، شــرکت در پروســه تولیــد کلروفیــل اســت و از ایــن طریــق بــا افزایــش میــزان 
ــن  ــود. آه ــى ش ــى م ــواد غذای ــد م ــنتز و تولی ــش فتوس ــث افزای ــرگ باع ــبزینگى ب س
ــى از  ــه راحت ــه ب ــا EDTA کالت شــده اســت ک ــه صــورت کامــل ب ــود ب ــن ک موجــود در ای

طریق محلول پاشى جذب مى شود.

مصرف این کود بیش تر به صورت محلول پاشى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 5/2 تا 7/5
% 100 کالت شده با EDTA و با فرموالسیون میکروگرانوله



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار

٪١٠:(Zn ‑ EDTA) روی

٪ ۵/٧:(B)بور

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت روى + بور       

محلول پاشی
٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

٢‑١ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Zinc Chelate + Boron

ایــن محصــول داراى مقــدار متناســبى از عناصــر روى و بــور مــى باشــد کــه بــه منظــور 
کمــک بــه افزایــش گلدهــى، جلوگیــرى از ریــزش گل و میــوه و کمــک بــه تلقیــح بهتــر 
دانــه گــرده فرمولــه شــده اســت. عنصــر بــور یکــى از عناصــر غذایــى کــم مصــرف امــا 
ضــرورى بــراى گیــاه اســت کــه گلدهــى، رشــد لولــه گــرده و انجــام عمــل لقــاح، و رشــد و 
نمــو بــذر و میــوه در گیاهــان بــه وجــود میــزان کافــى آن بســتگى دارد. عنصــر روى نیــز 
یکــى از عناصــر کــم مصــرف امــا بســیار ضــرورى بــراى رشــد گیاهــان بــوده و در ســاخت 
ــدار روى  ــر اســت. وجــود مق ــم هــا موث ــون هــاى گیاهــى و آنزی اکســین و ســایر هورم
کافــى بــراى تشــکیل و رشــد بــذر و میــوه الزم مــى باشــد. بنابرایــن مصــرف ایــن 
ــاح و در  ــى، لق ــش گلده ــه افزای ــر ب ــد مج ــى توان ــد م ــل رش ــداى فص ــول در ابت محص

نهایت افزایش تولید محصول شود.

مصرف این کود به ویژه در مرحله قبل از گلدهى توصیه مى شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 3 تا 10
100% کالت شده با EDTA و با فرموالسیون میکروگرانوله

محرك فعالیت هاى هورمونى و رشد اولیه گیاه و میو



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

۴‑۶ کیلوگرم در هکتار

۴‑۶ کیلوگرم در هکتار

٪١۵:(Zn ‑ EDTA) روی

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت روى                  

محلول پاشی
١‑٠/۵ کیلوگرم در هکتار

١/۵‑ ٠/۵ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Zinc Chelate EDTA       

کالت روى اکوریــچ بــا دارا بــودن 15% روى بــه صــورت کالت EDTA منبــع مناســبى بــراى 
ــود روى را در  ــم کمب ــز عالی ــوده نی ــم مصــرف ب ــن عنصــر ک ــه ای ــاز گیاهــان ب ــن نی تامی
ســریع تریــن زمــان از بیــن مــى بــرد. اگرچــه عنصــر روى بــه میــزان اندکــى مــورد نیــاز 
گیاهــان اســت امــا وظایــف بســیار مهــم در گیاهــان دارد. ایــن عنصــر در تولیــد اکســین 
ــوده و در تشــکیل شــدن و رشــد  ــر ب ــم هــاى گیاهــى موث و ســایر هورمــون هــا و آنزی

میوه نیز بسیار با اهمیت مى باشد.

مصرف این کود به ویژه در مرحله قبل از گلدهى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 3 تا 10
EDTA 100% کالت شده با

محرك فعالیت هاى هورمونى و رشد اولیه گیاه و میوه



خلوص بسیار باال
دارا بودن درصد بسیار باالیى از فسفر با قابلیت جذب زیاد

کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

٣‑ ١/۵کیلوگرم در هکتار

٣‑ ١/۵کیلوگرم در هکتار

٪ ١٠:(Ca ‑ EDTA) کلسیم

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت کلسیم         

محلول پاشی
١‑٠/۵کیلوگرم در هکتار

١‑٠/۵ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Calcium Chelate EDTA                                    

کلســیم در اســتحکام دیــواره هــاى ســلولى نقــش داشــته و باعــث پایــدارى بیــش تــر آن 
هــا و متعاقبــا مانــدگارى بیــش تــر محصــول مــى شــود. بعــالوه مقاومــت گیــاه در برابــر 
ــل  ــه دلی ــت ب ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــى ده ــش م ــز افزای ــارى زا را نی ــل بیم ــوذ عوام نف
تحــرك کــم کلســیم در گیــاه و خــاك، بهتــر اســت از روش محلــول پاشــى اســتفاده شــده 
و محلــول پاشــى نیــز بــه طــور مســتقیم بــر روى میــوه انجــام شــود. کالت کلســیم اکوریــچ 
بــا فنــاورى مــدرن،  یکــى از بهتریــن منابــع بــراى تامیــن نیــاز گیاهــان بــه کلســیم مــى 

باشد.

مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگى محصول توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 5/5 تا 10
%100 کالت شده با EDTA و با فرموالسیون میکروگرانوله

مناسب براى محلول پاشى، مصرف خاکى و سیستم هاى آبیارى قطره اى



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

۶‑٣کیلوگرم در هکتار 

۶‑٣کیلوگرم در هکتار 

٪ ١/۵:(Zn ‑ EDTA)کلسیم

٪ ٧ :(B) بور

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت کلسیم + بور        

محلول پاشی
١/۵‑٠/۵کیلوگرم در هکتار 

١/۵‑٠/۵کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Calcium Chelate + Boron   

کلســیم عنصــرى بــا نقــش هــاى بســیار مهــم در گیاهــان و بــه خصــوص درختــان میــوه 
اســت. ایــن عنصــر در رشــد و اســتحکام میــوه و نیــز عمــر انبــار دارى آن موثــر اســت. 
همچنیــن باعــث مقاومــت در برابــر آفــات و بیمــارى هــا مــى شــود. عنصــر بــور نیــز عــالوه 
بــر نقــش هایــى کــه در گیــاه دارد، باعــث افزایــش ســرعت جــذب و انتقــال کلســیم در 
گیــاه شــده و اثــر بخشــى آن را افزایــش مــى دهــد. لــذا مصــرف ایــن دو عنصــر همــراه 
هــم، اثــر جــذب آنهــا را بــه طــور همزمــان افزایــش مــى دهــد و اثــر سینرجیســتى بــر 

روى جذب همدیگر دارند. 

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

بهبود جذب کلسیم به خاطر وجود بور 
EDTA 100% کلسیم کالت شده با



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

٢‑٣ کیلوگرم در هکتار 

٢‑٣ کیلوگرم در هکتار 

٪ ١۵:(Cu ‑ EDTA) مس

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت مس     

محلول پاشی
١‑٠/۵کیلوگرم در هکتار

١‑٠/۵ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Copper Chelate EDTA 

ــد و  ــس مــى باش ــاز گیاهــان بــه م ــن نی ــراى تامی کالت مــس EDTA، منبــع مناســبى ب
قابلیــت اســتفاده بــه صــورت محلــول پاشــى، کــود آبیــارى و مصــرف در خــاك را دارد. 
ــز  ــلولى نی ــواره س ــن در دی ــکیل لیگنی ــوده و تش ــر ب ــنتز موث ــس و فتوس ــس در تنف م
تحــت تاثیــر مــس اســت. ایــن موضــوع بــه خصــوص در غــالت باعــث کاهــش خطــر ورس 
مــى شــود. مــس بــراى تولیــد دانــه هــاى گــرده فعــال نیــز ضــرورى بــوده و نیــز موجــب 
مقاومــت بــه تنــش مــى شــود. نیــاز برخــى از گیاهــان همچــون یونجــه، غــالت، مرکبــات، 

پیاز، هویج و کاهو به مس بیش تر از سایر گیاهان مى باشد.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 2/5 تا 10
EDTA 100% کالت شده با



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

٨‑۴ کیلوگرم در هکتار 

٨‑۴کیلوگرم در هکتار 

٪ ۵/۴:Mg‑(EDTA) منیزیم

٪ ۴:(Fe ‑ EDTA) آهن

٪ ١/۵:(Zn ‑ EDTA) روی

٪۴:(Mn ‑ EDTA)منگنز

٪ ١/۵:(Cu ‑ EDTA)مس

٪ ٠/۵:(B)بر

٪ ٠/١:(Mo) مولیبدن

 ٪ ٠/٠۵:(Co) کبالت

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت مخلوط ریز مغذى              

محلول پاشی
١‑٠/۵کیلوگرم در هکتار 

٢‑٠/۵ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Micronutrients Mixture EDTA 

مخلــوط ریزمغــذى اکوریــچ یکــى از کودهــاى ترکیبــى شــامل عناصــر ریزمغــذى بــه همــراه 
منیزیــم اســت کــه بــا دارا بــودن مقــدار متناســبى از عناصــر مــى توانــد از بــروز کمبــود 
ایــن عناصــر جلوگیــرى کــرده و عالیــم کمبــود آن هــا را رفــع کنــد. عناصــر ریزمغــذى بــه 
ــاخت و  ــش س ــث افزای ــم باع ــدار ک ــن مق ــا همی ــوده ام ــاه ب ــاز گی ــورد نی ــم م ــدار ک مق
فعالســازى آنزیــم هــا، پروتئیــن هــا و کلروفیــل و در نهایــت بهبــود متابولیســم، کیفیــت 
و مقــدار تولیــد محصــول مــى شــود. ایــن محصــول یکــى از ویــژه تریــن مخلــوط هــاى ریــز 
ــت  ــود تثبی ــه بهب ــر ب ــت منج ــد و کبال ــى باش ــت م ــه داراى کبال ــت ک ــازار اس ــذى ب مغ

بیولوژیک نیتروژن در گره ریشه حبوبات مى شود.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

ــا دقــت  ــد ب ــادى از عناصــر غذایــى، مصــرف ایــن کــود بای ــودن تعــداد زی ــه دلیــل دارا ب ب
بیشتر و آگاهى کامل از وضعیت تغذیه اى گیاه انجام شود

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

دارا بودن منیزیم عالوه بر عناصر ریز مغذى
دارا بودن کبالت که در محصوالت محدودى در بازار وجود دارد

کامال محلول در آب



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

۵‑٣ کیلوگرم در هکتار

۵‑٣ کیلوگرم در هکتار
٪ ١٣:(Mn ‑ EDTA) منگنز

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت منگنز      

محلول پاشی
١‑٠/۵ کیلوگرم در هکتار

١‑٠/۵کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

مهــم تریــن نقــش منگنــز در گیاهــان فعــال ســازى آنزیــم هــا مــى باشــد. ایــن عنصــر در 
فرآینــد فتوســنتز و بــه ویــژه تولیــد اکســیژن در طــى فتوســنتز موثــر بــوده و همچنیــن 
ــواره ســلولى مــى شــود نیــز دخیــل اســت.  در تولیــد لیگنیــن کــه باعــث اســتحکام دی
همچنیــن وجــود منگنــز کافــى باعــث افزایــش میــزان تثبیــت بیولوژیــک نیتــروژن در 
گــره هــاى ریشــه حبوبــات مــى شــود. محصــول آلفــا منگنــز بــا دارا بــودن 13% از ایــن 
عنصــر بــه شــکل کالت EDTA مــى توانــد در ســریع تریــن زمــان نیــاز گیــاه بــه منگنــز را 

تامین نموده و عالیم کمبود را نیز برطرف سازد.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 3 تا 10
100% کالت شده با EDTA و با فرموالسیون میکروگرانوله

تحریک کننده فعالیت آنزیم ها



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی 

گیاهان باغی

۴‑٢ کیلوگرم در هکتار

۴‑٢ کیلوگرم در هکتار
٪ ۶:(Mg ‑ EDTA) منیزیم

١ کیلو گرم

محصول کشور چین کالت منیزیم     

محلول پاشی
١‑٠/۵ کیلوگرم در هکتار

١/۵‑١ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

Magnesium EDTA 

ــراى گیاهــان مــى باشــد کــه در فعالســازى  منیزیــم از عناصــر ضــرورى و پــر مصــرف ب
آنزیــم هــا و در ســاختمان اســیدهاى نوکلئیــک و انتقــال اطالعــات وراثتــى نقــش دارد. 
منیزیــم هســته مرکــزى کلروفیــل اســت و تامیــن آن باعــث تســریع در تولیــد کلروفیــل 
ــر  ــاه موث ــن در گی ــاخت پروتئی ــر در س ــن عنص ــالوه ای ــود. بع ــى ش ــاه م ــبزینگى گی و س
اســت. کالت منیزیــم اکوریــچ بــا دارا بــودن میــزان مناســبى از ایــن عنصــر بــه شــکل 
کالت EDTA مــى توانــد نیــاز گیــاه بــه منیزیــم را تامیــن نمــوده و عالیــم کمبــود را نیــز در 

سریع ترین زمان برطرف سازد.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 
توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ثبات کالت در پى اچ هاى بین 6 تا 10
EDTA 100 کالت شده با%



دم الین اسپانیا



مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگى محصول توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار ٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

١۵ – ١٠کیلوگرم در هکتار٣ – ١ کیلوگرم در هکتار

٣٠ – ١۵کیلوگرم درهکتار ۴ – ٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب

قابلیت جذب بسیار باال
قابل مصرف به صورت محلول پاشی و کودآبیاری

تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد و برطرف کننده عالیم کمبود

اسپانیا

سولفات پتاسیم یکی از پر مصرف ترین کودهای کشاورزی است که 
تامین کننده نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد می باشد. این دو عنصر از 
عناصر پرمصرف هستند و در دوره زایشی گیاه و رسیدگی محصول می 
توانند بسیار موثر باشند. پتاسیم باعث تنظیم فعالیت های سلولی و 
فعالیت آنزیم ها شده و در ساخت پروتئین ها دخیل است. گوگرد نیز 
در تولید پروتئین و کلروفیل دخیل بوده و برای فعالیت گره های ریشه 
حبوبات ضروری می باشد. بنابراین مصرف سولفات پتاسیم می تواند 
انبارداری)  و  طعم  (رنگ،  محصوالت  کیفیت  و  تولید  میزان  بهبود  به 

کمک نماید.



Urea Phosphate اوره فسفات

نیتروژن (اوره):١٨٪

٪ ۴۴:(P٢O٥) فسفر

تامین کننده نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر در ابتداى فصل
پى اچ کامال اسیدى و ایده ال براى خاك هاى آهکى و قلیایى

خلوص و حاللیت باال

مصرف این کود به ویژه در ابتداى دوره رشد محصول توصیه مى شود.
از اختالط با ترکیبات کلسیمى و هیومیکى اجتناب شود.

بهتر است از مصرف این کود در کشت هاى هیدروپونیک اجتناب شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

محصول کشور اسپانیا

اوره فسفات دم الین منبع بسیار خوبی جهت تامین نیازهای نیتروژن 
محصول  این  باشد.  می  کشت  ابتدای  در  خصوص  به  گیاه  فسفر  و 
موجب تقویت رشد رویشی، گلدهی و توسعه سیستم ریشه ای می 
گردد. اوره فسفات دم الین دارای خلوص و حاللیت فوق العاده است 
pH است.  استفاده  قابل  آبیاری  کود  و  پاشی  محلول  صورت  به  که 

اسیدی این محصول به جذب بهتر نیتروژن، فسفر و عناصر ریز مغذی 
آبیاری  های  سیستم  در  رسوب  ایجاد  از  همچنین  و  کرده  کمک  خاک 

قطره ای جلوگیری می کند. 

۶‑٣  کیلوگرم در هکتار ٢‑١ کیلوگرم در هکتار 

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

١۵ – ١٠کیلوگرم در هکتار٣ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار

٣٠ – ١۵کیلوگرم درهکتار ٣ ‑ ٢ کیلوگرم در ١٠٠٠ لیتر آب



Mono Ammonium Phosphateمحصول کشور اسپانیا

مونوآمونیــوم فســفات بــا 12 درصــد ازت بــه فــرم آمونیــوم و 61 درصــد فســفر، مــى 
توانــد بــه ویــژه در ابتــداى دوره رشــد کــه نیــاز گیــاه بــه نیتــروژن و فســفر زیــاد اســت 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن کــود در توســعه ریشــه، بهبــود رشــد رویشــى، 
ــوه بســیار  ــد می ــه ســرما و افزایــش تولی یکنواختــى شــکوفه هــا، افزایــش مقاومــت ب
موثــر مــى باشــد. نیتــروژن موجــود در ایــن کــود بــه فــرم آمونیــوم اســت کــه نســبت بــه 
ســایر فــرم هــاى نیتــروژن داراى پایــدارى بیشــترى اســت و باعــث توســعه حجــم ریشــه 
ــا  ــپانیا ب ــن اس ــرکت دم الی ــفات ش ــوم فس ــود. مونوآمونی ــى ش ــزى م ــاد گل انگی و ایج
ــد در سیســتم  ــى توان ــه م ــت اســت ک ــا کیفی ــى بســیار ب ــوص حــدودا 99% محصول خل

هاى مختلف کشاورزى مورد استفاده قرار گیرد.

مونو آمونیوم فسفات

٪ ١٢:(N) نیتروژن

٪ ۶١:(P٢O٥) فسفر

خلوص بسیار باال
کامال محلول در آب

دارا بودن درصد بسیار باالیى از فسفر با قابلیت جذب زیاد

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

3-1/5کیلوگرم در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

1/5-1 لیتر در هکتار

15-10 کیلوگرم در هکتار

20-15 کیلوگرم در هکتار

مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایى رشد توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



Mono Potassium Phosphate محصول کشور اسپانیا مونو پتاسیم فسفات

مونــو پتاســیم فســفات یکــى از کودهــاى رایــج در کشــاورزى بــه خصــوص در باغــات و 
ــفر و  ــرف فس ــر پرمص ــه دو عنص ــان ب ــاز گیاه ــده نی ــن کنن ــه تامی ــوده ک ــا ب ــه ه گلخان
پتاســیم مــى باشــد. کمبــود پتاســیم در گیاهــان باعــث ایجــاد عالیــم ســوختگى در نــوك 
و حاشــیه بــرگ هــا مــى شــود کــه ایــن عالیــم ابتــدا در بــرگ هــاى مســن تــر دیــده مــى 
شــوند. کمبــود فســفر نیــز باعــث ایجــاد عالیــم بافــت مردگــى، ابتــدا بــر روى بــرگ هــاى 
مســن تــر و میــوه شــده و در برخــى گیاهــان همچــون ذرت باعــث ایجــاد رنــگ ارغوانــى 
در بــرگ هــاى پایینــى گیــاه مــى گــردد. مونــو پتاســیم فســفات از مهمتریــن کودهایــى 
اســت کــه مــى توانــد از بــروز کمبــود ایــن عناصــر جلوگیــرى کــرده و عالیــم کمبــود را 

نیز بر طرف نماید.

٪ ۵٢:(P٢O٥) فسفر

٪ ٣۴:(K٢O) پتاسیم

قابل استفاده در انواع سیستم هاى آبیارى
کنترل کننده رشد و شیوع بیمارى هاى گیاهى

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

1 کیلوگرم در هکتار – 2

کود آبیارىمحلول پاشى

1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب – 4

8کیلوگرم در هکتار – 12

15کیلوگرم در هکتار – 30

مصرف این کود به ویژه در مرحله رشد رویشى توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

محلول پاشى بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.

ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب
حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.

شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.



آهن محلول:۶ ٪ 

١ کیلو گرم

آهن کالته با EDDHA   با ایزومر 
۴/٨:(o-o) ارتو‑ارتو

Fe (4.8 o-o)کود آهن آکساپل (ارتو-ارتو 4/8)

آهــن از عناصــر کــم مصــرف امــا بســیار ضــرورى بــراى گیاهــان اســت کــه در بســیارى از 
فرآیندهــاى فیزیولوژیکــى و بیوشــیمیایى گیاهــان همچــون ســاخت کلروفیــل و تنظیــم 
فعالیــت آنزیــم هــا دخالــت دارد. زردى بــرگ هــا از مهمتریــن عالیــم کمبــود آهــن مــى 
باشــد. اگرچــه آهــن بــه مقــدار زیــادى در خــاك وجــود دارد، امــا شــرایط نامســاعد خــاك 
(همچــون پــى اچ بــاال) باعــث غیرقابــل جــذب شــدن آن بــراى ریشــه گیــاه مــى گــردد. 
ــت.  ــاك اس ــاعد خ ــر شــرایط نامس ــا در براب ــن کالت ه ــاوم تری کالت EDDHA یکــى از مق
کــود آهــن دم الیــن کالت شــده بــا EDDHA و میــزان ارتو-ارتــو بــاال (4/8)، مــى توانــد 
تضمیــن کننــده جــذب آهــن توســط ریشــه بــوده و نیــاز گیــاه بــه ایــن عنصــر را در پــى 

اچ هاى بین 10-4 برطرف کرده و عالیم کمبود را نیز رفع نماید.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
نیــاز درختچــه هــاى زینتــى، نهالســتان هــا و انگــور بــه آهــن کــم و نیــاز درختــان میــوه و بــه 

خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد مى باشد.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنى و بهداشتى ضرورى مى باشد.
ــاب کــرده و قبــل از اختــالط  ــه شــدت قلیایــى اجتن ــه شــدت اســیدى و ب ــا مــواد ب از اختــالط ب

حتما با کارشناس مشورت کنید. براى اطمینان، ابتدا در سطح کوچکى آزمایش نمایید.
شــرکت تولیــد کننــده و شــرکت توزیــع کننــده مســئولیتى در قبــال خســاراتى کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل نگهــدارى محصــول در شــرایط نامناســب، اختــالط محصــول بــا ســایر مــواد شــیمیایى و 

یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

ارتو-ارتو 4/8
فرموالسیون میکروگرانوله کامال محلول در آب

قابل استفاده به روش کود آبیارى و اختالط با خاك

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

کودآبیارى (کیلوگرم در هکتار)

2 کیلوگرم – 5

140-70 گرم براى هر درخت

70-20 گرم براى هر درخت

درختان مرکبات بالغ

سایر درختان

محصول کشور اسپانیا





کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار





کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

Mono Ammonium Phosphate مونو آمونیوم فسفات

25 کیلوگرم

3-1/5 لیتر در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

3-1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب

15-10 لیتر در هکتار

20-15 لیتر در هکتار

ــول در آب  ــال محل ــود کام ــک ک ــه ی ــاس فرانس ــرکت هلیوپت ــفات ش ــوم فس مونوآمونی
ــوم و 61 درصــد عنصــر فســفر مــى  ــه فــرم آمونی ــه حــاوى 12 درصــد ازت ب اســت ک
باشــد کــه مــى تــوان از آن بــه ویــژه در ابتــداى دوره رشــد کــه نیــاز گیــاه بــه نیتــروژن 
و فســفر زیــاد اســت اســتفاده نمــود. ایــن کــود در توســعه ریشــه، بهبــود رشــد 
رویشــى، یکنواختــى شــکوفه هــا، افزایــش مقاومــت بــه ســرما و افزایــش تولیــد میــوه 
بســیار موثــر مــى باشــد. نیتــروژن موجــود در ایــن کــود بــه فــرم آمونیــوم اســت کــه 
نســبت بــه ســایر فــرم هــاى نیتــروژن داراى پایــدارى بیشــترى اســت و باعــث توســعه 
حجــم ریشــه و ایجــاد گل انگیــزى مــى شــود. مونوآمونیــوم فســفات شــرکت هلیوپتــاس 
بــا خلــوص نزدیــک بــه              یکــى از بــا کیفیــت تریــن محصــوالت نســبت بــه رقبــاى 

خود در بازار مى باشد.

مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایى رشد توصیه مى شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 10-15 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

خلوص بسیار باال
دارا بودن درصد بسیار باالیى از فسفر با قابلیت جذب زیاد

61:%

12%

100%





کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار



کودآبیارینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٥‑٢کیلوگرم در هکتار

٤٠ ‑١٠کیلوگرم در هکتار



کودآبیاریمحلول پاشینوع محصول
گیاهان زراعی

گیاهان باغی

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هکتار          ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار

٤ ‑ ٢ کیلوگرم در هزارلیترآب   ٥٠‑٢٥کیلوگرم در هکتار



HelioFit Plus

20/5:

30/5:

هلیو فیت پالس

1 لیتر

5-2 لیتر در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

5-2 لیتر در هزار لیتر آب

6-3 لیتر در هکتار

(همراه با اولین آب آبیارى و تکرار 2-3 مرتبه)

ــه  ــبت ب ــه نس ــفیت، ک ــکل فس ــه ش ــفر ب ــت داراى فس ــى اس ــالس محصول ــت پ هلیوفی
فســفات هــا یــک مولکــول اکســیژن کــم تــر دارد و همیــن امــر موجــب مــى شــود ســرعت 
حرکــت آن در گیــاه بیــش تــر بــوده و حاللیــت آن بســیار بــاال باشــد. در نتیجــه، مصــرف 
هلیوفیــت تاثیــرات چشــمگیرى بــر عملکــرد و کیفیــت محصــوالت کشــاورزى دارد. 
ــر مصــرف  ــز عنصــر پ ــودن فســفیت و نی ــل دارا ب ــه دلی ــت ب ــرد هلیوفی ــن کارب همچنی
پتاســیم، باعــث افزایــش گلدهــی، تقویــت سیســتم ایمنــی گیــاه و در نتیجــه پیشــگیري 
از بیمــاري هــاي قارچــی، افزایــش وزن و انــدازه میــوه، افزایــش تعــداد بــرگ و میــزان 
فتوســنتز و نیــز رشــد ریشــه مــى گــردد. اختــالط هلیوفیــت بــا قــارچ کــش هایــى مثــل 

زینب و مانکوزب باعث افزایش کارایى آن ها مى شود.

تامین نمودن فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه
بهبود مقاومت گیاهان به بیمارى هاى قارچى

بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصول

در مــورد گیاهــان زراعــى، مصــرف حداقــل یکبــار همــراه بــا آبیــارى اول و یکبــار پــس از 
رشد به صورت محلول پاشى توصیه مى شود.

ــى  ــل از گلده ــژه قب ــه وی ــى ب ــول پاش ــورت محل ــه ص ــرف ب ــوه، مص ــان می ــورد درخت در م
توصیه مى شود.

قبل از مصرف به خوبى تکان دهید.
مصــرف ایــن محصــول در تمــام دوره رشــد بــه ویــژه در دوره رشــد رویشــى توصیــه مــى 

شود.
بسته به نیاز گیاه در فواصل 10-15 روز یکبار تکرار شود.

در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.
از مصــرف قــارچ کــش هــاى مســى و روغنــى در فاصلــه یــک هفتــه قبــل و یــا ســه هفتــه 

بعد از مصرف این محصول خوددارى نمایید.
در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 

انجام شود.
میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده و 

توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.



HelioFit Plus هلیو استیم پالس
در حال ثبت

1 لیتر

4-2 لیتر در هکتار

کود آبیارىمحلول پاشى

4-2 لیتر در هزار لیتر آب

6-4 لیتر در هکتار

6-4 لیتر در هکتار

هلیــو اســتیم پــالس بــا دارا بــودن میــزان باالیــى از انــواع اســید هــاى آمینــه، یــک ضــد 
ــح  ــن محصــول در گــرده افشــانى و تلقی ــى اســت. ای اســترس و یــک محــرك رشــد عال
ــوه در  ــداد می ــه افزایــش تع ــداى دوره رشــد منجــر ب ــوده و مصــرف آن در ابت ــر ب موث
گیــاه مــى شــود. بعــالوه، مصــرف آن در دوره رشــد محصــول نیــز موجــب رســیدگى بهتــر 
ــن  ــود در ای ــه موج ــیدهاى آمین ــن اس ــود. همچنی ــى ش ــا م ــوه ه ــت می ــش کیفی و افزای
ــه تنــش هــاى محیطــى همچــون  محصــول موجــب افزایــش مقاومــت گیاهــان نســبت ب
ــى  ــرى م ــى جلوگی ــرمازدگى و گرمازدگ ــارت س ــروز خس ــوند و از ب ــى ش ــى م ــش دمای تن
کنــد. لــذا مصــرف هلیــو اســتیم پــالس باعــث افزایــش عملکــرد و کیفیــت محصــول مــى 

شود.

قبل از مصرف به خوبى تکان دهید.
مصرف این محصول در تمام دوره رشد توصیه مى شود.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 10-15 روز یکبار تکرار شود.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

ــا دوز  ــا احتیــاط و ب در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى ب
کمتر انجام شود.

میــزان دقیــق مصــرف بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــى و شــرایط خــاك و گیــاه متفــاوت بــوده 
و توصیه مى شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

اسید آمینه کل:  2/21

اسید آمینه آزاد: 15

نیتروژن کل: 1/7

پلى ساکارید ها: 9/7

ماده آلى کل: 1/59

تحریک کننده رشد گیاه
تامین کننده اسیدهاى آمینه و پروتئین هاى مورد نیاز گیاهان

ــاى  ــش ه ــون تن ــى همچ ــاعد محیط ــرایط نامس ــه ش ــان ب ــت گیاه ــده مقاوم ــود دهن بهب
گرمایى و سرمایى

%

%

%

%

%









K MAX21مستر کامکس 21(فسفیت پتاسیم )                                               

باالی  میزان  وجود  دلیل  به  که  است  دومنظوره  ترکیب  یک  کامکس 
از  عنصر  دو  این  بین  سینرجیستی  اثر  وجود  نیز  و  پتاسیم  و  فسفر 
کارایی باالیی برخوردار است. مصرف این محصول در درجه اول باعث 
اندازه، رنگ و طعم  افزایش  بهبود رشد ریشه، تقویت گلدهی و نیز 
به جای  این محصول  از طرف دیگر، فسفر موجود در  میوه می شود. 
یک  داشتن  علت  به  فسفیت  باشد.  می  فسفیت  نوع  از  فسفات، 
از فسفات  بیشتری  بیولوژیک بسیار  فعالیت  کمتر،  اکسیژن  مولکول 
به  نسبت  فسفیت  همچنین  دارد.  گیاه  در  موثرتری  نقش  و  داشته 
فسفات حاللیت بیشتری در آب داشته و تحرک آن نیز بیشتر است. 
عوامل  به  گیاه  مقاوت  و  بوده  کشی  قارچ  خاصیت  دارای  فسفیت 

بیماری زا را افزایش می دهد.

۴ تا ١٠ لیتر در هکتار  ٣/۵‑٢/۵  لیتر در هکتار 

۴ تا ١٠ لیتر در هکتار ٣/۵‑٢/۵  لیتر در١٠٠٠ لیتر آب

بــراى محصــوالت زراعى،حداقــل  یــک بــار اســتفاده بــه همــراه اولیــن آب آبیــارى و یــک بــار 
محلول پاشى پس از رشد اولیه توصیه مى شود.

براى درختان میوه، استفاده به صورت محلول پاشى موثرتر خواهد بود.
قبل از مصرف به خوبى تکان دهید.

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
از مصــرف ترکیبــات مســى بــا فاصلــه زمانــى کوتــاه قبــل و بعــد از ایــن محصــول اجتنــاب 

نمایید.
در طول دوره گلدهى و گرده افشانى از محلول پاشى اجتناب کنید.

در مــورد گیاهــان حســاس همچــون هســته دارهــا، محلــول پاشــى بــا احتیــاط و بــا دوز کمتــر 
انجام شود.

٪٢٠ :K٢Oپتاسیم

٪٣٠:(P٢O٥) فسفر









٪٣:

فولویک اسید:١٧٪























سمپاش شارژی و دستی



/

/

/



LAMSIN چینلمسین

سمپاش 5 لیترى هوزلوك

ظرفیت مخزن 20 لیتر
فشار کارى 4,5-2,5 بار

جنس مخزن پلى پروپیلن
جنس نازل برنج و پال

داراى النس تلسکوپى از جنس استیل
ضد زنگ با کانکتور پالستیکى

تعداد در کارتن 1 عدد
مجهز به باطرى

داراى النس تلسکوپى
داراى نازل یدك

داراى 1 سال گارانتى قطعات اصلى از جمله پمپ ، باطرى، مخزن و النس
این سمپاش به همراه عینک، ماسک،دستکش و ظرف مدرج ارائه مى گردد

8AH    12Vو



معرفی سموم

www.farazeaseman.com
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THIAMETHOXAM + LAMBDACY HALOTHRIN SC 24.7 %

EMAMECTIN BENZOATE SG 5%
امامکتین بنزوات (گرانول قابل حل در آب) 5 %

حشره کش، کنه کش و باکترى کش طبیعى، تماسى، گوارشى، نفوذى و تا حدى سیستمیک و انتخابى
کارنس: 7 روز

بسته بندى: 100 گرمى

تیومتوکسام + المبداساى هالوترین ( سوسپانسیون) 24/7 %
حشره کش تماسى، نفوذى و گوارشى با خاصیت سیستمیک

کارنس: 3 روز
بسته بندى: 250 سى سى

محصول

پنبه

کلم و سبزیجات

آفت

کرم غوزه

کرم برگخوار

میزان مصرف

300 گرم در هکتار

250 گرم در هکتار

محصول

گلخانه خیار 

سن سبز

آفت

مگس سفید

پسته

میزان مصرف

0/3 لیتر در هزار لیتر آب

0/3لیتر در هزار لیتر آب



IMIDACLOPRID SC 35%
ایمیداکلوپراید (سوسپانسیون) 35 %

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده
دوره کارنس: 21 روز

بسته بندى:500 سى سى

محصول

پسته

توتون

پنبه

مرکبات

آفت

پسیل پسته

شته توتون

شته جالیز

پروانه مینوز

میزان مصرف

0/4 در هزار

0/25 لیتر در هکتار

0/25لیتر در هکتار

300 سى سى در 100 لیتر آب

در دو نوبت سمپاشی به فاصله 10 روز
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AZOXYSTOROBIN + DIFENOCONAZOLE SC 32.5%
آزوکسى استروبین + دیفنوکونازول (سوسپانسیون) 32/5 %

قارچ کش سیستمیک با دامنه تاثیر گسترده
کارنس: 2 تا 3 روز

بسته بندى: 250 سى سى

محصول

سبزى و صیفى

بیمارى

سفیدك پودرى

میزان مصرف

0/75 میلى لیتر در هکتار
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www.farazeaseman.com

Agriculture Group Faraze Aseman

PENOXSULAM SC 24%
پنوکسوالم (سوسپانسیون) 24 %

علف کش انتخابى، نفوذى
بسته بندى: 250 سى سى

2, 4 -D + DICAMBA SL 46.4%

توفوردى + دى کامبا (مایع قابل حل در آب) 46/4 %
علف کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی، بازدارنده رشد

بسته بندى: 1 لیترى

محصول

برنج

علف هرز

دومنظوره

میزان مصرف

175-150 میلى لیتر در هکتار

محصول

گندم و جو

علف هرز

پهن برگ

میزان مصرف

0/8 لیتر در هکتار



• پس رویشى
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