صنایــع شیمیـــایی کرمــان زمیــن در ســال  1368بــا همــکاری متخصصیــن
مجــرب فعالیــت خــود را در زمینــۀ تولیــد کودهــای شــیمیایی و آلــی بــا
نــام تجــاری جنوبــگان آغــاز نمــود .ایــن شــرکت بــا بهرهگیــری از تکنولــوژی
و ماشــین آالت روز دنیــا و بــا اتــکا بــه دانــش و تــوان ملــی ،توانســته
اســت ضمــن کســب عنــوان اولیــن واحــد برگزیــده ملــی در تولیــد کــود
از وزارت محتــرم جهــاد کشــاورزی ،گواهینامههــای زیــر را بــه افتخــارات
خــود اضافــه نمایــد:
گواهینامه
گواهینامه
گواهینامه
گواهینامه
گواهینامه
گواهینامه

رعایت حقوق مصرفکننده
واحد نمونه صنعتی استان
( ISO 10004سیستم مدیریت رضایت مشتری)
( ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت)
( ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطی)
( OHSAS 18001مدیریت ایمنی و بهداشت)
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راهنمای نمادها

دمای محلولپاشی

ساعت محلولپاشی

محدودهی بهینهی دمای هوا
جهت محلولپاشی بین  16تا
 28درجه سانتیگـراد میباشد.

بیشتریــــــن راندمــــــان جــــــــذب در
محلولپاشــی در فصــول مختلــف بین
ســاعات  6تــا  10و  17تــا  20میباشــد.

کودهای محلولپاشی
بهترین روش مصرف بهصـورت
محلولپاشــی میباشــد.

مواد قـلیایی ضعیف

کودهای مصــــرف خاکی

کودهای آبیاری

در زمــان مصــرف احتیاطهــای
الزم انجــام شــود و در صــورت
رســیدن بــه لبــاس یــا بــدن بــا
آب کافــی شســته شــود.

بهترین روش مصرف به صورت چالکود و
خاکی میباشد.

بهترین روش مصرف ،به صورت
آبیاری میباشد.
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مواد آلی

مواد حسـاس به نور و حـرارت

مواد اسیدی و خورنده ضعیف

کـــود ،دارای مواد آلــــی میباشــد.

بستهبندی دور از تابش مستقیم
آفتاب نگهداری شود.

در زمــــان مــــصرف احتیاطهای الزم انجام
شــود و در صــورت رســیدن بــه لبــاس یــا
بــدن بــا آب کافــی شســته شــود.

مواد آتشگیر

مـواد حساس به رطوبت

کالت شده

از مجاورت با آتش و یا مواد
نفتی و روغنی خودداری شود.

دور از رطوبــــــت و در محیــــط
خشــــــک نگهـــــــداری شــــــود.

عنــــــاصر غذایی در کود بهصورت
کـــــــالت شــــــــده مـیباشـــــــــــد.
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راهنمای رنگ بندی
رنگ بندی نوع مصرفها

محلولپاشی

کودهای
مصرف خانگی

خاکی
و چالکود

آبیـاری

یــاورهـا

7

رنگ بندی خانوادهها

کودهای گرانول کامل

فرتریکسها

متفرقه

سوسپانسیونها

میکروها

منیزیم باالها

کودهای دارای ماده آلی باال

پتاسیم باالها

کلسیم باالها

کودهای آهن باال

ویژهها

روی ـ بر

یاورها
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حاصــل تحقیقــات و تجربیــات متخصصیــن جنوبــگان ،طراحــی و

تولیــد بیــش از  60نــوع کــود شــیمیایی و آلــی ،حــاوی عناصــر
ماکــرو و میکــرو بــه صــورت گرانــول ،پــودری و مایــع جهــت مصارف

محلــول پاشــی  ،آبیــاری ،خاکــی و چالکــود میباشــد.

همچنیــن یاورهــای محلولپاشــی (مویــان و )...و کودهــای

مصــرف خانگــی از دیگــر محصــوالت جنوبــگان بــه شــمار میرونــد
کــه تمامــی آنهــا نیــاز تغذیــه محصــوالت کشــاورزی در فصــول

مختلــف رشــد را جوابگــو هســتند.

کودهای محلولپاشی

تغذیــه برگــی و محلولپاشــی ،ســریعترین راه جهــت رســاندن

مــواد غذایــی بــه گیاهــان اســت .در مراحــل حســاس رشــد گیــاه
و در زمانــی كــه امــكان تامیــن مــواد غذایــی از طریــق آبیــاری

بــه ســرعت میســر نباشــد (ماننــد كش ـتهای دیــم) محلولپاشــی
میتوانــد بهتریــن روش جهــت تامیــن نیازهــای غذایــی گیــاه
بــه شــمار رود.

ســبد کودهــای محلولپاشــی جنوبــگان ،بــا تنــوع منحصــر بــه فــرد

مایــع ماکــرو ،میکــرو و کامــل بــا حاللیــت
از کودهــای پــودری و
ِ
و ســرعت جــذب بــاال ،تغذیــه مناســب و کاملــی را بــرای تمامــی
گیاهــان فراهــم مینمایــد.
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بسته بندی

سوپر سوئینگ

 1و  10کیلویی (پودر )

SuperSwing SP

شماره ثبت ماده کودی
**68553

تجزیه ضمانت شده
6.0 %

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

آهن کالته

Iron (Fe) chelated

5.0 %

روی کالته

Zinc (Zn) chelated

6.0 %

منگنز کالته

Manganese (Mn) chelated

4.0 %

مس کالته

Copper (Cu) chelated

1.0 %

مولیبدن

)Molybdenum (Mo

0.05 %

کلسیم

)Calcium (CaO

0.9 %

آمینو اسید

Amino Acid

1.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

هیومیک اسید

Humic Acid

0.08 %

•برطرفکننده سریع کمبود عناصر میکرو
•حــاوی میــزان قابــل توجــه از عناصــر ریزمغــذی بــهصــورت
کالتشــده
•حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
•دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
•مقاومسازی گیاه در مقابل تنشهای محیطی
•پایداری باالی فرموالسیون در pHهای قلیایی
•حاللیت باال با دوز مصرف پایین
•قابــل مصــرف جهــت اغلــب کشــتهای زراعــی و باغــی بــه
صــورت محلولپاشــی و آبیــاری

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

توضیحات

محصوالت باغی

 0.5تا  0.75کیلو
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 1تا  2کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1کیلو
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی
و ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

های پتاس+میکرو 10-0-30

بسته بندی

 1کیلویی (پودر )

High Potash+Micro 10-0-30 SP
تجزیه ضمانت شده

شماره ثبت ماده کودی

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

10.0 %

پتاسیم محلول در آب

Potassium (K2O) soluble

30.0 %

آهن محلول

Iron (Fe) soluble

1.4 %

روی محلول

Zinc (Zn) soluble

1.0 %

منگنز محلول

Manganese (Mn) soluble

0.7 %

مس محلول

Copper (Cu) soluble

0.2 %

آمینو اسید

Amino Acid

1.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

هیومیک اسید

Humic Acid

0.1 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

0.1 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

آبیاری

محصوالت باغی

 1تا  2کیلو در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت از زمان تشکیل میوه
تا قبل از برداشت

محصوالت زراعی

 1تا  2کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2کیلو در هزار لیتر آب

 2نوبت طی دوره رشد

محصوالت باغی

 10تا  12کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت از زمان تشکیل میوه
تا قبل از برداشت

محصوالت زراعی

 8تا  10کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 8تا  10کیلو در هکتار

 2نوبت طی دوره رشد

**44811

توضیحات

•حــاوی میــزان قابــل توجــه از عناصــر ریزمغــذی بــهصــورت
کالت شــده
•دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
•مقاوم سازی گیاه در مقابل تنشهای محیطی
•پایداری باالی فرموالسیون در pHهای قلیایی
•حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
•حاللیت باال با دوز مصرف پایین
•برطرف کننده سریع کمبود عناصر میکرو
• قابــل مصــرف جهت اغلــب کشـتهای زراعی و باغــی بــهصو رت
محلولپاشــی و آبیــاری

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی
 1لیتری

شماره ثبت ماده کودی

فورتیکا

**85813

FortyKa SL
توضیحات
تجزیه ضمانت شده ()W/V
پتاسیم کالته
آمینو اسید

Potassium (K2O) chelated
Amino Acid

40.0 %
5.0 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

آبیاری

محصوالت باغی

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت از زمان تشکیل
میوه تا قبل از برداشت

محصوالت زراعی

 1تا  2لیتر در هکتار

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و
محصوالت گلخانه ای

 2تا  3لیتر
در هزار لیتر آب

 3نوبت طی دوره رشد

محصوالت باغی

 10تا  12لیتر در هکتار

 2تا  3نوبت از زمان تشکیل
میوه تا قبل از برداشت

محصوالت زراعی

 8تا  10لیتر در هکتار

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و
محصوالت گلخانهای

 8تا  10لیتر در هکتار

 3نوبت طی دوره رشد

•حاوی  %40پتاسیم کالت شده بر پایه کربوکسیلیک اسید
•دارای  %5آمینواسید نوع L
•اثر گذاری و جذب بسیار سریع
•مقاوم سازی گیاه نسبت به تنشهای محیطی
•مناسب جهت رنگ آوری بهتر و درشت شدن میوهها
• افزایشدهنده مقاومت گیاه نسبت به سرمازدگی و کاهش
آثار سوء آن
•افزایشدهنده کیفیت ،بهبود بازار پسندی و طعم محصول

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی
 1لیتری

شماره ثبت ماده کودی

پیکاسول

**26153

PhiKaSol SL
تجزیه ضمانت شده ()W/V

توضیحات

پتاسیم محلول
در آب

Potassium (K2O) soluble

50.0 %

فسفر

)Phosphate (P2O5

50.0 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

 2نوبت در ابتدای دوره رشد به
فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

 2نوبت در طول دوره رشد به
فاصله  20روز

سبزیجات و
محصوالت گلخانهای

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

بذرمال

برنج ،ذرت ،حبوبات

 1لیتر جهت  200کیلو بذر

جهت آغشته کردن بذر و ریشه
نشاء قبل از کاشت

آبیاری

کلیه محصوالت
کشاورزی

 6تا  10لیتر در هکتار

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

محلولپاشی

•حاوی فسفیت پتاسیم با باالترین درصد فسفر و پتاسیم
•جــذب ســریع از طریــق بــرگ بــه دلیــل انــدازه کوچکتــر
مولکــول فســفیت نســبـــت بــه فســفات
•توصیــه شــده بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی و افزایــش
مقاومــت گیــاه در مقابــل گمــوز ،ســفیدک دروغــی ،بوتــه میــری
و پوســیدگی ریشــه
•بهبــو د دهنــده تغذیــه گیــاه بــا خاصیــت قــارچ کشــی
بــه صــورت همزمــان
•بهبود دهنده کیفیت و رنگآوری میوهها
•یکنواختسازی و پیشرس نمودن محصول

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

پیکاسول مس

 0.5لیتری

Cu PhiKaSol SL

شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده ()W/V

**86223

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

7.0 %

فسفر کل

Phosphate (P2O2) tot

25.0 %

پتاسیم محلول در آب

Potassium (K2O)Soluble

16.0 %

مس محلول

)Copper (Cu

2.5 %

مس کالته

Copper (Cu) chelated

1.0 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

آبیاری

محصوالت باغی

 0.5تا  1لیتر
در هزار لیتر آب

 2نوبت در ابتدای دوره رشد
به فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

 2نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

سبزیجات و محصوالت
گلخانه ای

 0.5تا  1لیتر
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت در طول دوره رشد

کلیه محصوالت کشاورزی

 3تا  5لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

توضیحات

•مناسب جهت رنگ آوری بهتر و بهبود کیفیت میوهها
•افزایش دهنده مقاومت گیاه نسبت به تنشهای محیطی
•کنتــرل کننــده بیماریهــای قارچــی گیــاه بــه دلیــل حضــور یــون
مــس در کنــار فســفیت
•افزایش دهنده فتوسنتز و کلروفیل در گیاه
•افزایش دهنده مقدار پروتئین و فعالیت آنزیمهای گیاهی
•توسعه دهنده اسیدهای نوکلئیک در گیاه
•بهبود دهنده فرایند انتقال انرژی در گیاه
•افزایش میزان قند و نشاسته در گیاهان

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت
•قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا کودهــای دیگــر ،حتمــا
ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و ســپس
در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

پیکاتریکس

 1لیتری

PhiKaTrix SL

شماره ثبت ماده کودی
**60340

تجزیه ضمانت شده ()W/V
پتاسیم محلول در آب

Potassium (K2O)Soluble

20.0 %

فسفر کل

Phosphate (P2O5) tot

30.0 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

 2نوبت در ابتدای دوره رشد
به فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

 2نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

سبزیجات و محصوالت
گلخانه ای

1تا 2لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

بذر مال

برنج ،ذرت ،حبوبات

 1لیتر
جهت  100کیلو بذر

جهت آغشته کردن بذر و ریشه
نشاء قبل از کاشت

آبیاری

کلیه محصوالت کشاورزی

 6تا  10لیتر
در هکتار

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

محلولپاشی

توضیحات

•مناسب جهت رنگ آوری بهتر و بهبود کیفیت میوهها
•افزایــش دهنــده مقاومــت گیــاه نســبت بــه تنشهــای
محیطــی
•بهبود دهنده فرایند ریشه زایی با توجه به حضور فسفر
•افزایش دهنده فتوسنتز و کلروفیل در گیاه
•افزایــش دهنــده مقــدار پروتئیــن و فعالیــت آنزیمهــای
گیاهــی
•بهبود دهنده فرایند گلدهی و در نتیجه افزایش محصول
•افزایش میزان قند و نشاسته در گیاهان

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت
•قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا کودهــای دیگــر ،حتمــا
ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و ســپس
در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

بیتاسول 3-4-6

Bitsol 3-4-6 SL

 1و  5و  20لیتری

تجزیه ضمانت شده ()W/V
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

3.0 %

فسفر قابل استفاده
پتاسیم محلول
در آب

Phosphate (P2O5) ava

4.0 %

Potassium (K2O) soluble

6.0 %

آهن کالته

Iron (Fe) chelated

0.1 %

روی کالته

Zinc (Zn) chelated

0.1 %

منگنز کالته

)Manganese (Mn
chelated

0.1 %

مس کالته

Copper (Cu) chelated

بر کالته

Boron (B) chelated

1.0 %

کلسیم کالته

Calcium (CaO) chelated

0.5 %

منیزیم کالته

)Magnesium (MgO
chelated

0.5 %

آمینو اسید

Amino Acid

6.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

5.0 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

1.0 %

0.006 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

محصوالت باغی

 2تا  3لیتر
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت از شروع تشکیل میوه

محصوالت زراعی

 1تا  2لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت در طول فصل رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول فصل رشد

شماره ثبت ماده کودی
**472958

توضیحات

•حــاوی درصــد بــاالی مــواد آلــی ،اســید آمینــه ،فولویــک اســید
و عصــاره جلبــک
•دارای درصــد متعــادل عناصــر ماکــرو و میکــرو جهــت تغذیــه
عمومــی
•دارای درصد باالی بر ،توصیه شده جهت گیاهان غدهای
•بهبود دهنده تلقیح و تشکیل میوه
•محرک رشد و کاهش دهنده آثار تنشهای محیطی

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی
 1لیتری

شماره ثبت ماده کودی
**190985

زینکاسول 70

ZincaSol 70 SC

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
Zinc (Zn) tot

روی کل

70.0 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

بذرمال

باغات

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

در زمان تورم جوانه ها و بعد
از برداشت محصول و در صورت
کمبود روی ،طی دوره رشد

زراعت

 1لیتر در هکتار

قبل از گل آذین و در صورت
کمبود روی ،طی دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1لیتر
در هزار لیتر آب

 2نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

برنج ،ذرت ،حبوبات

 1لیتر
جهت  200کیلو بذر

جهت آغشته کردن بذر و ریشه
نشاء قبل از کاشت

غنی روی قابل جذب بهصورت میکرونیزه
•منبع
ِ
•بهبــود دهنــده عملکــرد و کیفیــت محصــول بــا تقویــت ســنتز
اســیدهای نوکلئیــک و افزایــش متابولیســم اکســین و
فعالیــت آنزیمهــا
•جذب باال و رفع سریع کمبود روی
•برطــرف کننــده کلــروز ،کوچــک مانــدن و باریــک شــدن
برگهــای جــوان و افزایشدهنــده رشــد شــاخهها
•افزایشدهنده تلقیح و خوشهبندی
•جلوگیریکننده از ریزش جوانهها و گلها
•سهولت مصرف و قابلیت اختالط باال باکودها و سموم دیگر

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی
 1لیتری

شماره ثبت ماده کودی
**03446

زینکاسول 35

ZincaSol 35 SC

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
18

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

4.0 %

روی کل

Zinc (Zn) tot

35.0 %

•جذب باال و رفع سریع کمبود روی
•تقویت کننده جوانهها و گلها
•افزایش تلقیح و خوشه بندی مناسب گیاه
•کمک به تشکیل کربو هیدراتها و تحریک تشکیل بذر
•افزایش تولید کلروفیل ،تنفس ،تنظیم رشد و تسریع بلوغ

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

بذرمال

محصوالت باغی

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

در زمان تورم جوانه ها و بعد
از برداشت محصول و در صورت
کمبود روی ،طی دوره رشد

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

قبل از گل آذین و در صورت
کمبود روی ،طی دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1لیتر
در هزار لیتر آب

 2نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

برنج ،ذرت ،حبوبات

 1لیتر
جهت  200کیلو بذر

جهت آغشته کردن بذر و ریشه
نشاء قبل از کاشت

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی
 1لیتری

شماره ثبت ماده کودی
**86510

چالبور

ChelaBor SL

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

بر کمپلکسشده
با اتانول آمین

Boron (B) chelated

6.5 %
14.0 %

•افزایش دهنده درصد قند در محصوالت زراعی و باغی
•تنظیم و هدایت آب و شیره گیاهی در گیاه
•کمک به جذب کلسیم و پتاسیم
•افزایش دهنده و استحکام گل و میوه
•تاثیــر مســتقیم در تقســیم ســلولی ،پایــداری و تشــکیل
جوانههــا و شــکوفهها
• توصیــه شــده بــرای کلیه گیاهان خصوصا محصــوالت ُبر دوســت
ماننــد چغنــدر قنــد ،نیشــکر ،آفتابگــردان ،ســویا ،ســیب زمینــی،
گوجــه فرنگــی ،کاهــو و درختــان میــوه

احتیاط و هشدار
دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

محصوالت باغی

 0.5تا  1لیتر
در هزار لیتر آب

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1لیتر در هزار لیتر آب

در زمان تورم جوانه ها
و بعد از برداشـت محصول
قبل از گل آذین و  2نوبت
در طول دوره رشد
 2نوبت طــی دوره رشد
به فاصلـــه  1ماه

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•از مصــرف ایــن محصــول جهــت گیاهــان حســاس بــه ســمیت
ُبــر اجتناب شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

 1و  5و  20لیتری
شماره ثبت ماده کودی

فروت ست

**670581

Fruitset SL

تجزیه ضمانت شده ()W/V

توضیحات

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

7.0 %

روی کالته

Zinc (Zn) chelated

5.0 %

بر کالته

Boron (B) chelated

2.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

2.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

0.5 %

• حــاوی عناصــر ضــروری ازت ،روی و بــر جهــت تلقیــح و خوشـ ه بنــدی
بهتر
•حــاوی آمینــو اســید ،عصــاره جلبــک و فولویــک اســید جهــت
افزایــش مقاومــت گیــاه در مقابــل تنشهــای محیطــی
•تقویتکننده جوانهزنی و رشد لوله گرده
•محرک رشد و توسعه ریشه
•افزایشدهنــده اســتحکام ســلولها و مقاومــت گیــاه در
مقابــل تغییــرات نامســاعد جــوی

احتیاط و هشدار
دستورالعمل مصرف
محلولپاشی

محصوالت باغی

 2تا  3لیتر
در هزار لیتر آب

در زمان تورم جوانه ها و
بعد از برداشت محصول

محصوالت زراعی

 1تا  2لیتر در هکتار

قبل از گل آذین

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

فروت ست پالس

 1لیتری

FruitSet Plus SL

شماره ثبت ماده کودی
**01004

تجزیه ضمانت شده ()W/V
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

9.0 %

روی کالته

Zinc (Zn) Chelated

7.0 %

بر محلول

Boron (B) Sol

2.0 %

مس کالته

Copper (Cu) Chelated

0.1 %

مولیبدن کالته

Molybdenum

0.02 %

آمینو اسید

Amino Acid

12.0 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

1.0 %

ماده آلی

Organic Materials

22.0 %

توضیحات

•حــاوی کلیــه عناصــر ضــروری جهــت تلقیــح و خوشــهبنــدی
گیــاه
•تقویت کننده جوانهزنی و رشد لوله گرده
•حــاوی آمینــو اســید و مــاده آلــی بــاال بــه منظــور تقویــت
گیــاه در شــرایط نامســاعد
•افزایش دهنده استحکام گل و جوانهها

احتیاط و هشدار
دستورالعمل مصرف
محلولپاشی

محصوالت باغی

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

در زمان تورم جوانه ها و
بعد از برداشت محصول

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

قبل از گل آذین

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم يــا كودهــای ديگــر،
حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی
 1لیتری

میناسول آهن

شماره ثبت ماده کودی

Iron Minasol SL

**41534

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
آهن کالته

Iron (Fe) Chelated

9.0 %

پتاسیم محلول در آب

Potassium (K2O) Soluble

5.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

5.0 %

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

•برطرفکننده سریع عالئم نکروز و زردی در برگ گیاهان
•افزایــشدهنــده تنفــس ســلولی ،پروتئیــن و ســطح کلروفیل
در گیاهان
•بهبــود دهنــده کیفیــت میــوه بــه دلیــل وجــود آمینــو اســید
و پتاســیم
•قابل استفاده به صورت محلولپاشی و آبیاری
•مناسب جهت کلیه محصوالت باغی و زراعی

محصوالت باغی

 1لیتر
در هزار لیتر آب

 2نوبت در ابتدای دوره رشد به
فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 0.5تا  1لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت در ابتدای دوره
رشد به فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی
 1لیتری

میناسول منیزیم

شماره ثبت ماده کودی

Magnesium Minasol SL

**57798

تجزیه ضمانت شده ()W/V
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

10.0 %

منیزیم کالته

Magnesium (MgO) chelated

10.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

8.0 %

قند الکل

Sugar Alcohol

5.0 %

ماده آلی

Organic Materials

17.0 %

•افزایش دهنده کلروفیل و فتوسنتز
•کمک به جذب فسفر و فعالیت آنزیمها
•افزایش دهنده سطح روغن و پروتئین در گیاهان
•توصیــه شــده جهــت گیاهــان منیزیــم دوســت ماننــد انگــور،
ســیب ،ســبزیجات و ذرت

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

توضیحات

محصوالت باغی

 0.5لیتر
در هزار لیتر آب

 2نوبت در ابتدای
دوره رشد به فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 0.5تا  1لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت در ابتدای
دوره رشد به فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول
دوره رشد به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم يــا كودهــای ديگــر،
حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی
 1لیتری

میناسول کلسیم

شماره ثبت ماده کودی

Calcium Minasol SL

**24328

تجزیه ضمانت شده ()W/V
ازت کل

Nitrogen (N) tot

10.0 %

کلسیم کالته

Calcium (CaO) chelated

15.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

15.0 %

قند الکل

Sugar Alcohol

5.0 %

•برطرفکننده سریع کمبود کلسیم در گیاه
•کاهش دهنده آثار سرمازدگی و تنشهای محیطی
•به دلیل وجود آمینو اسید باال
•تقویت کننده سیستم ایمنی گیاه
•انتقــال راحــت و ســریع کلســیم در اندامهــای گیــاه بــه دلیــل
قنــد و آمینــو اســید موجــود در فرموالســیون
•استحکام دهنده بافت و دیواره های سلولی
•جلوگیریکننده از چروکیدگی وبدشکل شدن برگها
•افزایشدهنده کیفیت و دوره انبارداری محصوالت

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

توضیحات

محصوالت باغی

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 2لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی
 1لیتری

میناسول کلسیم بر

شماره ثبت ماده کودی
**29697

CalciumBor Minasol

تجزیه ضمانت شده ()W/V
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

8.0 %

کلسیم کالته

Calcium (CaO) chelated

14.0 %

بر کالته

Boron (B) chelated

1.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

13.5 %

قند الکل

Sugar Alcohol

5.0 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

توضیحات

•برطرفکننده سریع کمبود کلسیم در گیاه
•القاء کننده فرایند گرده افشانی
•تقویــتکننــده سیســتم ایمنــی گیــاه و افزایــش مقاومــت
گیــاه در مقابــل تنشهــای محیطــی
•انتقــال راحــت و ســریع کلســیم در اندامهــای گیــاه بــه دلیــل
حضــور بــر و قنــد در فرموالســیون
•افزایشدهنده میزان قند و نشاسته در گیاهان
ش دهنده استحکام بافت و دیواره سلولی
•افزای 
•جلوگیریکننده از چروکیدگی و بدشکل شدن برگها
•افزایش دهنده کیفیت و دوره انبارداری محصوالت

احتیاط و هشدار

محصوالت باغی

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

محصوالت زراعی

 2لیتر در هکتار

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2لیتر در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه
 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه
 2تا  3نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

25

26

بسته بندی

میناسول کلسیم منیزیم

 1لیتری

Calcium Magnesium Minasol SL
تجزیه ضمانت شده ()W/V

شماره ثبت ماده کودی
**96238

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

6.0 %

کلسیم کالته

Calcium (CaO) chelated

10.0 %

منیزیم کالته

Magnesium (MgO) chelated

3.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

10.0 %

قند الکل

Sugar Alcohol

3.0 %

ماده آلی

Organic Materials

2.5 %

•منبع غنی دو عنصر ضروری کلسیم و منیزیم
• افزایش دهنده متابولیسم کربوهیدارتهای موجود در گیاه
•افزایش دهنده سطح روغن در دانه های روغنی
•توسعه و بهبود فعالیت آنزیم ها و عملکرد گیاه
•بهبود جذب و انتقال فسفر در گیاه و دانه گیاه
•افزایش دهنده کلروفیل و فتوسنتز
•بیشــترین جــذب کلســیم بدلیــل کالتــه شــدن بــا آمینــو اســید
و قنــد الــکل

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

توضیحات

محصوالت باغی

 1لیتر
در هزار لیتر آب

در ابتدای دوره رشد

محصوالت زراعی و جالیزی

 0.5تا  1لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت در ابتدای دوره رشد
به فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت
•قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا کودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

 1و  10لیتری
شماره ثبت ماده کودی

کلسیم 14

**849295

Calcium 14 SL
توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
کلسیم محلول

Calcium (CaO) sol

14.0 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

محصوالت باغی

 2تا  3لیتر
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت از شروع دوره رشد
به فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 2لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت از شروع دوره رشد
به فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 2لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت از شروع دوره رشد
به فاصله  20روز

•افزایشدهنده استحکام دیواره سلولی
•افزایشدهنده قابلیت انبارداری محصوالت
•جلوگیریکننده از چروکیدگی و بدشکل شدن برگها
•افزایشدهنده کیفیت میوه

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

27

28

بسته بندی

 1و  5لیتری

سیلیکاسول

شماره ثبت ماده کودی
**680753

SiliKaSol SC

تجزیه ضمانت شده ()W/V
سیلیس محلول در آب

توضیحات

Silicon (SiO2) soluble

22.0 %

پتاسیم محلول در آب

Potassium (K O) soluble

11.0 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

2.0 %

آمینو اسید

Amino Acid

2.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

هیومیک اسید

Humic Acid

0.5 %

2

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

باغات

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

زراعت

 1تا  2لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

غالت و شالی

 2تا  3لیتر در هکتار

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

•تقویت کننده سیستم ایمنی گیاه
•کمک به تولید آنزیمهای گیاهی
•افزایشدهنده مقاومت در برابر تنشهای محیطی
•تقویــتکننــده دیــواره ســلولی و افزایــش مقاومــت در برابــر
آفــات و بیماریهــا
•کاهشدهنده اثر سمیت عناصر سنگین
•جلوگیریکننده از ورس در برنج و غالت
•کاهــش تبخیــر و تعــرق در گیاهــان و افزایشدهنــده مقاومت
نســبت بــه خشــکی و گرمــی هوا
•حــاوی  %5انــواع ترکیبــات آلــی بــه عنــوان محــرک رشــد و
سیســتم ایمنــی گیــاه

احتیاط و هشدار
•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختــاط بــا ترکیبــات اســیدی و کــود هــای دارای کلســیم
بــاال خــودداری شــود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

کود کامل

بسته بندی

Complete Fertilizer SL

 0.5و  1لیتری

تجزیه ضمانت شده ()W/V

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

آبیاری

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

5.5 %

فسفر قابل استفاده
پتاسیم محلول
در آب

Phosphate (P2O5) ava

5.0 %

Potassium (K2O) soluble

5.0 %

آهن کالته

Iron (Fe) chelated

0.65 %

روی کالته

Zinc (Zn) chelated

0.5 %

منگنز کالته

Manganese (Mn) chelated

0.35 %

مس کالته

Copper (Cu) chelated

0.1 %

بر کالته

Boron (B) chelated

0.1 %

منیزیم کالته

)Magnesium (MgO
chelated

0.1 %

آمینو اسید

Amino Acid

2.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

0.5 %

محصوالت باغی

 2تا  3لیتر
در هزار لیتر آب

محصوالت زراعی

 2لیتر در هکتار

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

باغچه ها و گیاهان
آپارتمانی

کلیه محصوالت کشاورزی

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد به
فاصله یک ماه
 2تا  3نوبت در طول دوره رشد به
فاصله یک ماه

 3نوبت در طول دوره رشد به فاصله
 20روز

 2تا  3میلی لیتر
در یک لیتر آب

 3تا  4نوبت در طول دوره رشد به
فاصله یک ماه

 10تا  12لیتر در هکتار

 2تا  3نوبت طی دوره رشد

شماره ثبت ماده کودی
**676100

توضیحات

•حــاوی کلیــه عناصــر ماکــرو و میکــرو بــا قابلیــت جــذب بــاال
از طریــق ریشــه و بــرگ
•افزایش دهنده فتوسنتز و ساخت کلروفیل در گیاهان
•بهبوددهنده رشد رویشی و زایشی در گیاهان
•تامین تغذیه عمومی برای تمامی گیاهان زراعی و باغی
•حــاوی اســیدهای آلــی و عصــاره جلبــک جهــت بــاال بــردن
عملکــرد و مقاومــت گیاهــان

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

29

30

بسته بندی

فرتریکس 20-20-20

 1لیتری

FerTrix 20-20-20 SC

شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده ()W/V
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

20.0 %

نیتروژن به فرم آمونیوم

Ammoniacal Nitrogen

4.3 %

نیتروژن به فرم اوره

Urea Nitrogen

نیتروژن به فرم نیتراته

Nitrate Nitrogen

4.58 %

فسفر قابل استفاده

Phosphate (P2O5) ava

20.0 %

پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
soluble

آهن محلول

11.12 %

20.0 %

)Iron (Fe

0.1 %

روی محلول

)Zinc (Zn

0.05 %

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.03 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.003 %

آمینو اسید

Amino Acid

2.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

0.5 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

محصوالت باغی

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

محصوالت زراعی

 2لیتر در هکتار

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه
 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه
 3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

**678964

توضیحات

•کــودی کامــل بــا نســبت متعــادل از عناصــر ازت ،فســفر و
پتاســیم
•حاوی عناصر میکرو
•دارای اســیدهای آلــی جهــت بهبــود عملکــرد و افزایــش
مقاومــت گیاهــان
•دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد
•قابل مصرف در تمامی کشتهای زراعی و باغی
•فرمــول بهینــه بــا حاللیــت بــاال و جــذب ســریع از طریــق
محلو لپاشــی

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری فرمایید.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

فرتریکس 20-20-20

 1کیلویی (پودر )

FerTrix 20-20-20 SP

شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل
نیتروژن به فرم آمونیوم

Nitrogen (N) tot

20.0 %

Ammoniacal
Nitrogen

4.3 %

نیتروژن به فرم اوره

Urea Nitrogen

11.12 %

نیتروژن به فرم نیتراته

Nitrate Nitrogen

4.58 %

فسفر قابل استفاده

)Phosphate (P2O5
ava

20.0 %

پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
soluble

20.0 %

آهن محلول

)Iron (Fe

0.1 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

**53780

روی محلول

)Zinc (Zn

0.05 %

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.03 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.003 %

آمینو اسید

Amino Acid

2.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

0.5 %

محصوالت باغی

 1تا  2کیلو
در هزار لیتر آب

محصوالت زراعی

 2کیلو در هکتار

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2کیلو
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه
 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه
 3نوبت در طول دوره رشد به
فاصله  20روز

توضیحات

•کــودی کامــل بــا نســبت متعــادل از عناصــر ازت ،فســفر و
پتاســیم
•حاوی عناصر میکرو
•دارای اســیدهای آلــی جهــت بهبــود عملکــرد و افزایــش
مقاومــت گیاهــان
•دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد
•قابل مصرف جهت تمامی کشتهای زراعی و باغی
•فرمــول بهینــه بــا حاللیــت بــاال و جــذب ســریع از طریــق
محلو لپاشــی
•قابل مصرف در سیستمهای آبیاری نوین و تحت فشار

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری فرمایید.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

آمینوگان

 0.5کیلویی (پودر)

Aminogun SP

شماره ثبت ماده کودی
**42539

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
آمینو اسید آزاد

Amino acid

80.0 %

•حاوی  18نوع آمینواسید ضروری قابل جذب به فرم L
•افزایــش دهنــده مقاومــت گیــاه در مقابــل تنشهــای
محیطــی
•افزایش دهنده میوه دهی و بهبود کیفیت میوه
•کاهش دهنده تلفات نشاء
•بهبود دهنده جوانه زنی و رشد رویشی

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

محصوالت باغی

 0.25تا  0.5کیلو
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت در طول دوره رشد 1
نوبت قبل و  1نوبت بعد از گلدهی

محصوالت زراعی

 0.5کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت در طول دوره رشد 1
نوبت قبل و  1نوبت بعد از گلدهی

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 250تا  400گرم
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم يــا كودهــای ديگــر،
حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

سیویکا 7-5-12

 1لیتری

SeaWeeKa SL

شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده ()W/V

**09102

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

7.0 %

فسفر قابل استفاده

Phosphate (P2O5) ava

5.0 %

پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
Soluble

12.0 %

عصاره جلبک

Seaweed Extract

25.0 %

آهن محلول

Iron (Fe) Soluble

0.5 %

آمینو اسید

Amino Acid

2.5 %

آلجینیک اسید

Alginic Acid

4.0 %

ماده آلی

Organic Materials

20.0 %

•فعال کننده رشد رویشی و زایشی
•افزایش دهنده ریشه زایی و جوانه زنی
•افزایش دهنده مقاومت گیاه در استرسهای محیطی
•افزایش دهنده میزان بهرهوری و کیفیت محصول
•حاوی هورمونهای طبیعی ،آنزیمها ،ویتامینها،
آمینواسیدهای ضروری و پلی ساکاریدها

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

توضیحات

محصوالت باغی

 0.5تا  1لیتر
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت در طول فصل رشد

محصوالت زراعی

 1لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت در طول فصل رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 0.5تا  1لیتر
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول فصل رشد

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم يــا كودهــای ديگــر،
حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

33

34

سولفوگان

بسته بندی

SulfuGun sc

 1و  5لیتری
شماره ثبت ماده کودی
**405629

توضیحات
تجزیه ضمانت شده ()W/V
گوگرد عنصری

)Sulfur (S

80.0 %

•حاوی  %۸۰گوگرد عنصری میکرونیزه به فرم سوسپانسیون
•پخش شوندگی و پایداری باال در آب
•عدم گرفتگی نازلهای سمپاشی و آسیب رسانی به برگها
•ترکیبی بسیار موثر برای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی
مانند انواع کنه ،سفیدک و پسیل

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

آبیاری

محصوالت باغی

 ۲تا  ۳لیتر
در هزار لیتر آب

 ۱تا  ۲نوبت در طول دوره رشد
در صورت مشاهده آفات به فاصله
یک ماه

محصوالت زراعی

 ۱تا  ۲لیتر در هکتار

 ۱تا  ۲نوبت در طول دوره رشد
در صورت مشاهده آفات به فاصله
یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 ۱تا  ۲لیتر
در هزار لیتر آب

اواسط دوره رشد یا در صورت
مشاهده آفات

کلیه محصوالت کشاورزی

 ۵تا  ۱۰لیتر در هکتار

 ۲تا  ۳نوبت از شروع دوره رشد

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا کودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
•بهتــر اســت جهــت محلولپاشــی از ســمپاش همــزن دار
اســتفاده گــردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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کاتیوشا

بسته بندی

KaThiosha SL

 1و  5لیتری
شماره ثبت ماده کودی
**۲۱۴۰۵

تجزیه ضمانت شده ()W/V
گوگرد محلول

Sulfur (S) Soluble

22.0 %

پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
Soluble

18.0 %

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی

آبیاری

محصوالت باغی

 ۱تا  ۲لیتر
در هزار لیتر آب

 ۱تا  ۲نوبت در طول دوره رشد
یا در صورت مشاهده آفات به
فاصله یک ماه

محصوالت زراعی

 ۲لیتر در هکتار

 ۱تا  ۲نوبت در طول دوره رشد
یا در صورت مشاهده آفات به
فاصله یک ماه

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 ۱تا  ۲لیتر
در هزار لیتر آب

اواسط دوره رشد
یا در صورت مشاهده آفات

محصوالت باغی

 ۱۰تا  ۱۵لیتر
در هکتار

در زمان شروع رشد محصول

محصوالت زراعی

 ۸تا  ۱۲لیتر
در هکتار

اواسط دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 ۸تا  ۱۲لیتر
در هکتار

اواسط دوره رشد

توضیحات

•حاوی  %22گوگرد کامال محلول به فرم  Sمعادل SO3 %55
•حاوی تیوسولفات پتاسیم
•تامین کننده قوی پتاسیم با جذب بسیار باال
•از بین برنده بیماریهای گیاهی ماننده سفیدکها
•قابل مصرف به صورت محلولپاشی و آبیاری

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت ،و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا کودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختــاط بــا ترکیبــات اســیدی شــدید و ترکیبــات واکنــش
پذیــر خــودداری شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

کودهای آبیاری

تجربــه و بررسـیهای علمــی بیــن المللــی ثابــت نمــوده اســت کــه

یکــی از موثرتریــن روش هــای تغذیــهی گیاهــان ،تامیــن مــواد

غذایــی از طریــق آبیــاری میباشــد .کودهــای آبیــاری جنوبــگان

بــا حاللیــت کامــل در آب ،در انــواع روشهــای آبیــاری کالســیک
و جدیــد و همچنیــن سیســتمهای هیدروپونیــک و آئروپونیــک

قابــل اســتفاده میباشــند.

فرتریکس 20-20-20
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بسته بندی

FerTrix 20-20-20 SP

 10کیلویی (پودر )

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

20.0 %

نیتروژن به فرم
آمونیوم

Ammoniacal
Nitrogen

نیتروژن به فرم اوره

Urea Nitrogen

11.12 %

نیتروژن به فرم
نیتراته

Nitrate Nitrogen

4.58 %

فسفر قابل استفاده

دستورالعمل مصرف

Nitrogen (N) tot

Phosphate (P2O5) ava

20.0 %

پتاسیم محلول در آب

20.0 %

آهن محلول

)Iron (Fe

0.1 %

روی محلول

)Zinc (Zn

0.05 %

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.03 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.003%

آمینو اسید

Amino Acid

2.0 %

هیومیک اسید

Humic Acid

0.5 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

0.5 %

 15تا  20کیلو
در هکتار

 20تا  30کیلو
در هکتار

**۵۳۷۸۰

4.3 %

)Potassium (K2O
soluble

 20تا  30کیلو
در هکتار

شماره ثبت ماده کودی

 2تا  3نوبت طی دوره رشد
 2تا  3نوبت طی دوره رشد
 2تا  3نوبت طی دوره رشد

توضیحات

•کــودی کامــل بــا نســبت متعــادل عناصــر ازت ،فســفر و
پتا ســیم
•حاوی عناصر میکرو
•دارای اســیدهای آلــی جهــت بهبــود عملکــرد و افزایــش
مقاومــت گیاهــان
•قابل مصرف جهت تمامی کشتهای زراعی و باغی
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

فرتریکس 10-52-10

بسته بندی

FerTrix 10-52-10 SP

 10کیلویی (پودر )
شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل
نیتروژن به فرم
آمونیوم

Nitrogen (N) tot
Ammoniacal
Nitrogen

10.0 %
7.2 %

نیتروژن به فرم اوره

Urea Nitrogen

2.65 %

نیتروژن به فرم نیتراته

Nitrate Nitrogen

0.15 %

فسفر قابل استفاده

)Phosphate (P2O5
ava

52.0 %

پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
soluble

10.0 %

توضیحات

•حاوی  %52فسفر قابل جذب به همراه  %20ازت و پتاسیم
•استارتر کامل جهت ابتدای فصل رشد
•افزایش دهنده ریشهزایی و گلدهی در گیاهان
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

**18228

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 20تا  30کیلو
در هکتار
 15تا  20کیلو
در هکتار

 20تا  25کیلو
در هکتار

در ابتدای فصل رشد
در ابتدای فصل رشد
در ابتدای فصل رشد

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

فرتریکس 15-5-30

 10کیلویی (پودر )

FerTrix 15-5-30 SP

شماره ثبت ماده کودی
**07877

تجزیه ضمانت شده

توضیحات

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

15.0 %

فسفر قابل استفاده

Phosphate (P2O5) ava

5.0 %

Potassium (K2O) soluble

30.0 %

پتاسیم محلول
در آب

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

آبیاری

محصوالت زراعی

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 30تا  40کیلو
در هکتار
 20تا  30کیلو
در هکتار

 25تا  35کیلو
در هکتار

 2نوبت از زمان
تشکیل میوه تا قبل از برداشت
 2نوبت طی دوره رشد
 2تا  3نوبت از زمان
تشکیل میوه تا قبل از برداشت

•حــاوی پتاســیم بــاال بــا نســبت مناســب عناصــر ماکــرو جهــت
دوران رشــد میــوه
•کامال محلول در آب و مناسب سیستمهای نوین آبیاری
•فرمول ویژه جهت مصرف در زمان درشت شدن میوه
• توصیــهشــده جهــت کلیــه گیاهــان باغــی و زراعــی خصوصــا
محصــوالت گلخانــهای

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

فرتریکس 12-12-36

 10کیلویی (پودر )

FerTrix 12-12-36 SP

شماره ثبت ماده کودی
**18351

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

12.0 %

فسفر قابل استفاده

Phosphate (P2O5) ava

12.0 %

Potassium (K2O) soluble

36.0 %

پتاسیم محلول
در آب

دستورالعمل مصرف

•حاوی پتاسیم باال با نسبت مناسب عناصر ماکرو
•فرمول ویژه جهت مصرف در زمان درشت شدن میوه
•کامال محلول در آب و مناسب سیستمهای نوین آبیاری
•قابل استفاده بهصورت آبیاری و محلولپاشی

احتیاط و هشدار
محصوالت باغی

آبیاری

توضیحات

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 30تا  40کیلو
در هکتار
 20تا  30کیلو
در هکتار

 25تا  35کیلو
در هکتار

 2تا  3نوبت از زمان
تشکیل میوه تا قبل از برداشت
 2تا  3نوبت طی دوره رشد
 2تا  3نوبت از زمان
تشکیل میوه تا قبل از برداشت

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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سوسپانسیون 0-8-12 1

بسته بندی

Suspension 1 0-8-12 SL

 10و  20لیتری
شماره ثبت ماده کودی
**755203

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
soluble

12.0 %

فسفر قابل استفاده

)Phosphate (P2O5
ava

8.0 %

•منبع غنی از فسفر و پتاسیم
•توصیهشــده جهــت اســتارتر ابتــدای فصــل و مصــرف در
طــول دوره رشــد
کامــا اســیدی بــا قابلیــت جــذب بــاال در خاکهــای
•pH
ً
آهکــی
•کمــک بــه جــذب عناصــر غذایــی دیگــر در محیطهــای قلیایــی
و آهکی
•قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار
•جلوگیریکننده از گرفتگی لولهها و قطره چکانها

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 30تا  50لیتر در
هکتار
 20تا  40لیتر در
هکتار

 30تا  40لیتر در
هکتار

 2تا  3نوبت از شروع فصل
رشد به فاصله  1ماه

 2تا  3نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  20روز

 2تا  3نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  1ماه

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
• pHکــود اســیدی اســت و در صــورت تمــاس بــا لبــاس یــا
بــدن فــورا بــا آب کافــی شســته شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

سوسپانسیون 2

بسته بندی

Suspension 2 SL

 10لیتری

شماره ثبت ماده کودی
**012690

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
آهن

)Iron (Fe

5.0 %

روی

)Zinc (Zn

5.0 %

•منبع غنی آهن و روی جمعاً به میزان %10
• pHاســیدی بــا قابلیــت جــذب بــاال در خاکهــای آهکــی و
بیکربناتــی
•برطرفکننده عالئم زردی و کلروز
•کمک به سنتز پروتئینها ،تشکیل قند و کلروفیل
•قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار
•جلوگیریکننده از گرفتگی لولهها و قطره چکانها

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

آبیاری

محصوالت زراعی

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 20تا  30لیتر
در هکتار

 2نوبت از شروع
فصل رشد به فاصله  1ماه

 20تا  30لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

 20لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
• pHکــود اســیدی اســت و در صــورت تمــاس بــا لبــاس یــا
بــدن فــورا بــا آب کافــی شســته شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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سوسپانسیون 3

بسته بندی
 10لیتری

Suspension 3 SL

شماره ثبت ماده کودی
**700797

توضیحات
تجزیه ضمانت شده ()W/V
منگنز

)Manganese (Mn

4.0 %

مس

)Copper (Cu

1.2 %

•منبع غنی از مس و منگنز
کامــا اســیدی بــا قابلیــت جــذب بــاال در خاکهــای
•pH
ً
آهکــی و بیکربناتــی
•فعالکننده آنزیمهای مختلف در گیاهان
•مناســب جهــت کلیــه گیاهــان خصوصــا گنــدم و جــو ،یــوالف،
پیــاز و کاهــو
•قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار
•جلوگیریکننده از گرفتگی لولهها و قطره چکانها

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 10تا  20لیتر
در هکتار

 2نوبت از شروع
فصل رشد به فاصله  1ماه

 10تا  20لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

 10لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
• pHکــود اســیدی اســت و در صــورت تمــاس بــا لبــاس یــا
بــدن فــورا بــا آب کافــی شســته شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

سوسپانسیون 4

بسته بندی
 10لیتری

Suspension 4 SL

شماره ثبت ماده کودی
**022178

توضیحات
تجزیه ضمانت شده ()W/V
روی

)Zinc (Zn

5.0 %

منگنز

)Manganese (Mn

4.0 %

•منبع غنی از منگنز و روی
ـا اســیدی بــا قابلیــت جــذب بــاال در خاکهــای قلیایی
•  pHکامـ ً
و آهکی
•توصیــه شــده جهــت کلیــه گیاهــان خصوصــا گیاهــان
غــدهای ماننــد ســیبزمینی و پیــاز
•قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار
•جلوگیری کننده از گرفتگی لولهها و قطره چکانها

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

آبیاری

محصوالت زراعی

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 15تا  20لیتر
در هکتار

 2نوبت از شروع فصل رشد
به فاصله  1ماه

 15تا  20لیتر
در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

 10لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
• pHکــود اســیدی اســت و در صــورت تمــاس بــا لبــاس یــا
بــدن فــورا بــا آب کافــی شســته شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

میکرو ریز مغذی

 10کیلویی (پودر )

MICRO SP

شماره ثبت ماده کودی
**06372

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

7.0 %

آهن

)Iron (Fe

7.0 %

روی

)Zinc (Zn

4.0 %

منگنز

)Manganese (Mn

3.5 %

مس

)Copper (Cu

مولیبدن

)Molybdenum (Mo

1.0 %
0.003 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

محصوالت باغی
خاکی و چالکود

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 20تا  25کیلو
در هکتار
 15تا  20کیلو
در هکتار
 15تا  20کیلو
در هکتار

 60تا  80کیلو
در هکتار

 40تا  60کیلو
در هکتار

 40تا  60کیلو
در هکتار

 1تا  2نوبت از ابتدای دوره رشد
 1تا  2نوبت از ابتدای دوره رشد
 1تا  2نوبت از ابتدای دوره رشد
کوددهی زمستانه
آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد

آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد

توضیحات

•حاوی عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاهان
•دارای درصد مناسب ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
•تاثیــر بــاال بدلیــل درصــد مناســب عناصــر ریــز مغــذی در
تلقیــح و سوختوســاز مــواد پروتئینــی و قنــدی
•موثــر در افزایــش عملکــرد گیــاه و کیفیــت محصــول
کشــا و ر ز ی
•افزایــشدهنــده فتوســنتز و ســنتز هورمونهــای رشــد بــه
دلیــل وجــود آهــن و روی بــاال در فرموالســیون
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا كودهــای دیگــر ،حتمــا ابتــدا
در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و ســپس در
ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

پتاسل

بسته بندی

 10کیلویی (پودر )

PotaSol SP

شماره ثبت ماده کودی
**93325

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
پتاسیم محلول در آب

)Potassium (K2O
soluble

51.0 %

گوگرد

)Sulfur (SO3

46.0 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

آبیاری و خاکی

محصوالت زراعی

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 80تا  100کیلو
در هکتار

 100تا  120کیلو
در هکتار

طی  2تا  3نوبت در طول دوره رشد
طی  2تا  3نوبت در طول دوره رشد

 2کیلو
در هزار لیتر آب

 1تا  2نوبت از زمان
تشکیل میوه تا قبل از برداشت

محصوالت زراعی

 1تا  2کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2کیلو
در هزار لیتر آب

 2نوبت طی دوره رشد

محصوالت باغی

محلولپاشی

 100تا  120کیلو
در هکتار

طی  2تا  3نوبت در طول دوره رشد

•تامیــن همزمــان پتاســیم و گوگــرد در تمامــی مراحــل رشــد
خصوصــا مراحــل پایانــی رشــد میوههــا
•بهبود کیفی محصوالت کشاورزی
•موثر در پیشرسی محصوالت و تجمع قند در آنها
•افزایــشدهنــده مقاومــت گیاهــان و محصــوالت نســبت بــه
تنشهــای محیطــی
• pHاسیدی با قابلیت جذب باال
•کمترین میزان کلر
•حاللیــت بــاال و مناســب جهــت محلولپاشــی و اســتفاده در
سیســتمهای تحــت فشــار

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختــاط بــا ترکیبــات قلیایــی و ترکیبــات دارای کلســیم
بــاال خــودداری شــود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا كودهــای دیگــر ،حتمــا ابتــدا
در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و ســپس در
ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

اوره فسفات 18-44-0

 25کیلویی (کریستال)

Urea Phosphate 18-44-0 SP

شماره ثبت ماده کودی
**99902

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
ازت کل

Nitrogen (N) tot

18.0 %

فسفر قابل جذب

Phosphate (P2O5) ava

44.0 %

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

•حاوی  %44فسفر قابل جذب
کامال اسیدی
•pH
ً
•بهتریــن اســتارتر بــرای گیاهــان بــا توجــه بــه حضــور %18
ازت در کنــار فســفر بــاال
•افزایشدهنده ریشهزایی و گلدهی در گیاهان
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

 50تا  75کیلوگرم
در هکتار
 40تا  50کیلوگرم
در هکتار

 50تا  75کیلوگرم
در هکتار

در ابتدای فصل رشد
در ابتدای فصل رشد
در ابتدای فصل رشد

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختــاط بــا ترکیبــات قلیایــی و ترکیبــات دارای کلســیم
بــاال خــودداری شــود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا كودهــای دیگــر ،حتمــا ابتــدا
در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و ســپس در
ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

سولفات منیزیم

 25کیلویی (کریستال)

Magnesium Sulfate SP

شماره ثبت ماده کودی
**49883

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
منیزیم محلول

)Magnesium (MgO

16.0 %

گوگرد محلول

)Sulfur (S

12.5 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای
محصوالت باغی

محلولپاشی

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 50تا  75کیلوگرم
در هکتار
 25تا  50کیلوگرم
در هکتار
 25تا  50کیلوگرم
در هکتار
 1تا  2کیلوگرم
در هزار لیتر آب
 1تا  2کیلوگرم
در هکتار

 2کیلوگرم
در هزار لیتر آب

در ابتدای دوره رشد
 2نوبت از شروع دوره رشد
 2تا  3نوبت از شروع دوره رشد
 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه
 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه
 2تا  3نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله  20روز

•خلوص باال و مناسب برای خاکهای قلیایی
•موثر در فعالسازی آنزیمها
•کمک به جذب فسفر
•افزایشدهنده فتوسنتز و ساخت کلروفیل
•افزایشدهنده سطح روغن در دانههای روغنی
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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نیترات منیزیم

بسته بندی

 25کیلویی (کریستال)

Magnesium Nitrate SP

شماره ثبت ماده کودی
**24949

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
منیزیم محلول

)Magnesium (MgO

15.5 %

ازت کل

Nitrogen (N) tot

12.0 %

•تامین همزمان ازت و منیزیم مورد نیاز
•تنظیمکننده جذب فسفر در گیاهان
ش دهنده تولید هیدروکربنها ،نشاسته و مواد قندی
• افزای 
توساز و چرخه اسید سیتریک
•موثر در تداوم سوخ 
•افزایش دهنده خاصیت انبارداری محصول
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای
محصوالت باغی

محلولپاشی

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 25تا  50کیلوگرم
در هکتار

 25تا  50کیلوگرم
در هکتار

 25تا  30کیلوگرم
در هکتار
 1تا  2کیلوگرم
در هزار لیتر آب
 1تا  2کیلوگرم
در هکتار

 2کیلوگرم در هزار
لیتر آب

در ابتدای دوره رشد
 2نوبت از شروع دوره رشد
 2تا  3نوبت از شروع دوره رشد
 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه
 1تا  2نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله یک ماه
 2تا  3نوبت از شروع
دوره رشد به فاصله  20روز

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

بسته بندی

نیترات کلسیم 12-0-0

 25کیلویی (کریستال)

Calcium Nitrate 12-0-0 SP

شماره ثبت ماده کودی
**17080

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
ازت کل

Nitrogen (N) tot

12.0 %

کلسیم محلول

)Calcium (CaO

23.0 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی
آبیاری

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای
محصوالت باغی

محلولپاشی

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 50تا  75کیلوگرم
در هکتار
 50تا  75کیلوگرم
در هکتار
 25تا  50کیلوگرم
در هکتار
 2کیلوگرم
در هزار لیتر آب
 1تا  2کیلوگرم
در هکتار

 2کیلوگرم
در هزار لیتر آب

در ابتدای دوره رشد و پس از
برداشت
 2نوبت از شروع دوره رشد
 2تا  3نوبت از شروع دوره رشد
 1تا  2نوبت از شروع دوره رشد
به فاصله یک ماه
 1تا  2نوبت از شروع دوره رشد
به فاصله یک ماه

 2تا  3نوبت از شروع دوره رشد
به فاصله  20روز

•افزایــش دهنــده توســعه ســلولها و اســتحکام دیــواره
ســلولی
•جلوگیــریکننــده از عــوارض فیزیولوژیکــی ماننــد لکــه تلــخ
در ســیب ،لکــه چوبپنبــهای در گالبــی ،پوســیدگی گلــگاه
گوجهفرنگــی و هندوانــه
•اصــاح کننــده خــاک و افزایــشدهنــده مقاومــت گیــاه در
برابــر شــوری
•موثر در فعال شدن مریستمها
•افزایشدهنده خاصیت انبارداری میوهها
•حاللیت باال و قابل استفاده در سیستمهای تحت فشار

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختــاط بــا ترکیبــات دارای فســفر بــاال و ترکیبــات ســولفاته
خودداری شــود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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هیومیسول
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بسته بندی

HumiSol SL

 5و  20لیتری
شماره ثبت ماده کودی
**412535

توضیحات

تجزیه ضمانت شده ()W/V
هیومیک اسید

Humic Acid

8.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

4.0 %

دستورالعمل مصرف

احتیاط و هشدار
باغات

آبیاری

زراعت
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

بذرمال

•افزایشدهنده عملکرد گیاه و کیفیت محصول
•افزایشدهنده ذخیره مواد آلی خاک
•موثر در رشد و توسعه ریشه
•کمک به جذب مواد معدنی توسط گیاهان
•موثر در حفظ و توسعه میکرو ارگانیزمهای خاک
•کاهــش دهنــده آثــار ســوء تنشــهای محیطــی ماننــد
کم آبی ،شوری و سرمازدگی
•موثــر در جوانهزنــی ســریع و ایجــاد مقاومــت در گیاهــان
زراعــی در صــورت اســتفاده بــهصــورت بذرمــال
•قابل مصرف در سیستمهای آبیاری تحت فشار

برنج ،ذرت ،حبوبات

 20تا  30لیتر
در هکتار

 2تا  3نوبت از شروع
فصل زراعی به فاصله  1ماه

 20تا  30لیتر
در هکتار

 2تا  3نوبت از شروع
فصل کشت به فاصله  20روز

 1لیتر
جهت  200کیلو بذر

جهت آغشته کردن
بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت

 10تا 20لیتر
در هکتار

 2تا  3نوبت از ابتدای
فصل کشت به فاصله  1ماه

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختــاط بــا ترکیبــات اســیدی ،ســولفات هــا و ترکیبــات
دارای کلســیم بــاال خــودداری شــود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا كودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

سولفات آهن

بسته بندی

Ferrous Sulfate SP

 25کیلویی (پودر )
شماره ثبت ماده کودی
**94065

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
آهن محلول

)Iron (Fe

19.0 %

دستورالعمل مصرف
باغات
آبیاری

زراعت
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

خاکی و
چالکود

باغات
زراعت

 25تا  50کیلو
در هکتار
 15تا  20کیلو
در هکتار

 15تا  20کیلو
در هکتار

 50تا  75کیلو
در هکتار
 25تا  30کیلو
در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد
 1تا  2نوبت طی دوره رشد
 1تا  2نوبت طی دوره رشد
آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد
آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد

•سولفات آهن کریستال کامال محلول در آب
•افزایش دهنده کلروفیل و سبزینه برگ
•بهبود دهنده کمیت و کیفیت محصوالت
•دارای پایینترین حد عناصر سنگین
•قابل استفاده بهصورت خاکی و آبیاری

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا كودهــای دیگــر ،حتمــا ابتــدا
در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و ســپس در
ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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سولفات روی

بسته بندی

 25کیلویی (پودر )

Zinc Sulfate SP

شماره ثبت ماده کودی
**57323

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
روی محلول

)Zinc (Zn

34.0 %

دستورالعمل مصرف
باغات
آبیاری

زراعت
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

خاکی و چالکود

باغات
زراعت

 20تا  25کیلو
در هکتار
 10تا  15کیلو
در هکتار

 10تا  15کیلو
در هکتار

 50تا  75کیلو
در هکتار
 25تا  50کیلو
در هکتار

 1تا  2نوبت طی دوره رشد
 1تا  2نوبت طی دوره رشد
 1تا  2نوبت طی دوره رشد
آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد

آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد

•حاوی  %34روی بهصورت کامال محلول
•فعال کننده آنزیمهای گیاهی
•کمــک بــه ســنتز اســیدهای نوکلئیــک ،سوختوســاز
اکســین و تقویــت جوانههــای زایشــی
•بهبود دهنده کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی
•حاوی پایینترین حد عناصر سنگین
•قابل استفاده بهصورت خاکی و آبیاری

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•از اختالط با ترکیبات دارای کلسیم باال خودداری شود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا كودهــای دیگــر ،حتمــا ابتــدا
در یــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و ســپس در
ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.

فروگان

بسته بندی
 1کیلویی

FerroGun SP

شماره ثبت ماده کودی
**409403

تجزیه ضمانت شده
آهن کالته

توضیحات

Iron (Fe) chelated

6.0 %

•حاوی  ٪6آهن به فرم کالته
•انحالل پذیری باال
•پایداری و جذب مناسب در خاکهای قلیایی
•افزایش دهنده سطح کلروفیل و تنفس سلولی
•برطرف کننده عالئم زردی و نکروز در گیاهان مختلف

دستورالعمل مصرف

آبیاری

خاکی و
چالکود

محصوالت باغی

 5تا  10کیلو در هکتار

 1تا  2نوبت در طول دوره رشد
یا در زمان مشاهده کمبود

محصوالت زراعی

 5تا  8کیلو در هکتار

در طول دوره رشد
یا در زمان مشاهده کمبود

گلخانه ها و کشت
هیدروپونیک

 250تا  500گرم
در هزار لیتر آب

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد
به فاصله  20روز

درختان جوان و غیر بارده

 5تا  15گرم
برای هر درخت

در ابتدای فصل رشد

درختان بزرگ و بارده

 25تا  50گرم
برای هر درخت

در ابتدای فصل رشد

گیاهان زینتی

 1تا  3گرم
برای هر گیاه

 2تا  3نوبت در طول دوره رشد

احتیاط و هشدار
•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم يــا كودهــای ديگــر،
حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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ردوسار

بسته بندی

 5و  10لیتری

ReduSAR SC

شماره ثبت ماده کودی
**۳۷۳۱۸

توضیحات
تجزیه ضمانت شده ()W/V
فولویک اسید

Fulvic Acid

12.0 %

کلسیم کالته

)Calcium (CaO
chelated

8.0 %

ماده آلی

Organic Materials

35.0 %

• کاهش دهنده شوری خاک SAR ،و ESP
•آزادسازی یون سدیم و کمک به آبشویی بهتر
•اصالح و بهبود ساختمان و دانه بندی خاک
•بهبود دهنده ریشه زایی و جوانه زنی گیاهان
•حاوی درصد باالی اسیدهای آلی و کلسیم
•حاللیت باال با دوز مصرف پایین

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف

آبیاری

باغات

 ۱۵تا  ۲۰لیتر
در هکتار

 ۲تا  ۳نوبت در طول دوره رشد
به فاصله یک ماه

زراعت

 ۱۰تا  ۲۰لیتر
در هکتار

 ۲تا  ۳نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  ۲۰روز

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 ۱۰تا  ۲۰لیتر
در هکتار

 ۲تا  ۳نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله یک ماه

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه
تنــوع محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و
شــرایط محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم يــا كودهــای ديگــر،
حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه امــكان اختــاط
بررســی و ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس
اطفــال نگهــداری شــود.

سارسول

بسته بندی
 10لیتری

SarSol SC

شماره ثبت ماده کودی
**06194

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

3.0 %

فولویک اسید

Fulvic Acid

5.0 %

کلسیم محلول

Calcium (CaO) sol

12.0 %

کلسیم کمپلکس شده

Calcium (CaO) chelated

10.0 %

ماده آلی

Organic Materials

15.0 %

دستورالعمل مصرف

آبیاری

محصوالت باغی

 15تا  20لیتر در هکتار

دو تا سه نوبت از شروع فصل
به فاصله  1ماه

محصوالت زراعی

 10تا  20لیتر در هکتار

دو تا سه نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  20روز

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

10تا 20لیتر در هکتار

دو تا سه نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  1ماه

توضیحات

•اصــاح کننــده شــوری و ســار خــاک بــا خنثــی کــردن ســدیم
موجــود در آن
•بهبود دهنده کیفیت ساختمان خاک
•حاوی درصد باالی مواد آلی جهت بهبود کیفیت خاک
•استحکام دهنده بافت و دیواره های سلولی
•کاهش دهنده آثار سوء تنش های محیطی
•افزایــش دهنــده توســعه ریشــه در خــاک و جــذب مــواد
غذایــی توســط گیــاه
•افزایــش دهنــده نفــوذ پذیــری خــاک و بهبــود دسترســی
ریشــه بــه مــواد غذایــی

احتیاط و هشدار
•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت
•قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا کودهــای دیگــر،
حتمــا ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و
ســپس در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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سولفاسول

بسته بندی
 10لیتری

SulfaSol SL

شماره ثبت ماده کودی
**67982

تجزیه ضمانت شده

توضیحات

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

16.0 %

گوگرد محلول

)Sulfur (S

15.0 %

دستورالعمل مصرف

آبیاری

محصوالت باغی

 30تا  40لیتر
در هکتار

 2تا  3نوبت از شروع
آبیاری زمستانه به فاصله  1ماه

محصوالت زراعی

 10تا  20لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  20روز

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 10تا  20لیتر در هکتار

 1تا  2نوبت از ابتدای فصل
کشت به فاصله  1ماه

•کاهش دهنده قوی  pHآب آبیاری
•اصالح کننده بافت خاک و افزایش نفوذپذیری آن
•کاهــش دهنــده  pHخــاک و کمــک بــه خنثــی ســازی آهــک
موجــود در آن
•آزادسازی موادغذایی تثبیت شده در خاک
•تامین کننده گوگرد و ازت با جذب باال و سریع

احتیاط و هشدار
•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت
•ایــن کــود خاصیــت اســیدی دارد ،در صــورت تمــاس بــا بــدن یــا
لبــاس بــا مقــدار کافــی آب شســته شــود.
•قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
•از اختــاط کــود بــا ترکیبــات قلیایــی و واکنــش پذیــر خــودداری
شــود.
•در صــورت نیــاز بــه اختــاط بــا ســموم یــا کودهــای دیگــر ،حتمــا
ابتــدا در یــک ظــرف جداگانــه امــکان اختــاط بررســی و ســپس
در ســطح محــدود آزمایــش شــود.
• دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه ســانتی
گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال نگهــداری شــود.
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کمپلکس 5-3-12

بسته بندی

 25کیلویی (گرانول)

Complex 5-3-12

شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده

**35238

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

5.0 %

فسفر قابل جذب
پتاسیم محلول
در آب

Phosphate (P2O5) ava

3.0 %

Potassium (K2O) soluble

15.0 %

گوگرد کل

Sulfur (S) tot

12.0 %

آهن کل

Iron (Fe) tot

1.0 %

روی محلول

)Zinc (Zn

0.5 %

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.5 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.1 %

کلسیم کل

Calcium (CaO) tot

5.0 %

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

خاکی و چالکود

محصوالت زراعی

سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  3کیلو
به ازای هر درخت
 200تا  400کیلو
در هکتار
 200تا  400کیلو
در هکتار

کود دهی زمستانه
آماده سازی زمین قبل
از کاشت یا ابتدای فصل رشد
آماده سازی زمین
قبل از کاشت

توضیحات

•کود ترکیبی حاوی عناصر ماکرو و میکرو
•دارای فرمول عمومی مناسب برای اکثر گیاهان
•رهاسازی تدریجی عناصر
•قابلیــت اصــاح خــاک بدلیــل حضــور گوگــرد و
کلســیم در فرموالســیون
•قابل استفاده در دستگاههای کودپاش

احتیاط و هشدار

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه
تنــوع محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن
گیــاه و شــرایط محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا 40
درجــه ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از
دســترس اطفــال نگهــداری شــود.

کمپلکس پالس 5-3-12

بسته بندی

 25کیلویی (گرانول)

Complex Plus 5-3-12

شماره ثبت ماده کودی

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

5.0 %

فسفر قابل جذب
پتاسیم محلول
در آب

Phosphate (P2O5) ava

3.0 %

Potassium (K2O) soluble

12.0 %

گوگرد کل

Sulfur (S) tot

15.0 %

آهن محلول

)Iron (Fe

1.0 %

روی محلول

)Zinc (Zn

0.5 %

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.1 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.05 %

منیزیم محلول

)Magnesium (MgO

1.0 %

کلسیم کل

Calcium (CaO) tot

5.0 %

بر محلول

)Boron (B

0.2 %

خاکی و چالکود

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

توضیحات

•حاوی یازده عنصر غذایی ماکرو و میکرو
•دارای فرموالســیون مناســب جهــت تمامــی گیاهــان خصوصا
گیاهــان منیزیم دوســت
•رهاسازی تدریجی عناصر
ه شــده جهــت محصــوالت غــدهای ،گلخانهها ،شــالیزارها،
• توصیـ 
انگــور و بــادام
•قابلیــت اصــاح خــاک بدلیــل حضــور گوگــرد و کلســیم در
فرموالســیون
•قابل استفاده در دستگاههای کودپاش

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
محصوالت باغی

**15779

 1تا  3کیلو
به ازای هر درخت
 200تا  400کیلو
در هکتا ر
 200تا  400کیلو
در هکتا ر

کود دهی زمستانه
آماده سازی زمین قبل
از کاشت یا ابتدای فصل رشد
آماده سازی زمین
قبل از کاشت

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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بسته بندی

کمپلکس نخیالت 5-3-12

 25کیلویی (گرانول)

Complex Fertilizer for Date Palm 5-3-12

شماره ثبت ماده کودی
**09279

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

5.0 %

فسفر قابل جذب
پتاسیم محلول
در آب

Phosphate (P2O5) ava

3.0 %

Potassium (K2O) soluble

15.0 %

گوگرد کل

Sulfur (S) tot

12.0 %

آهن کل

Iron (Fe) tot

1.0 %

روی محلول

)Zinc (Zn

0.5 %

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.5 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.1 %

منیزیم محلول

)Magnesium (MgO

0.5 %

کلسیم کل

Calcium (CaO) tot

5.0 %

توضیحات

•کود ترکیبی حاوی عناصر غذایی مورد نیاز نخیالت
•موثر در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما
• حاوی پتاسیم باال جهت افزایش کمیت و کیفیت خرما
•دارای قابلیــت اصــاح خــاک بدلیــل حضــور گوگــرد و
کلســیم در فرموالســیون
•مانع بازگشت مواد مغذی از میوه به برگ
•افزایشدهنده خاصیت انبارداری محصول

احتیاط و هشدار

دستورالعمل مصرف
چالکود

نخیالت

 3تا  5کیلو
به ازای هر درخت

طی  2مرحله در آبان و بهمن
به همراه کود حیوانی

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه
میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط محیطــی قابــل
تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا 40
درجــه ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از
دســترس اطفــال نگهــداری شــود.

بسته بندی

فرتی روس 0-12-25

 25کیلویی (گرانول)

Fertirus 0-12-25

شماره ثبت ماده کودی
**71919

توضیحات

تجزیه ضمانت شده
Phosphate (P2O5) ava

12.0 %

فسفر قابل جذب

Potassium (K2O) soluble

25.0 %

گوگرد کل

Sulfur (S) tot

11.0 %

آهن محلول

)Iron (Fe

1.0 %

کلسیم کل

Calcium (CaO) tot

2.0 %

پتاسیم محلول
در آب

دستورالعمل مصرف

احتیاط و هشدار
محصوالت باغی

خاکی و چالکود

•افزایــشدهنــده کمیــت و کیفیــت محصــوالت بــه دلیــل
وجــود پتاســیم بــاال
•حــاوی عنصــر آهــن جهــت برطــرف کــردن عالئــم زردی و
کلــروز در گیاهــان
•رهاسازی تدریجی عناصر
•قابــل مصــرف بــرای کلیــه گیاهــان زراعــی و باغــی خصوصــا
مرکبــات و درختــان میــوه
•قابل استفاده در دستگاههای کودپاش

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 1تا  2کیلو
به ازای هر درخت
 200تا  400کیلو
در هکتار
 200تا  400کیلو
در هکتار

کود دهی زمستانه
آماده سازی زمین قبل از کاشت
یا ابتدای فصل رشد
آماده سازی زمین قبل از کاشت

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع
محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه و شــرایط
محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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میکروگان 5-2-3

بسته بندی

 25کیلویی (گرانول)

MicroGun 5-2-3

شماره ثبت ماده کودی
**12437

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

5.0 %

فسفر قابل جذب

Phosphate (P2O5) ava

2.0 %

Potassium (K2O) soluble

3.0 %

گوگرد کل

Sulfur (S) tot

17.0 %

آهن محلول

)Iron (Fe

6.0 %

روی محلول

)Zinc (Zn

2.0 %

پتاسیم محلول
در آب

منگنز محلول

)Manganese (Mn

0.3 %

مس محلول

)Copper (Cu

0.05 %

کلسیم کل

Calcium (CaO) tot

2.0 %

دستورالعمل مصرف

•حاوی درصد باالیی از عناصر میکرو
•باالنــس مناســب از ریــز مغذیهــا جهــت کلیــه
محصــوالت زراعــی و باغــی
•دارای قابلیت جذب مناسب در خاکهای قلیایی
•رهاسازی تدریجی عناصر
•قابل استفاده در دستگاههای کودپاش

احتیاط و هشدار
محصوالت باغی

خاکی و چالکود

توضیحات

محصوالت زراعی
سبزیجات و محصوالت
گلخانهای

 300تا  400کیلو در
هکتار
 150تا  200کیلو در
هکتار
 150تا  200کیلو در
هکتار

کود دهی زمستانه
آماده سازی زمین قبل از
کاشت یا ابتدای فصل رشد
آماده سازی زمین قبل از
کاشت

• مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه
تنــوع محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود ،ســن گیــاه
و شــرایط محیطــی قابــل تغییــر اســت.
• قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا 40
درجــه ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از
دســترس اطفــال نگهــداری شــود.
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کودهای خانگی

تغذیــه مناســب گیاهــان آپارتمانــی و گلدانهــای زینتــی یکــی

از اصــول مهــم نگهــداری طوالنــی مــدت آنهــا میباشــد .کودهــای
خانگــی ایــن مجموعــه بــا روش اســتفاده آســان میتواننــد تمامــی
نیازهــای غذایــی گیاهــان را از طریــق محلولپاشــی (اســپری روی

بــرگ) و آبیــاری برطــرف ســاخته و بــه شــادابی آنهــا در همــه

فصــول ســال کمــک نماینــد.
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بسته بندی

اسپری گیاهان زینتی

 400میلی لیتر

Ornamental

تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

240 ppm

فسفر قابل استفاده
پتاسیم محلول
در آب

Phosphate (P2O5) ava

200 ppm

)Potassium (K2O
soluble

آهن کالته

Iron (Fe) chelated

5.6 ppm

روی کالته

Zinc (Zn) chelated

4.8 ppm

منگنز کالته

)Manganese (Mn
chelated

4.0 ppm

مس کالته

Copper (Cu) chelated

2.0 ppm

بر کالته

Boron (B) chelated

0.6 ppm

مولیبدن کالته

)Molybdenum (Mo
chelated

0.2 ppm

آمینو اسید

Amino Acid

عصاره جلبک

Seaweed Extract

دستورالعمل مصرف
محلولپاشی

گیاهان آپارتمانی و زینتی

هفته ای یکبار

200 ppm

280 ppm
60 ppm

توضیحات

•افزایش دهنده شادابی و گلدهی گیاهان آپارتمانی
•مصرف ساده و ایمن
•حــاوی کلیــه عناصــر ماکــرو و میکــرو بــا قابلیــت جــذب بــاال
از طریــق بــرگ و ریشــه
•افزایش دهنده رشد رویشی و زایشی در گیاهان
•تامیــنکننــده تغذیــه عمومــی و قابــل اســتفاده بــرای کلیــه
گیاهــان
•حــاوی اســیدهای آلــی و عصــاره جلبــک جهــت بــاال بــردن
عملکــرد و مقاومــت گیاهــان

احتیاط و هشدار

•بــرای گیاهــان حســاس ماننــد تیــره شــویدی ،بــه نســبت  1بــه
 3رقیــق و بــهصــورت آبیــاری مصــرف گــردد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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یاورها

در دســترس نبــودن آب مناســب و بــا کیفیــت جهت محلولپاشــی

کودهــا و ســموم اغلــب منجــر بــه كاهــش تاثیــر آنهــا میگــردد.
یاورهــای محلولپاشــی جنوبــگان ضمــن اصــاح كیفیــت آب،
جــذب مــواد را توســط گیــاه افزایــش داده و مانــع کاهــش و از

بیــن رفتــن خــواص کــود و ســم در زمــان محلولپاشــی میگردنــد.
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بسته بندی

صابون محلولپاشی یونی

 0.5و  1و  4و  5و  10و

Ionic Surfactant

 20لیتری

توضیحات

دستورالعمل مصرف
محلولپاشی همراه با سموم یا کود ها

 1لیتر در هزار لیتر آب

محلولپاشی جهت شستن گیاه و کنترل آفات

 2لیتر در هزار لیتر آب

•مرطــوبکننــده و پخــش کننــده کودهــای محلولپاشــی و
ســموم روی بــرگ و افزایــش دهنــده دوام آنهــا
•جلوگیــریکننــده از ایجــاد حالــت ذرهبینــی قطــرات کــود و
ســم ،بــر روی ســطح بــرگ
•افزایـش دهنــده قــدرت تنفــس و فتوســنتز بــا پاكســازی گــرد
و غبــار از ســطح بــرگ
•نگهدارنــده کودهــا و ســموم بــر روی گیاهــان و افزایــش
عملکــرد آنهــا
•کاهــش دهنــده جمعیــت شــته ،پســیل و کنــه از طریــق
پالسمولیزاســیون
• pHکنتــرلشــده جهــت پیشــگیری از هیدرولیــز ســموم و
کودهــا و ســوختگی بــرگ
•محتــوی ســورفکتانت یونــی ،ســازگار بــا محیــط زیســت
(فاقــد مــواد مضــر بــرای گیــاه)
•حاوی فسفر و پتاسیم جهت تقویت عمومی گیاهان

احتیاط و هشدار
•ایــن صابــون صرفــاً مصــرف کشــاورزی دارد ،از اســتفاده آن
بــرای شستشــوی دســت و ســایر مصــارف بهداشــتی جــداً
خــودداری شــود.
•از اختــاط مســتقیم صابــون بــا کــود یــا ســم خــودداری شــود
و پــس از انحــال کامــل کــود و یــا ســم در مخــزن ســمپاش،
صابــون را اضافــه نماییــد.
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آجودان

بسته بندی

 0.5و  1لیتری

Adjuvant

توضیحات

•مرطــوب کننــده و پخشکننــده کــود و ســم روی بــرگ و
افزایــش دهنــده دوام آنهــا
•افزایــشدهنــده تــوان تنفــس و فتوســنتز بــا از بیــن بــردن
گــرد و غبــار ســطح بــرگ
•کاهــش دهنــده جمعیــت شــته ،پســیل و کنــه از طریــق
پالسمولیزاســیون
•بدون خطر و سازگار با محیط زیست گیاهی
•دوز مصرف پایین با عملکرد باال
•حــاوی مــواد فعــال غیــر یونــی  A.P.E.و ســازگار بــا کلیــه
ســموم (خصوصــاً سیســتمیک) و کودهــای محلولپاشــی

دستورالعمل مصرف
محلولپاشی همراه با سموم یا کود ها

 250میلی لیتر در هزار لیتر آب

محلولپاشی جهت شستن گیاه و کنترل آفات

 500میلی لیتر در هزار لیتر آب

احتیاط و هشدار
•ایــن محصــول صرفــاً مصــرف کشــاورزی دارد و از اســتفاده
آن بــرای شستشــوی دســت و ســایر مصــارف بهداشــتی جــداً
خــودداری شــود.
•از اختــاط مســتقیم آجــودان بــا کــود یــا ســم خــودداری شــود
و پــس از انحــال کامــل کــود و یــا ســم در مخــزن ســمپاش،
آجــودان را اضافــه نماییــد.
•دور از تابــش مســتقیم آفتــاب ،در دمــای  5تــا  40درجــه
ســانتی گــراد و در شــرایط متعــارف و دور از دســترس اطفــال
نگهــداری شــود.
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رکتیفایر

بسته بندی

RectipHier SP

 250گرمی (پودر )

توضیحات

• کاهشدهنده و تنظیمکننده (بافر)  pHآب جهت محلولپاشی
•افزایــشدهنــده مانــدگاری ســموم و کودهــای رقیــق شــده
در تانــک سمپاشــی
•اصــاح کننــده آبهــای قلیایــی و افزایــش عملکــرد کودهــا
و ســموم
• جلوگیریکننده از تبخیر سریع ذرات آب در حین محلولپاشی
و بعــد از آن
•افزایشدهنده جذب و نفوذ کودها از طریق سطح برگ
•کاهشدهنده عوارض سوء سختی آب
•افزایش دهنده قابلیت اختالط کودها
•افزایــش دهنــده حاللیــت کودهــای آبیــاری و جلوگیــری از
گرفتگــی در سیســتمهای آبیــاری
•اســتفاده آســان ،بــدون خطــرات ناشــی از مصــرف اســیدهای
معدنــی (ســولفوریک ،نیتریــک ،فســفریک و)...

دستورالعمل مصرف
محلولپاشی به همراه کودها و سموم

 250گرم در هزار لیتر آب

سیستم های تحت فشار

 0.5تا  1کیلو در هزار لیتر آب

احتیاط و هشدار

•از اختــاط بــا ســموم تــری ســیکالزول ،بــردو ،اکســی کلــرور
مــس ،تــری بنــورون متیــل و همچنیــن ترکیبــات قلیایــی
خــودداری شــود.
•از اختالط مستقیم با سموم یا کودها خودداری شود.
•در زمــان مصــرف ابتــدا رکتیفایــر را در مخــزن ســمپاش حــل
نمــوده و ســپس ســم یــا کــود را بــه تدریــج اضافــه نماییــد.

آجودان +میکرو 10-0-30
های پتاس

Adjuvant
High Potash + Micro
10-0-30 SP
مصرف:
دستور العمل
ضمانت شده:
تجزیه
محلولپاشی همراه با سموم یا
کودها

 250میلی لیتر در هزار
لیتر آب

محلولپاشی جهت شستن گیاه و
کنترل آفات

 500میلی لیتر در هزار
لیتر آب

احتیاط و هشدار:
ایــن محصــول صرفــا مصــرف کشــاورزی دارد و
از اســتفاده آن بــرای شستشــوی دســت و ســایر
مصــارف بهداشــتی جــدا خــودداری شــود.
از اختــاط مســتقیم آجــودان بــا کــود یــا ســم
خــودداری شــود و پــس از انحــال کامــل کــود و
یــا ســم در مخــزن ســمپاش ،آجــودان را اضافــه
نماییــد.
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توضیحات:
توضیحات :
دوام
دهنــدهکالت
صــورت
ش
بــه
افزای
مغــذی
بــرگ و
رویریــز
عناصــر
توجــه وازســم
کننــده کــود
ش قابــل
میــزان
حــاویو پخ
کننــده
مرطوب •
شــده
آنهــا
گرد و غبار سطح برگ
بردنرشد
محرک
عنوانبین
فتوسنتز با از
های آلی به
تنفس و
دارای اسید
افزاینده•توان
کلیــه ســموم (خصوصــاً
محیطی
ســازگار بــا
تن ،شهای
.A.P.E
یونــیمقابل
گیاه در
غیــر
سازی
فعــال
مقاوم
مــواد
حــاوی •
در  pHهای قلیایی
محلولپاشــی
کودهــایفرموالسیون
پایداری باالی
سیســتمیک) و
•
گیاهی میکرو
بهتر عناصر
زیست
جذب
محیط
جهت
سازگار با
حاوی ازت
خطر و
بدون •
پایینطریق پالسمولیزاسیون
کنه از
مصرف
پسیل و
شتهبا،دوز
حاللیت باال
کاهش •جمعیت
کمبود عناصر میکرو
سریع باال
کنندهعملکرد
پایین با
برطرف
مصرف
دوز •
•قابــل مصــرف جهــت اغلــب کشــتهای زراعــی و باغــی بــهصــورت
محلولپاشــی و آبیــاری

دستور العمل مصرف:

احتیاط و هشدار:

•مقادیــر توصیــه شــده عمومــی اســت و بــا توجــه بــه تنــوع محصــوالت کشــاورزی ،میــزان کمبــود،
ســن گیــاه و شــرایط محیطــی قابــل تغییــر اســت.
•قبل از مصرف با كارشناسان خبره مشورت گردد.
•در صــورت نيــاز بــه اختــاط بــا ســموم و یــا كودهــای ديگــر ،حتمــا ابتــدا در يــك ظــرف جداگانــه
امــكان اختــاط بررســی و ســپس در ســطح محــدود آزمايــش شــود.

بسته بندی:

 1کیلویی (پودر)

نوع بستهبندی :
**44811
ماده کودی:
لیتری
ثبت و 1
شماره0.5

آزمایشگاه

دسترســی بــه کشــاورزی پایــدار و پیشــرفته ،متکــی بــه تحقیقــات
و کاربــرد اصــول علمــی مــی باشــد تــا ضمــن افزایــش کمــی و

کیفــی محصــوالت ،از منابــع در دســترس بــه بهتریــن نحــو ممکــن
اســتفاده گــردد.

آزمایشــگاه کرمــان زمیــن بــا بیــش از  30ســال تجربــه ،تحقیــق و

بکارگیــری کارشناســان مجــرب و تجهیــزات مــدرن آزمایشــگاهی،
عــاوه بــر کنتــرل کیفــی محصــوالت ایــن شــرکت ،بــه بررســی و

آنالیــز کلیــه نهــاده هــای مربــوط بــه کشــاورزی اعــم از آب ،خــاک،

بــرگ ،کــود و  ..میپــردازد و مشــاوره تخصصــی بــرای کشــاورزان و

کارشناســان عزیــز ارائــه مینمایــد.

بازرگانی

واحــــد بازرگانــــی شــــرکت صنایــــع شــــیمیایی کرمــــان زمیــــن

(جنوبگان-کوکلیکــو) امــــکان تامیـــن و توزیـــع انـــواع دیگـــر
محصـــوالت کـــودی و شـــیمیایی را از منابـــع داخلـی و خارجـی دارا

میباشـــد؛ در زیـــر بـــه تعـــدادی از ایـــن مـــوارد اشـــاره میگـــردد:
•مونو آمونیم فسفات
•دی آمونیم فسفات

•مونو پتاسیم فسفات

•انواع گوگرد عدسی ،پودر و گرانول
•سولفات مس

•سولفات منگنز

•نیترات پتاسیم
•اسید بوریک

•سولفات آمونیوم پودر ،کریستال و گرانول

•انواع کالتهای آهن  EDDHAو EDDHSAM
•ماکرو گرانول 10-6-10

•پلی گرو (پلت مرغی)

كلیــــه محصــــوالت تجــــاری بــا ضمانــــت کیفیــت و آنالیــز واحــد

كنتــــرل كیفــــی ،از بهتریــــن منابــــع تهیــــه و تامیــن میشــوند.
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