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کود و اصالح کننده های خاک
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بنیانگذاران شرکت  تولید، واردات و توزیع ادوات، بذر و سایر نهاده های کشاورزی در خانواده 

سروش باران سابقه ای دیرینه دارد.  به پشتوانه این حمایت و تجربه ی 50 ساله، شرکت سروش 

باران در سال 1387 با رویکردی جدید و نگاهی نوین پا به عرصه صنعت کشاورزی کشور نهاد .

این شرکت با هدف کمک به ارتقای سطح کشاورزی و باغبانی کشورمان، با اتکا به دانش فنی 

کارشناسان خود، نسبت به واردات و توزیع ابزار و ادوات باغبانی، ماشین آالت و نهاده های کشاورزی 

منطبق بر آخرین تکنولوژی ها و استانداردهای روز دنیا از شرکت های معتبر جهان اقدام نموده است.

ی منظم خدمات پس از فروش، ارائه خدمات فنی و مشاوره در زمینه کشاورزی،  ایجاد شبکه 

بکارگیری کارشناسان خبره در اقصی نقاط کشور، آموزش مستمر کارکنان شرکت معرفی محصوالت 

با کیفیت باال و ایجاد نمایندگی های فعال در سراسر کشور نشانگر اعتقاد و عزم راسخ ما در این 

مسیر می باشد. 

باغبانی،  و  زراعی  و کمیت محصوالت  کیفیت  ارتقاء  وری،  بهره  افزایش  ها  این تالش  ی  ثمره 

کمک به رفاه کشاورزان و ارتقای سطح سالمت جامعه و بهبود اقتصاد کشور و ارائه تصویر مناسب 

و سازنده در این عرصه می باشد که زمینه را برای توسعه روز افزون این شرکت فراهم نموده است.



3

PLANTFEEDHUMINBEST

 	20-20-205 	HUMINBEST 85%31

 	15-05-30+2MgO6 	HUMINBEST MIX32

 	10-52-107 	HUMINBEST IRON33

 	12-03-438FERTIPLUS

 	12-12-369 	FERTIBOOST AH8035

 	17-44-0010 	FERTIBOOST AH1536

 	00-00-51+18S11 	KELOSTAR Fe 13%37

 	12-61-0012 	KELOSTAR Ca 14%38

 	00-52-3413 	KELOSTAR Zn 14%39

 	12-02-4514 	CALIMAG PLUS40

 	)Foliar( 20-20-2016 	MIX DRIP41

 	)Foliar( 10-52-1017BIOTRON AGRI

 	)Foliar( 15-05-3018 	TAMIT44

 	00-28-3319 	GRINCIT45

 	MAXI CAL BOR20SICIT 2000

 	MAXI CAL MAG21 	PROTIFERT PN1446

 	MAXI DRIN22 	MICROFERT LMW747

 	ACTIVE BOR23KARE TARIM

 	NITRO CAL24 	MOBORCIN48

 	00-00-36+25S25 	KARE COMBI49

 	12-50-12SC26DUSLO

 	05-05-40SC27 	DUCANIT )CAN(m50

 	HUMIC ACID28

 	DOCTOR SOIL29

فهرست مطالب :
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Water soluble Fertilizers
پلنت فید مجموعه ای از کودها است که تحت لیسانس شرکت هلندی

VAN LOON HOEVEN
با استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب، در کشور اردن تولید می شود.

پیشــگیری از خطر بروز کمبودهای غذایی و
کاهــش محصــول، بهتــر از درمــان آن اســت.
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)ppm( عناصر میکرو
1000Fe-EDTAآهــن

ی و 500Zn-EDTAر

500Cu-EDTAمــس

500Mn-EDTAمنگنز

200Bبــر

5Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 200Nا

200P2O5فسفـر

200K2Oپتاسیم

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 20-20-20:

زمان کود دهیمحلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول

تکرارنوبت دومنوبت اول

4 تا 8درختان میوه غیر بارده
)کیلو / هکتار( 

 2 تا 3 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

 پیش ازیک ماه بعدشروع رشد بهاره
ریزش برگ ها

8 تا20درختان میوه بارده
)کیلو / هکتار(

برحسب نیازپس از تشکیل میوهشروع رشد بهاره

50درختچه ها، درختان زینتی
)گرم / درخت(

برحسب نیازبرحسب نیازشروع رشد بهاره

5 تا10غــالت
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

 در هکتار

برحسب نیازپیش از ظهور خوشه هاشروع پنجه زنی

5 تا 8سبزی و جالیـز
)کیلو/ هکتار(

برحسب نیازیک ماه بعد4 تا 6 برگی 

1 تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
1,5 تا 2,5 کیلوگرم)کیلو / هزار متر مربع(

در  هزار لیتر آب

برحسب نیازیک ماه بعدشروع گل دهی

2 تا 4چــمـن
)کیلو / هزار متر مربع(

برحسب نیازیک ماه بعدپایان رکود زمستانه

پلنت فید 20-20-20 : به عنوان کود کاملی که از سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم، به نسبت مساوی برخوردار است، در تمام 
مراحل رشد انواع گیاهان باغی، زراعی، گل و گیاهان زینتی و گلخانه قابل مصرف بوده و رایج ترین ترکیب در بین کودهای 

کامل محسوب می شود. 

!

کود 
ماکرو کامل
با عناصر ریز 

مغذی

ترکیــب عناصــر

عاری از کلر و سدیم

PLANTFEED  20-20-20
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Trace Elements

10kg

20kg



6

کود 
ماکرو کامل
با عناصر ریز 

مغذی

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

8 تا20درختان میوه بارده
)کیلو / هکتار(

 2 تا 4 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

برحسب نیازشروع رسیدن میوهپس از تشکیل میوه

50درختچه ها، درختان زینتی
)گرم / درخت(

 2 تا 4 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

برحسب نیازیک ماه بعدپس از شــروع گل دهی

5 تا10غــالت
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

 در هکتار

---خمیری نرمظهور خوشه ها

5 تا 8سبزی و جالیـز
)کیلو/ هکتار(

برحسب نیازیک ماه بعدبعد از گل دهی

1 تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
1,5تا 2,5 کیلوگرم)کیلو / هزار متر مربع(

در هزار لیتر آب

پس از تشکیل گل 
برحسب نیازیک ماه بعدیا میوه

2 تا 4چــمـن
)کیلو / هزار متر مربع(

برحسب نیازاواخر تابستاناواخر بهار

پلنت فید 30-05-15: دارای ازت، فسفر و پتاسیم فراوان است و برای مصرف در اواخر فصل و در دوره رشد زایشی 
توصیه می شود. مصرف این کود به رنگ آوری محصول، بهبود رنگ و طعم میوه، بهبود کیفیت پوست و درنتیجه کاهش ترک 

خوردگی میوه و افزایش قند کمک می کند.

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 15-05-30:

)ppm( عناصر میکرو
1000Fe-EDTAآهــن

ی و 500Zn-EDTAر

500Cu-EDTAمــس

500Mn-EDTAمنگنز

200Bبــر

5Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 150Nا

50P2O5فسفـر

300K2Oپتاسیم

20MgOمنیزم

!

PLANTFEED 15-05-30 + 2MgO
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Trace Elements

ترکیــب عناصــر

عاری از کلر و سدیم

10kg

20kg
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کود 
ماکرو کامل
با عناصر ریز 

مغذی

)ppm( عناصر میکرو
1000Fe-EDTAآهــن

ی و 500Zn-EDTAر

500Cu-EDTAمــس

500Mn-EDTAمنگنز

200Bبــر

5Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 100Nا

520P2O5فسفر

100K2Oپتاسیم

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

4 تا 8درختان میوه غیر بارده
)کیلو / هکتار( 

---

 پیش ازبرحسب نیازشروع رشد بهاره
شروع خزان

8 تا20درختان میوه بارده
)کیلو / هکتار(

 پیش ازبرحسب نیازقبل از گل دهی
شروع خزان

50درختچــه ها، درختــان زینتی
)گرم / درخت(

برحسب نیازبرحسب نیازشروع رشد بهاره

5 تا10غــالت
)کیلو / هکتار(

برحسب نیازبر حسب نیازپیش از ساقه روی

5 تا 8سبزی و جالیـز
)کیلو/ هکتار(

برحسب نیازیک ماه بعد4 تا 6 برگی 

1 تا 2گلخانــه ها و گیاهــان زینتی
)کیلو / هزار متر مربع(

برحسب نیازقبل از گل دهی4 تا 6 برگی 

2 تا 4چــمـن
)کیلو / هزار متر مربع(

پس از مرحله اول 
برحسب نیازبرحسب نیازچمن زنی

پلنت فید 10-52-10: به دلیل برخورداری از فسفر فراوان، یک استارتر عالی برای ابتدای فصل رشد محسوب می شود. ازت 
و پتاسیم موجود در این کود عالوه بر این که بخشی از نیاز گیاه را تامین می کند، راندمان جذب فسفر را نیز افزایش می دهد.

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 10-52-10:

!

PLANTFEED  10-52-10
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Trace Elements

ترکیــب عناصــر

عاری از کلر و سدیم

10kg

20kg
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PLANTFEED  12-03-43
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Trace Elements

کود 
ماکرو کامل
با عناصر ریز 

مغذی

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

8 تا20درختان میوه بارده
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

 در هزار لیتر آب

---رنگ آمدن میوهرشد سریع میوه

50درختچه ها، درختان زینتی
)گرم / درخت(

---برحسب نیازاوایل تابستان

5 تا10غــالت
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

 در هکتار

------خمیری شدن دانه ها

5 تا 8سبزی و جالیـز
)کیلو/ هکتار(

---برحسب نیازرنگ آمدن میوه

1 تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
1,5تــا 2,5 کیلوگرم)کیلو / هزار متر مربع(

در هزار لیتر آب

بعد از تشکیل گل 
یا میوه

تکرار 20 تا 30 روز 
برحسب نیازبعد

2 تا 4چــمـن
)کیلو / هزار متر مربع(

برحسب نیازاواخر تابستاناواخر بهار

ــی  ــرا منبــع اصل ــواده کودهــای کامــل پلنــت فیــد محســوب مــی شــود. زی ــت فیــد 43-03-12: ترکیبــی متفــاوت در خان پلن
پتاســیم آن نیتــرات پتاســیم اســت. ایــن کــود بــا برخــورداری از 43 درصــد پتاســیم  و  ازت نیتراتــی ترکیبــی ایــده آل بــرای 

دوره رشــد زایشــی، بــه ویــژه در ســبزی و صیفــی جــات اســت.
پلنــت فیــد 43-03-12 را در مــزارع و گلخانــه هــای صیفــی بــه ویــژه در فصــل زمســتان مصــرف کنیــد تــا عــالوه بــر افزایــش 

گل و تســریع در رســیدن میــوه، رشــد عمومــی بوتــه نیــز بهبــود یابــد. 

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 12-03-43:

)ppm( عناصر میکرو
1000Fe-EDTAآهــن

ی و 500Zn-EDTAر

500Cu-EDTAمــس

500Mn-EDTAمنگنز

200Bبــر

5Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 120Nا

30P2O5فسفـر

430K2Oپتاسیم

!

ترکیــب عناصــر

عاری از کلر و سدیم

10kg

20kg
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کود 
ماکرو کامل
با عناصر ریز 

مغذی

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

8 تا20درختان میوه بارده
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

 در هزار لیتر آب

برحسب نیازرشد سریع میوهپس از تشکیل میوه

50درختچه ها، درختان زینتی
)گرم / درخت(

برحسب نیازیک ماه بعدپس از شروع گل دهی

5 تا 8سبزی و جالیـز
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو/ هکتار(

 در هکتار

پس از شروع گل 
برحسب نیازیک ماه بعددهی

5 تا 10غــالت
)کیلو/ هکتار(

---خمیری نرمبه محض ظهور  خوشه ها

1 تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
)کیلو / هزار متر مربع(

1,5تا 2,5 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

بعد از تشکیل گل 
برحسب نیازیک ماه بعدیا میوه

2 تا 4چــمـن
)کیلو / هزار متر مربع(

برحسب نیازاواخر تابستاناواخر بهار

پلنــت فیــد 36-12-12: دارای ازت و فســفر بــه مقــدار مســاوی امــا کمتــر از 20-20-20 اســت. در مقابــل بــا برخــورداری از 
36 درصــد پتاســیم، ترکیبــی مناســب بــرای اوایــل دوره رشــد زایشــی محســوب مــی شــود. 

پلنت فید 36-12-12 را برای درختانی مانند پسته که کاهش ذخیره فسفر باعث تشدید سال آوری می شود، در دوره پر 
کردن مغز مصرف کنید. در برخی از گیاهان زراعی مانند ذرت، مصرف این کود به محض مشاهده اولین گل های نر در مزرعه، 
توصیه می شود. مصرف این کود به رنگ آوری محصول، بهبود رنگ و طعم میوه، افزایش قند و بهبود کیفیت پوست و درنتیجه 

کاهش ترک خوردگی میوه و کمک می کند.

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 12-12-36:

)ppm( عناصر میکرو
1000Fe-EDTAآهــن

ی و 500Zn-EDTAر

500Cu-EDTAمــس

500Mn-EDTAمنگنز

200Bبــر

5Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 120Nا

120P2O5فسفـر

360K2Oپتاسیم

!

PLANTFEED  12-12-36
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Trace Elements

ترکیــب عناصــر

عاری از کلر و سدیم

10kg

20kg
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PLANTFEED  17-44-00
Urea Phosphate
Water Soluble Fertilizer

کود
اوره فسفات

پلنــت فیــد 0-44-17: کــودی اســت بــه شــدت اســیدی )pH=2( و از قابلیــت حــل شــوندگی بــاال کــه عناصــر ازت و فســفر را 
بــه نســبت مناســبی تامیــن مــی کنــد. خاصیــت اســیدی ایــن کــود باعــث کاهــش pH آب و خــاک شــده و بــه جــذب ســایر عناصر 
بــه ویــژه ریزمغــذی هایــی کــه در خــاک تثبیــت شــده انــد، کمــک مــی کنــد. بنابرایــن بــرای مصــرف در اغلــب مناطــق ایــران کــه 

خــاک هــا قلیایــی و یــا آهکــی هســتند، بســیار مناســب اســت.
توجه: از مصرف اوره فسفات در سیستم های هیدروپونیک خودداری کنید.

از محلول پاشی با غلظت های باالتر به دلیل وجود خطر گیاه سوزی خودداری کنید.
کــود اوره فســفات، بــا ترکیبــات هیومیکــی، کودهــای کلســیم و مــواد دفــع آفــات ســازگاری  نــدارد، لــذا از اختــالط آن هــا 

خــودداری کنیــد. 

محلول پاشیآبیاری تحت فشارآب آبیارینوع مـحصـول

50 تا 100درختان میوه )بارده جوان(
)گرم / درخت(

30 تا 70
1,5 تا 2,5 کیلوگرم)گرم / درخت(

100 تا 150درختان میوه )بارده کامل( در هزار لیتر آب
)گرم / درخت(

75 تا 100
)گرم / درخت(

8 تا 14گیاهان زراعی
)کیلو/ هکتار(

4 تا 8
1,5 تا 2 کیلوگرم)کیلو/ هکتار(

در هکتار
1تا 3گلخانه ها و گیاهان زینتی

)کیلو / هزار متر مربع(
1 تا 3

)کیلو / هزار متر مربع(

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 17-44-00:

ویـژگـی ها
 *
کاماًل در آب حل می شود.. 1
دارای خاصیت اسیدی شدید است.. 2
سیســتم آبیاری را رســوب زدایی می کند. . 3
راندمان جذب فســفر آن بســیار باال است.. 4
خاک اطراف ریشــه را اســیدی تــر کرده، به . 5

جــذب ســایر عناصــر از خاک کمک مــی کند.
فاقــد خطــرات کارکــردن بــا مایعات اســیدی . 6

است.

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 170Nا

440P2O5فسفر

!

ترکیــب عناصــر

20kg
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PLANTFEED  00-00-51 + 18S
Potassium Sulfate
Water Soluble Fertilizer

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
510K2Oپتاسیم

180SO4گوگرد

ویـژگـی ها
 *
کاماًل در آب حل می شود.. 1
عاری از کلر و سدیم محسوب می شود.. 2
به خاک، گوگرد اضافه می کند.. 3
سیســتم آبیــاری را رســوب زدایی مــی کند.. 4
ــر کــرده، . 5 خــاک اطــراف ریشــه را اســیدی ت

بــه جــذب ســایر امــالح کمــک مــی کنــد.

ویژه  به  مختلف  گیاهان  در  مصرف  برای  مناسبی  کود   )K2O( آب  در  محلول  پتاسیم  از  سرشار   :0-0-51+18S فید  پلنت 
محصوالتی است که نیاز باالیی به پتاسیم دارند. این کود به دلیل عاری بودن از کلر، در محصوالت حساس به کلر مانند 

سیب زمینی توصیه می شود.
پلنت فید 18S+51-00-00 بیش از %50 سولفات )SO4( داشته، باعث کاهش موقت اسیدیته خاک می شود و در سیستم های 
آبیاری قطره ای، نوارهای آبیاری و قطره چکان ها را رسوب زدایی می کند. سولفات پتاسیم پلنت فید را در تمام دوره رشد گیاه 
می توانید مصرف کنید، اما در دوره درشت شدن و رسیدن میوه نقش آن حساس تر است. در درختان خشکباری بویژه پسته و 
گردو مصرف آن در مرحله دانه پرکردن به تشکیل و سفید شدن مغز کمک می کند. در دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر آن 

را در هنگام ذخیره کردن قند مصرف کنید تا عیار روغن یا قند افزایش یابد.

محلول پاشیآبیاری تحت فشارآب آبیارینوع مـحصـول

15 تا 30درختان میوه بارده
)کیلو / هکتار(

8 تا 15
3 تا 5 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

10 تا 30درختچه ها، درختان زینتی در هزار لیتر آب
)گرم / درخت(

7 تا 15
)گرم / درخت(

8 تا 15غــالت
)کیلو / هکتار(

5 تا 12
3 تا 5 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

7 تا 14سبزی و جالیـز در هکتار
)کیلو/ هکتار(

5 تا 12
)کیلو / هکتار(

1تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
)کیلو / هزار متر مربع(

0,5 تا 1
)کیلو / هزار متر مربع(

2 تا 3 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

مقدار و زمان مصرف پلنت فید00-00-51:

!

کود
سولفات
پتاسیم

ترکیــب عناصــر

20kg
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PLANTFEED  12-61-00
Mono Ammonium Phosphate )MAP(

Water Soluble Fertilizer

کود 
مونو فسفات 

آمونیوم

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 120NH4ا

610P2O5فسفر

ویـژگـی ها
 *
کاماًل در آب حل می شود.. 1
دارای خاصیت بافری است.. 2
باالترین غلظت فسفر را دارد.. 3
راندمــان جذب فســفر آن بســیار باال اســت.. 4
عاری از کلر و سدیم و عناصر سنگین است.. 5
جذب ریز مغذی ها از خاک را تسهیل می کند.. 6

پلنـت فیـد 0-61-12 )منـو فسـفات آمونیـوم(: کـودی اسـت ممتـاز کـه باالتریـن میزان فسـفر را آن هـم بصورت کامـاًل محلول 
در آب تامیـن مـی کنـد. ازت موجـود در ایـن کـود بـه فـرم آمونیوم اسـت که نسـبت به سـایر فـرم هـای ازت دارای پایداری 
بیشـتر بـوده و مـدت بیشـتری در دسـترس ریشـه مـی مانـد. عـالوه برایـن، وجـود ازت، بـر قابلیت جذب فسـفر مـی افزاید. 
پلنـت فیـد 0-61-12 کودی بسـیار مناسـب برای آغاز دوره رشـد گیاهان اسـت و با داشـتن خاصیت بافـری، pH  محلول های 

غذایـی را در حـدود 4,5 ثابـت نگه می دارد. 
توجـه: کـود مونـو فسـفات آمونیـوم پلنت فیـد 0-61-12 با هیچ کـدام از کودهای کلسـیم و  اغلب ترکیبات منیزیم سـازگاری 

نـدارد، لـذا از اختـالط آن ها خـودداری نمایید. 

محلول پاشیآبیاری تحت فشارآب آبیارینوع مـحصـول

8 تا 14گیاهان زراعی
)کیلو/ هکتار(

10 تا 12
)کیلو / هکتار(

---

1تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
)کیلو / هزار متر مربع(

0,5 تا 1,5
)کیلو / هزار متر مربع(

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 0-61-12)منو فسفات آمونیوم(:

!

ترکیــب عناصــر

20kg
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PLANTFEED  00-52-34
Mono Potassium Phosphate )MKP(

Water Soluble Fertilizer

کود
مونو فسفات 

پتاسیم

محلول پاشیآبیاری تحت فشارآب آبیارینوع مـحصـول

50 تا 100درختان میوه )بارده جوان(
)گرم / درخت(

30 تا 70
2 تا 3,5 کیلوگرم)گرم / درخت(

در هزار لیتر آب 100 تا 200درختان میوه )بارده کامل(
)گرم / درخت(

50 تا 100
)گرم / درخت(

8 تا 10گیاهان زراعی
)کیلو/ هکتار(

4 تا 8
)کیلو/ هکتار(

1,5 تا 2,5 کیلوگرم
در هکتار

1تا 1,5گلخانه ها و گیاهان زینتی
)کیلو / هزار متر مربع(

10 تا 30
)کیلو / هزار متر مربع(

1 کیلوگرم
در هزار لیتر آب

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
520P2O5فسفر

340K2Oپتاسیم

ویژگی ها
 *
کاماًل در آب حل می شود.. 1
به جذب عناصر ریز مغذی کمک می کند.. 2
دارای شاخص شوری زایی پایین است.. 3
راندمان جذب فسفر آن بسیار باال است.. 4
عاری از کلر و سدیم و فلزات سنگین است.. 5
قابلیــت هدایــت الکتریکــی )EC( آن پاییــن . 6

اســت.  )0,85(

پلنــت فیــد 34-52-0: از نســبت بســیار بــاالی فســفر و پتاســیم برخــوردار بــوده، باالتریــن غلظــت از ایــن دو عنصــر را تامیــن 
مــی کنــد. ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن کــود اجــازه مــی دهــد در مــواردی کــه تنــش شــوری وجــود دارد، از آن بــه راحتــی 

و بــدون تــرس از تشــدید شــوری اســتفاده شــود.
پلنت فید 34-52-0 بدلیل نداشتن ازت برای مصرف در مزارع یونجه توصیه می شود، این کود را می توانید در دوره هایی از 

رشد که گیاهان به ازت نیاز ندارند یا مصرف کودهای ازته در فرآیند رشد آن ها ایجاد اختالل می کند، مصرف کنید. 
توجــه: کــود مونــو فســفات پتاســیم پلنــت فیــد 34-52-0 بــا هیــچ کــدام از کودهــای کلســیم و  اغلــب ترکیبــات منیزیــم  و 

ترکیبــات قلیایــی مثــل ترکیبــت هیومیکــی ســازگاری نــدارد، لــذا از اختــالط آن هــا خــودداری نماییــد. 

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 0-52-34:

!

ترکیــب عناصــر

20kg
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PLANTFEED  12-02-45

شود. به همین دلیل برای  نوعی کودکامل پودری شکل است که برپایه نیترات پتاسیم تولید می   :12-02-45 پلنت فید 
ای مثل گوجه  های اوج مصرف، سبزیجات فضای باز و گلخانه  تامین ازت و پتاسیم مورد نیاز گیاهانی مثل ذرت در دوره 

فرنگی و نیز در کلیه محصوالت در فصل های سرد، بسیار مناسب است. 
وجود مقدار اندکی فسفر در این  ترکیب به اثرات این کود اعتدال می بخشد و از به هم خوردن تعادل عناصر غذایی به 

دنبال مصرف آن جلوگیری می کند.
پلنت فید 45-02-12 برای مصرف در محصوالت حساس به کلر قابل توصیه است.

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 120Nا

20P2O5فسفـر

450K2Oپتاسیم

ترکیــب عناصــر

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

5 تا 8درختان میوه بارده
 2 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هکتار(

 در هزار لیتر آب

برحسب نیازیک ماه بعدرشد سریع میوه

30 تا 50درختچه ها، درختان زینتی
)گرم / درخت(

اواخر تابستانیک ماه بعداواخر بهار

5 تا10غــالت
کیلوگــرم)کیلو / هکتار(  3 تــا   2

در هکتار

------خمیری شدن دانه ها

5 تا 8سبزی و جالیـز
)کیلو/ هکتار(

---رنگ آمدن میوهرشد سریع میوه

1 تا 2گلخانه ها و گیاهان زینتی
1 تا 3 کیلوگرم)کیلو / هزار متر مربع(

در هزار لیتر آب

تکرار 20 تا 30 روز بعد از تشکیل میوه
برحسب نیازبعد

2 تا 4چــمـن
)کیلو / هزار متر مربع(

برحسب نیازاواخر تابستاناواخر بهار

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 12-02-45:

!

کود کامل
حاوی

نیترات پتاسیم

20kg
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Fertilizers Production

کودهای PLANTFEED در فرمول های مختلف
و با نسبت های متفاوتی از ازت، فسفر و پتاسیم تولید و عرضه می شود

تا مدیران مزارع و کشاورزان بتوانند در مراحل مختلف رشد محصول و در فصول مختلف،
مناسب ترین فرمول را برای کوددهی توصیه و انتخاب کنند.

پیشرفت های علمی در تغذیه گیاهی و مدیریت حاصلخیزی خاک، تحول بزرگی در تولید 
و  نیاز بشر  تامین غذای مورد  به سزایی در  و نقش  نموده  ایجاد  محصوالت کشاورزی 

کاستن از شدت قحطی ها و کمبودهای مواد غذایی ایفا نموده است.
گیاهان سبز قادرند با استفاده از مواد معدنی، آب و گاز کربنیک، تمام ترکیبات ضروری 
برای رشد و نمو و تولید مثل خود را بسازند. برای همه گیاهان، فراهم بودن شانزده 
عنصر ضروری است. هرچند که بعضی از گیاهان به عناصر دیگری هم نیاز دارند. انواع 
کودهای شیمیایی و ارگانیک برای تامین این عناصر ضروری توصیه و تولید می شوند.
هنگام توصیه و مصرف کودها، باید توجه داشت که وقتی چند عنصر غذایی مانند 
ازت، فسفر و پتاسیم به همراه هم و به میزان مناسب استفاده شوند، میزان جذب 
های متنوع کودهای  شود. به همین دلیل فرمول  تک تک آن ها توسط ریشه بیشتر می 
کامل پلنت فید، ازت، فسفر و پتاسیم را با نسبت های متفاوت دارند که به آن ها عناصر 
ریزمغذی نیز افزوده شده است تا عالوه بر پیشگیری از بروز کمبودهای مختلف، راندمان 

جذب آن ها نیز بیشتر شود.
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PLANTFEED  20-20-20 +AA
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Micronutrients

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

 1 تا 2 کیلوگرمدرختان میوه بارده
 در هزار لیتر آب

بعد از تشکیل میوهشروع رشد بهاره

برحسب نیاز
یک ماه بعدشروع گل دهیگلخانــه ها و گیاهان زینتی

 1 تا 3 کیلوگرمغــالت
 در  هکتار

ظهور خوشه هاشروع پنجه زنی

یک ماه بعد4-6 برگیسبزی و جالیـز

پلنــت فیــد 20-20-20: کــود کاملــی اســت کــه از ســه عنصــر ازت، پتاســیم و فســفر بــه نســبت مســاوی برخــوردار اســت. 
پلنــت فیــد 20-20-20 عــالوه بــر عناصــر پــر مصــرف، منیزیــم و آهــن، از اســیدهای آمینــه و اســید هیومیــک برخــوردار 
اســت. ایــن مــواد کــه از منشــاء طبیعــی تامیــن مــی شــوند، بــه علــت برخــورداری از تاثیــرات ضــد تنــش و محــرک رشــد، 

میــزان اثــر بخشــی ایــن کــود بــر کیفیــت، مرغوبیــت و میــزان تولیــد محصــول را بــه شــدت افزایــش مــی دهنــد. 
توجه: کود پلنت فید 20-20-20 با اغلب کودها و مواد دفع آفات نباتی قابل اختالط است.

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 20-20-20:

)ppm( عناصر میکرو
500Fe-EDTAآهــن

1000MgOمنیزیم

Humic 5000اسید هیومیک
Acid

Amino 2000آمینو اسید
Acid

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 200Nا

200P2O5فسفـر

200K2Oپتاسیم

!

کود 
کامل برای 

محلول پاشی 
برگی

ترکیــب عناصــر

2kg
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PLANTFEED 10-52-10 +AA
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Micronutrients

ــه  ــم ک ــیم و منیزی ــراه ازت، پتاس ــه هم ــفر، ب ــار از فس ــت سرش ــردی اس ــه ف ــر ب ــب منحص ــد 10-52-10: ترکی ــت فی پلن
بــرای افزایــش اثربخشــی، بــه آن هیومیــک اســید و اســیدهای آمینــه افــزوده انــد. در ایــن فــرآورده اثــرات محــرک رشــد 

ــا فوایــد اســیدهای هیومیــک، تاثیــر فســفر، ازت و پتاســیم را تشــدید مــی کنــد. اســیدهای آمینــه همــراه ب
پلنت فید 10-52-10 به یک استارتر قوی و ترکیبی ایده آل برای مصرف در مراحل آغازین رشد رویشی تبدیل شده است

که برای مصرف در باغات در شروع فصل رشد بهاره و در نباتات زراعی در شروع رشد رویشی مناسب است. 
توجه: کود پلنت فید10-52-10 با اغلب کودها و مواد دفع آفات نباتی قابل اختالط است.

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

درختان میوه بارده
 1 تا 2 کیلوگرم

 در هزار لیتر آب

بعد از تشکیل میوهشروع رشد بهاره

برحسب نیاز
شروع گل دهیپس از استفرار نشاءگلخانــه ها و گیاهان زینتی

 1 تا 3 کیلوگرمغــالت
 در  هکتار

ظهور خوشه هاشروع پنجه زنی

یک ماه بعد4-6 برگیسبزی و جالیـز

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 10-52-10:

)ppm( عناصر میکرو
500Fe-EDTAآهــن

1000MgOمنیزیم

Humic 5000اسید هیومیک
Acid

Amino 2000آمینو اسید
Acid

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 100Nا

520P2O5فسفـر

100K2Oپتاسیم

!

کود استارتر
حاوی محرکـ رشد

ترکیــب عناصــر

2kg
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PLANTFEED  15-05-30+2MgO
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Micronutrients

!

پلنــت فیــد 30-05-15: دارای پتاســیم فــراوان، ازت و فســفر و بــه همــراه هیومیــک اســید و اســیدهای آمینــه اســت و 
بــرای مصــرف در اواخــر فصــل  و در دوره رشــد زایشــی توصیــه مــی شــود. مصــرف ایــن کــود بــه رنــگ آوری محصــول، بهبود 

رنــگ و طعــم میــوه، بهبــود کیفیــت پوســت و در نتیجــه کاهــش تــرک خوردگــی میــوه و افزایــش قنــد کمــک مــی کنــد. 
توجه: کود پلنت فید 30-05-15 با اغلب کودها و مواد دفع آفات نباتی قابل اختالط است.

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

 1,5 تا 3 کیلوگرمدرختان میوه بارده
 در هزار لیتر آب

رشد سریع میوهبعد از تشکیل میوه

برحسب نیاز
 1 تا 2 کیلوگرمگلخانــه ها و گیاهان زینتی

 در هزار لیتر آب
یک ماه بعدبعد از تشکیل میوه

 1,5 تا 3 کیلوگرمغــالت
 در هکتار

خمیری نرمظهور خوشه ها

یک ماه بعدبعد از گل دهیسبزی و جالیـز

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 15-05-30:

)ppm( عناصر میکرو
500Fe-EDTAآهــن

MgO%2منیزیم

Humic 5000اسید هیومیک
Acid

Amino 2000آمینو اسید
Acid

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 150Nا

50P2O5فسفـر

300K2Oپتاسیم

ترکیــب عناصــر

2kg

کود 
کامل برای 

محلول پاشی 
برگی
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قارچ  ضد  رشد،  محرک  ترکیبی   :00-28-33 فید  پلنت 
در  گیاهان  طبیعی  دفاع  مکانیسم  کننده  تقویت  و 
که  است  باکتریایی  و  قارچی  زا  بیماری  عوامل  برابر 

تولید شده  پاشی  محلول  برای  پتاسیم  برپایه فسفیت 
است. این کود پس از محلول پاشی جذب شده و بعلت 
برخورداری از تاثیر سیستمیک کامل، به تمام اندام های 

گیاهی انتقال پیدا می کند.
اسید  به  گیاهی  های  بافت  درون  پتاسیم  فسفیت 
های  قارچ  روی  که  شود  می  تبدیل   )H3PO3( فسفرو 

عالوه  داشته،  کشی  قارچ  اثر   )Oomycetes( ُامیست 
براین باعث تحریک تولید فیتوآلکسین ها می شود. به همین دلیل توصیه می شود برای مبارزه با بیماری هایی مانند گموز 
مرکبات، پسته و سیب درختی، سفیدک های دروغی )کرکی(، پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان زراعی و برخی از بیماری های 

باکتریایی، پلنت فید 33-28-00 را محلول پاشی کنید.
پلنت فید 33-28-00 بر رشد گیاهان اثر تحریک کنندگی داشته، باعث بهبود کیفیت و عملکرد در واحد سطح می شود.

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

نوبت سومنوبت دومنوبت اول

 3 تا 5 لیترپسته، مرکبات و انبه 
 در هزار لیتر آب

پس از ریزش گل هاقبل از گلدهی
اواخر تابستان

سیب و سایر دانه داران
و هسته داران

 2,5 تا 4 لیتر
 در هزار لیتر آب

یک ماه بعدپس از ریزش گل ها

 1,5 تا 2,5 لیترانگـور و کیـوی
 در هکتار

یک ماه بعدیک ماه بعدبعد از تشکیل میوه

 2,5 تا 4 لیترسبـزی و جالیـز
 در هزار لیتر آب

یک ماه بعداواسط دوره رشد

تکرار برحسب نیاز سیب زمینی، گوجه فرنگی
و توت فرنگی

 3 تا 5 لیتر
 در هکتار

کبوتری شدن یا پس از 
یک ماه بعداستقرار نشاء

 1 تا 3 لیترگیاهان گلخانه ای و زینتی 
 در هزار لیتر آب

20 تا 30 روز بعدبعد از تشکیل میوه

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 00-28-33:

ترکیــب عناصــر
عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(

280P2O5فسفر

330K2Oپتاسیم

PLANTFEED  00-28-33
Potassium Phosphite

محرکـ رشد 
حاوی

فسفیت پتاسیم

1Lt
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PLANTFEED Maxi Cal Bor

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

تـکـرارنوبت اول

 1 تا 2 لیتردرختان میوه بارده
 در هزار لیتر آب

از تورم جوانه ها تا قبل از 
در مراحل مختلف رشد میوهشکفتن گل ها

 1 تا 2 لیترغــالت
 در هکتار

برحسب نیازمرحله 6-8 برگی

 1 تا 2 لیترسبزی و جالیـز
 در هکتار

پس از استقرار بوته و  
برحسب نیازقبل از گل دهی

: Maxi Cal Bor مقدار و زمان مصرف پلنت فید

)w/v(
N% 5نیتروژن

CaO % 8کلسیم

0,8B2O3بــور

Amino % 4,6اسید آمینه
Acids

Free% 2,5اسید آمینه آزاد
Amino Acids

!

ترکیــب عناصــر

مکسی کال بــور : ترکیبی است منحصر به فرد از کلسیم و ازت همراه با بور که برای پیشگیری و  رفع همزمان کمبود 
کلسیم و بور در گیاهان بصورت محلول پاشی مصرف می  شود. همراه بودن این عناصر موجب می شود که جذب و نقل و 
انتقال آن که تسریع کننده انتقال قند در اندام های گیاهی است تسریع گردد. افزودن اسیدهای آمینه به ترکیب کلسیم 
و بور به سوخت و ساز گیاهان سرعت بخشیده، راندمان انتقال این عناصر به شاخ و برگ و به ویژه گل و میوه را افزایش 

می دهد. در نتیجه این کود از خاصیت آنتی استرس فوق العاده ای برخوردار است.
توجه:

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

کود مایع 
کلسیم، بور و 

اسیدآمینه

1Lt
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PLANTFEED Maxi Cal Mag

!

مکسی کال مـگ : در این کود از اثر سینرژیستی کلسیم، بور و ازت در جذب و انتقال آن ها به درون گیاهان استفاده 
شده است. به علت وجود منیزیم و کالت روی، این ترکیب برای تامین نیازهای گیاهان در ابتدای فصل، هنگام رشد سریع 

میوه و نیز در رسیدن آن ها بسیار مناسب است.
توجه:

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

نوبت سومنوبت دومنوبت اول

 1 تا 3 لیتردرختان میوه بارده
 در هزار لیتر آب

بعد از برداشت قبل از یک ماه بعدرشد سریع میوه
شروع خزان برگ ها

 1 تا 2 لیترغــالت
 در هکتار

برحسب نیازبرحسب نیازمرحله 6-8 برگی

 1 تا 2 لیترسبزی و جالیـز
 در هکتار

برحسب نیازیک ماه بعدبعد از گل دهی

: Maxi Cal Mag مقدار و زمان مصرف پلنت فید

)w/v(
N % 5نیتروژن

CaO% 4کلسیم

B2O3% 0,1بــور

MgO % 4منیزیم

Zn-EDTA % 2ر و ی

کود مایع
کلسیم،

روی و بور

ترکیــب عناصــر

1Lt
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PLANTFEED Maxi Drin

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت اول

درختان میوه بارده
 5 تا 7 لیتر

 در هکتار
 1,5 تا 2 لیتر

 در هزار لیتر آب
پس از ریزش برگ هاشروع رشد بهاره

 3 تا 7 لیترغــالت
 در هکتار

 1 تا 3 لیتر
 در هکتار

آبستنیشروع رشد بهاره

پس از گل دهی4 تا 6 برگیسبزی و جالیـز

گلخانــه ها و گیاهان زینتی
 1لیتر

 در هزار مترمربع
 200 تا 300 سی سی

 در هزار لیتر آب
2 تا 4 نوبتپس از استقرار نشاء

مکســی دریــن : مخلوطــی از اســیدهای آمینــه ای اســت کــه بــا بکارگیــری تکنولــوژی هیدرولیــز موادگیاهــی تهیــه مــی شــوند. 
مکســی دریــن را بــه عنــوان یــک محــرک رشــد طبیعــی بــا منشــاء گیاهی، بــرای بهبــود جوانــه زنی و رشــد رویشــی مصــرف کنید. 
مکســی دریــن را مــی توانیــد در تمــام مراحــل رشــد غیــر از دوره گل دهــی درختــان میــوه و اوایــل گل دهــی گیاهــان زراعــی 
مصــرف کنیــد. مکســی دریــن را بطــور کلــی پــس از بــروز تنــش های محیطــی ماننــد تگــرگ و ســرمازدگی بالفاصله )ظــرف حداکثر 

48ســاعت( محلــول پاشــی کنیــد تــا از شــدت خســارت کاســته شــود و انــدام هــای تــازه و ســالم بهتــر و ســریع تــر رشــد کننــد. 
توجه:

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.
مکســی دریــن بــا اغلــب کودهــای مایــع و مــواد دفــع آفــات نباتــی قابــل اختــالط اســت. از اختــالط آن بــا مــوادی کــه خاصیــت 

قلیایــی دارنــد اکیــدا پرهیــز کنیــد.

: Maxi Drin مقدار و زمان مصرف پلنت فید

)w/v(
N  % 8نیتروژن

Amino   % 14اسید آمینه
Acids

Free % 7,7اسید آمینه آزاد
Amino Acids

Organic  % 25کربن آلی
Carbon

!

اسید آمینه
مایع

ترکیــب عناصــر

1Lt
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PLANTFEED Active Bor

!

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

نوبت دومنوبت اول

درختان میوه بارده
 1 تا 2 لیتر
 در هزار لیتر آب

بعد از برداشت قبل از قبل از ظهور گل ها
شروع خزان برگ ها

غــالت
 1 تا 2 لیتر

 در هکتار
برحسب نیازدر اوایل پنجه زنی

سبزی و جالیـز
 1,5 تا 2,5 لیتر

 در هکتار

کبوتری شدن نتا قبل از 
برحسب نیازگل دهی

: Active Bor مقدار و زمان مصرف پلنت فید

کود مایع 
کلسیم و بور 

اسیدآمینه و جلبکـ 
دریایی

)w/v(
N % 3نیتروژن

CaO % 6کلسیم

B2O3 % 2بــور

Amino  % 2اسید آمینه
Acids

Seaweeds % 2جلبک دریایی

ترکیــب عناصــر

اکتـیـــو بــــور : کــودی اســت کــه در آن کلســیم همــراه بــا بــور و ازت وجــود دارنــد کــه بــرای پیشــگیری و رفع همزمــان کمبود 
کلســیم و بــور در گیــاه بــه صــورت محلــول پاشــی مصــرف مــی شــود. همــراه بــودن بــور و کلســیم در ایــن کــود موجــب مــی شــود 
کــه جــذب و انتقــال کلســیم تســریع گــردد. عــالوه برایــن، عصــاره جلبــک دریایــی سرشــار از انــواع هورمــون هــای گیاهــی 
طبیعــی اســت کــه در اختــالط بــا اســیدهای آمینــه مناســب، نقــش مهمــی در رفــع تنــش هــای محیطــی، افزایــش و درشــت کردن 
میــوه هــا  بــازی مــی کننــد. در محصوالتــی کــه نیــاز بــه کلســیم و بــور بیشــتری دارنــد مــی توانیــد ایــن محصــول را بــر حســب 

نیــاز در تمــام مراحــل رشــد میــوه مصــرف کنیــد.
توجه:

محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

1Lt
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PLANTFEED Nitro Cal

نـیـتـــرو کال : کــود کلســیم مایــع کــه بــرای پیشــگیری و رفــع ســریع کمبود کلســیم بصورت محلول پاشــی مــورد اســتفاده قرار 
مــی گیــرد. کلســیم نقــش اساســی در تقســیم ســلولی و ایجــاد قابلیــت اســتحکام در ســلولهای گیاهــی دارد و کمبــود آن باعــث 

بدشــکل شــدن انــدام هــای گیــاه، پیچیدگــی بــرگ، نرمــی میــوه و کاهــش انبــارداری میــوه هــا مــی شــود. 
نیتــرو کال را بــرای پیشــگیری و درمــان عــوارض ناشــی از کمبــود کلســیم ماننــد لکــه تلخ ســیب و پوســیدگی گلــگاه هندوانه 

و گوجــه فرنگــی محلــول پاشــی کنید.

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

)w/v(
N % 11نیتروژن

CaO% 21کلسیم

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان کود دهی

نوبت دومنوبت اول

درختان میوه بارده
 1,5 تا 2,5 لیتر

 در هزار لیتر آب

روی جوانه ها قبل از ظهور 
گل ها

بعد از برداشت قبل از 
شروع خزان برگ ها

غــالت
 1 تا 2,5 لیتر

 در هکتار
برحسب نیازمرحله 6-8 برگی

سبزی و جالیـز
 1,5 تا 2,5 لیتر

 در هکتار

زمان ظهور برگ ها تا قبل 
برحسب نیازاز تشکیل میوه

: Nitro Cal مقدار و زمان مصرف پلنت فید

!

1Lt

کود مایع 
کلسیم برای 
محلول پاشی 

برگی

ترکیــب عناصــر
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PLANTFEED  00-00-36+25S
Potassium Thiosulphate Water Soluble Fertilizer )KTS(

)w/v(
K2O % 36پتاسیم

S % 25گوگرد

1Lt

!

تیو سولفات پتاسیم : کود مایعی که حاوی پتاسیم و گوگرد و فاقد کلراست و در آب آبیاری بطور کامل حل می شود. این کود 
جذب بسیار سریعی دارد و برای محصوالت نیازمند به پتاسیم و گوگرد باال مثل انواع دانه های روغنی، پیاز، سیب زمینی
و توتون مناسب است. با توجه به خاصیت اسیدی فوق العاده این کود، از آن به منظور تعدیل pH خاک های قلیایی استفاده 

نمایید تا قابلیت جذب دیگر عناصر را نیز فزونی بخشد.
توجه:

مقدار کود مورد نیاز در مراحل و محصوالت مختلف، متفاوت است. توصیه می شود قبل از محلول پاشی ابتدا در سطوح کوچک 	 
آزمایش شود.

غلظت باالتر از مقادیر توصیه شده برای محلول پاشی ممکن است باعث سوزندگی شود.	 
این کود قابلیت اختالط با کودهای اسیدی و مواد خیلی قلیایی را ندارد.	 
از نگهداری این محصول در دمای پایین تر از ۱۰ درجه خودداری کنید.	 
از تماس با پوست بدن اجتناب شود.	 

* در صورت آلوده شدن چشم ها، آن ها را چند دقیقه زیر آب تمیز شستشو داده و بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.

: KTS مقدار و زمان مصرف پلنت فید
زمان کود دهیمحلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول

درختان میوه بارده
 8 تا 15 لیتر

 در هکتار
 2 تا 4 لیتر
 در هزار لیتر آب

بر حسب نیاز، هر 20-30 روز

غــالت
 5 تا 10 لیتر

 در هکتار
بر حسب نیاز، هر 20-30 روز---

سبزی و جالیـز
 5 تا 10 لیتر

 در هکتار
 1 تا 2 لیتر

 در هکتار
بر حسب نیاز، هر 15-25 روز 

ترکیــب عناصــر

کود مایع
تیو سولفات

پتاسیم
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محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکــرارنوبت اول

7 تا 15 کیلوگرمدرختان میوه بارده
 در  هکتار

 1 تا 2,5 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

برحسب نیازشروع رشد بهاره

برحسب نیازپس از استقرار نشاءگلخانــه ها و گیاهان زینتی

5 تا 10 کیلوگرمغــالت
 در  هکتار

 1 تا 2 کیلوگرم
 در هکتار

برحسب نیازشروع پنجه زنی

برحسب نیاز4 تا 6 برگیسبزی و جالیـز

!

5kg

ــا فســفر فــراوان و فرموالســیون ژلــه ای شــکل مــی باشــد. ایــن کــود  پلنــت فیــد 12-50-12 سوسپانســیون : کــود کاملــی ب
قابلیــت محلــول پاشــی  و کاربــرد در سیســتم هــای آبیــاری قطــره ای و گلخانــه هــای هیدروپونیــک را داشــته و در مراحــل 
رشــد رویشــی گیاهــان مختلــف، هــرگاه نیــاز بــه تامیــن فســفر باشــد، قابــل مصــرف اســت. ایــن کــود عــالوه بــر برخــورداری 
از غلظــت فــوق العــاده زیــاد، عناصــر غذایــی را بــه بهتریــن شــکل در دســترس گیاهــان قــرار مــی دهــد. بطــوری کــه قابلیــت 

جــذب فســفر، حتــی در شــرایط ســرد و مرطــوب حفــظ مــی شــود.

توجه: کود پلنت فید 12-50-12 سوسپانسیون با اغلب کودها و مواد دفع آفات نباتی قابل اختالط است.
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

PLANTFEED 12-50-12 SC+ 3MgO
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Micronutrients

)w/v( عناصر میکرو
Fe-EDTA% 0,1آهــن

ی و Zn-EDTA% 0,02ر

Mn-EDTA% 0,02منگنز

MgO% 3منیزیم

0,001Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 120Nا

500P2O5فسفـر

120K2Oپتاسیم

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 12-50-12:

ترکیــب عناصــر

کود کامل 
سوسپانسیون 

)ژله ای(
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PLANTFEED 05-05-40 SC+ 3MgO
Water Soluble N.P.K Fertilizer with Micronutrients

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکــرارنوبت اول

7 تا 15کیلوگرمدرختان میوه بارده
 در  هکتار

 1 تا 2,5 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

هنگام رسیدن و
هر 20-15 روزرنگ آمدن میوه

هر15-10 روزشروع گل دهیگلخانــه ها و گیاهان زینتی

5 تا 10 کیلوگرمغــالت
 در  هکتار

 1 تا 2 کیلوگرم
 در هکتار

هر15-10 روزظهور خوشه

هر15-10 روز بعد از تشکیل میوهسبزی و جالیـز

!

ای شکل است که عالوه بر پتاسیم فراوان، حاوی ازت، فسفر و منیزیم  پلنت فید 40-05-05: کود کاملی با فرموالسیون ژله 
های  ای و گلخانه  های قطره  پاشی و کاربرد در سیستم  باشد. این کود قابلیت محلول  ها، نیز می  به همراه برخی از ریزمغذی 
هیدروپونیک را داشته و در مراحل رشد زایشی گیاهان مختلف، برای جبران نیاز پتاسیم قابل مصرف است. پتاسیم برای 
بسیاری از آنزیم ها نقش فعال کننده را دارد. در اثر مصرف این کود رنگ، عطر و طعم محصول بهبود یافته، رسیدن محصول 

جلو می افتد. عالوه بر این باعث افزایش میزان ماده خشک در گیاهان می شود و مقاومت آن ها را در برابر سرما افزایش می 
دهد. مهمترین نشانه های کمبود پتاسیم، زرد شدن و سوختگی نوک و لبه برگ ها می باشد.

توجه: کود پلنت فید 40-05-05 با اغلب کودها و مواد دفع آفات نباتی قابل اختالط است.
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در ساعات گرم روز اجتناب شود.

)w/v( عناصر میکرو
Fe-EDTA% 0,1آهــن

ی و Zn-EDTA% 0,02ر

Mn-EDTA % 0,02منگنز

MgO% 3منیزیم

0,001Moمولیبدن

عناصر ماکرو )گرم در کیلوگرم(
ت ز 50Nا

50P2O5فسفـر

400K2Oپتاسیم

مقدار و زمان مصرف پلنت فید 05-05-40:

ترکیــب عناصــر

کود کامل 
سوسپانسیون 

)ژله ای(

5kg
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PLANTFEED Humic Acid
ترکیــب عناصــر
)w/v( عناصر ماکرو

Humic Acid  % 12اسید هیومیک

Fulvic Acid% 3اسید فولویک

K2O% 3پتاسیم

نگهداری  قابلیت  و  بخشیده  بهبود  را  آن  تهویه  و  خاک  ساختمان   : هـیومیـکـ  اسید 
آب در خاک را افزایش می دهد. در این شرایط مواد آلی موجود در این ترکیب، باعث 
پذیری  نفوذ  قابلیت  شود.  می  خاک  مفید  بینی  ذره  جانوران  جمعیت  تقویت  و  توسعه 
با سرعت  و  تر جذب شده  آسان  خاک  غذایی  مواد  و  کند  بیشتر می  را  گیاهان  ریشه 

بیشتری به اندام های سبز گیاه انتقال می یابند.
را در تمام مراحل رشد رویشی و زایشی گیاهان مختلف  پلنت فید اسید هیومیک 

مصرف کنید. اما در موارد زیر از فواید آن بیشتر بهره مند می شوید:
و 	  درختان  بهاره  رشد  شروع  مانند  فراوان  انرژی  مصرف  و  شدید  رشد  مراحل  در 

شکوفه دهی آن ها.
هنگام وقوع تنش های محیطی از جمله گرما و انتقال نشاء.	 
پس از رویش گیاه و در مراحل اولیه رشد.	 
هنگام رشد سریع میوه و آبدار شدن آن.	 
در تابستان که گیاهان در معرض گرمای هوا و وزش باد گرم و تجمع امالح قرار دارند. 	 

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی 

در ساعات گرم روز اجتناب شود.

: Humic Acid مقدار و زمان مصرف پلنت فید

محلول پاشی آب آبیارینوع مـحصـول
زمان کود دهی

تـکرارنوبت اول

 8 تا 12 لیتردرختان میوه بارده
 در هکتار

 1 تا 1,5لیتر
 در هزار لیتر آب

3 نوبت در دوره رشدشروع فصل رشد

 1 تا 1,5لیترغــالت
 در هکتار

همراه پی آب یا در دوره 
در دوره آبستنیپنجه زنی

سبزی و جالیـز
 7 تا 10 لیتر

 در هکتار
بر حسب نیازدر طول دوره رشد

*بــذر مــال: در گیاهان زراعی 1 لیتر در 8 تا 10 لیتر آب برای 100 کیلوگرم بذر

5Lt

اسید 
هیومیکـ

!
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PLANTFEED DOCTOR SOIL
Polycarboxylic Acid, Soil & Water Improver )Enemy of Salinity(

ترکیــب عناصــر

20Lt

)w/v( عناصر ماکرو
اسیدهای

Polycarboxylic  % 40پلی کربوکسیلیک
Acid

CaO% 10کلسـیم

دکتر ُسویل: نوعی اصالح کننده خاک بر پایه اسیدهای پلی- کربوکسیلیک است 
که به عنوان دشمن شوری خاک شناخته می شود. فعالیت این محصول بر اساس 
میل ترکیبی بیشتر یون کلسیم با ذرات ُرس است که یون های سدیم را آزاد 

می کند و خود جایگزین آن ها می شود.
وجود پلی کربوسیلیک اسید، آزاد شدن یون های سدیم را تسهیل می کند که 

به راحتی توسط آب آبیاری خارج می شوند.
دکتر ُسویل محصولی ویژه در میان ترکیبات کلسیمی است که در آن از چند 
اسید آلی برای حفظ ثبات کلسیم در خاک استفاده شده است؛ بنابراین محصولی 
فوق العاده برای اصالح و کاهش شوری خاک وتعدیل pH خاک و آب آبیاری است. 

ویژگی های دکتر ُسویل )پلی کربوکسیلیکـ( : 
کاهش چشمگیر شوری خاک، ناشی از نمک سدیمی	 
اصالح و بهبود ساختمان و دانه بندی خاک	 
افزایش میزان نفوذ آب و هوا در خاک	 
افزایش توسعه ریشه در خاک	 
مصرف دکتر ُسویل در آبیاری قطره ای مؤثرتر است.	 

ضد شوری خاکـ

)TDS( کل امالح محلول..EC.
0/cm

مقدار در ۵ متر مکعب
آب آبیاری

50 تا 200 میلی لیتر2,0 - 600-13000,9

200 تا 350 میلی لیتر4,0 - 1300-25002,0

350 تا 500 میلی لیتر6,25 - 2500-40004,0

مقدار مصرفبافت خاک

 40 تا 60 لیترخاک سنگین
 در هکتار

 30 تا 40 لیترخاک متوسط
 در هکتار

 15 تا 30 لیترخاک سبک
 در هکتار

مقدار مصرف بر اســاس نوع خاکـ شور:مقدار و زمان مصرف بر اساس نتایج آزمایش آب:

!



30

Fertilizers
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هیومین بست 85 کود پودری ارگانیک و بسیار غلیظ از مواد هیومیکی است که از مرغوب ترین 
معادن لئوناردیت آلمان استحصال شده و در خاک دوام  و تاثیر طوالنی دارد.

توجه:
هیومین بست 85 با بسیاری از مواد کودی و مواد دفع آفات قابل اختالط است، اما از مخلوط نمودن 
آن با کودهای کلسیم مانند نیترات کلسیم و ترکیبات اسیدی مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم، 

ترکیبات مسی و انواع روغن های معدنی خودداری نمایید.
مزایای مصرف:

بهبود کیفیت و افزایش عملکرد محصوالت باغی و زراعی	 
بهبود ساختمان و دانه بندی خاک ، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و ظرفیت نگهداری آب خاک 	 
تسهیل در جذب عناصر غذایی و بهبود بازده مصرف سایر کود	 
کمک به رشد و افزایش جمعیت موجودات ذره بینی خاک	 
تحریک رشد گیاه و فعالسازی آنزیم های گیاهی	 
کاهش اثرات تنش های محیطی	 
کمک به پاکسازی مواد سمی و کاهش پسماند علفکش ها در خاک	 

مقدار و روش مصرف هیومین بست 85 :
هیومین بست 85 در انواع خاک و در کلیه محصوالت کشاورزی، گیاهان زینتی و کشت های هیدروپونیک قابل مصرف است. آن را می توانید

در باغات به غلظت 150 تا 300 گرم در هزار لیتر آب و در گیاهان زراعی به مقدار 200 تا 300 گرم در هکتار محلول پاشی نمایید. 

عناصر تشکیل دهنده

پتاسیم  %85 - %80هیومات 

)K2O( 12پتاسیم%

%1آهـن

%1ازت

%2سایر مواد

مقدار مصرف درروش مصرفنوع مـحصـول
هر نوبت

مقدارمصرف در
دوره رشد )سال(

8 تا 10کیلو/ هکتار1 تا 4 کیلو/ هکتارکود آبیاریپسته و مرکبات

8 تا 10 کیلو/ هکتار1 تا 2 کیلو/ هکتارکود آبیاریدرختان میوه

6 تا 8 کیلو/ هکتار1 تا 2 کیلو/ هکتارکود آبیاریسبزیجات مزرعه ای

تکرار بر حسب نیاز100 تــا 200 گــرم/ هزار متر مربعکود آبیاریگلخانه ای
گل و گیاهان زینتی 

در چندین نوبتکود آبیاریچمن و خزانه ها
8 تا 10 کیلو/ هکتارتقسیم می شود

کود آبیاریغـالت
بذر مال

1 تا 2 کیلو/ هکتار
6 تا 8 کیلو/ هکتار0/4 تا 1 کیلو/ 100 کیلو بذر

1 کیلو/ هر متر مکعباختالط با بستر کاشتتولید نشاء

!

Made In
Germany
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هیومین بست میکس کود ارگانیک منحصر به فردی حاوی آهن، روی و منگنز است که با مواد 
هیومیکی کالت شده اند و عالوه بر اینکه تاثیری در اصالح خاک و تحریک رشد گیاهان دارد، بخشی 

از نیاز آن ها به آهن ، روی و منگنز را تامین می کند. 
توجه:

هیومین بست میکس با بسیاری از کودهای آلی ، شیمیایی و مواد دفع آفات کشاورزی قابل اختالط 
است، اما از مخلوط نمودن آن با کودهای حاوی کلسیم فراوان مانند نیترات کلسیم و ترکیبات اسیدی 
مانند اوره فسفات، سولفات پتاسیم ، ترکیبات مسی و انواع روغن های معدنی خودداری نمایید.

مقدار و روش مصرف هیومین بست میـکس :
هیومین بست میکس را در انواع اراضی کشاورزی و کلیه محصوالت باغی، زراعی، گلخانه ها، گل 
و گیاهان زینتی و فضای سبز به روش های مختلف همراه با آب آبیاری، ریختن محلول کودی پای 
گیاهان، تزریق در خاک، چالکود، کانال کود به خاک افزوده و یا روی شاخ و برگ مصرف کنید. آن 
را می توانید در باغات به غلظت 150 تا 300 گرم در هزار لیتر آب و در گیاهان زراعی به مقدار 

200 تا 300 گرم در هکتار محلول پاشی نمایید. 

مقدار مصرف درروش مصرفنوع مـحصـول
هر نوبت

مقدارمصرف در
دوره رشد )سال(

کود آبیاریپـسـتـه
آبیاری تحت فشار

1 تا 3 کیلو/ هکتار
1 تا 2 کیلو/ هکتار

6 تا 8 کیلو/ هکتار
4 تا 6 کیلو/ هکتار

کود آبیاریمرکبـات
تکرار درصورت نیاز20 تا 60 گرم/ درخت آبیاری تحت فشار

به آهن، روی و منگنز

کود آبیاریسایر درختان میوه
6 تا 10 کیلو/ هکتار1 تا 2 کیلو/ هکتارآبیاری تحت فشار

5 تا 8 کیلو/ هکتار

کود آبیاریسبزیجات مزرعه ای
آبیاری تحت فشار

1 تا 2 کیلو/ هکتار
0/5 تا 1/5 کیلو/ هکتار

6 تا 8 کیلو/ هکتار
3 تا 6 کیلو/ هکتار

آبیاری تحت فشارسبزیجات گلخانه ای
تکرار درصورت نیاز100 گرم/ هزار متر مربع

به آهن، روی و منگنز گل و گیاهان زینتی 
چمن و خزانه ها

کود آبیاری
آبیاری تحت فشار

6 تا 8 کیلو/ هکتار1 تا 2 کیلو/ هکتارکود آبیاریغـالت

عناصر تشکیل دهنده

پتاسیم  %40هیومات 

)K2O( 16پتاسیم%

%3.5آهــن

%2.5روی

%1.5منگنز

!
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هیومین بست آیرون نوعی کود آهن ارگانیک، حاوی 6 درصد آهن به صورت کمپلکس هیومات آهن
است که به شکل پودر قابل حل در آب، عرضه می شود. 

هیومین بست آیرون عالوه بر تامین آهن، به دلیل برخورداری از مواد هیومیکی فراوان، خواص 
فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را بهبود داده، به جوانه زنی بذر کمک می کند و با تامین رشد 

متعادل گیاهان، کیفیت محصوالت باغی و زراعی را بهتر و عملکرد را بیشتر می کند. 
توجه:

هیومین بست آیرون  با بسیاری از کودهای آلی ، شیمیایی و مواد دفع آفات کشاورزی قابل اختالط 
است، اما از مخلوط نمودن آن با کودهای حاوی کلسیم، ترکیبات اسیدی مانند اوره فسفات، منو 
فسفات آمونیوم، سولفات پتاسیم و ترکیبات مسی و با انواع روغن های معدنی  خودداری نمایید. 

مقدار مصرف درروش مصرفنوع مـحصـول
هر نوبت

مقدارمصرف در
دوره رشد )سال(

6 تا 12 کیلو/ هکتار20 تا 60 گرم/ درخت آبیاری تحت فشارمرکبـات، هلو، گیالس

آبیاری تحت فشار درختان میوه
کود آبیاری

10 تا 20 گرم/ درخت 
15 تا 30 گرم/ درخت

6 تا 8 کیلو/ هکتار
8 تا 10 کیلو/ هکتار

کود آبیاریسبزیجات مزرعه ای
آبیاری تحت فشار

1 تا 2 کیلو/ هکتار
0/5 تا 1/5 کیلو/ هکتار

6 تا 8 کیلو/ هکتار
4 تا 6 کیلو/ هکتار

در چندین نوبت تقسیمکود آبیاریسبزیجات گلخانه ای
و مصرف می شود

0/6 تا 0/8 کیلو/ 
در هزار مترمربع

گل و گیاهان زینتی 
چمن و خزانه ها

کود آبیاری
8 تا 10 کیلو/ هکتار1 تا 2 کیلو/ هکتارآبیاری تحت فشار

تکرار در صورت نیاز1 تا 2 کیلو/ هکتارکود آبیاریغـالت

4 تا 6 کیلو/ هکتار1 تا 2 کیلو/ هکتاراختالط با بستر کاشتسیب زمینی، حبوبات

عناصر تشکیل دهنده

پتاسیم  %40هیومات 

)K2O( 16پتاسیم%

%6آهــن

!
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مقدار و روش مصرف هیومین بست آیرون :
هیومین بست آیرون در انواع خاک و در کلیه محصوالت کشاورزی، گیاهان زینتی و کشت های 
هیدروپونیک قابل مصرف است. آن را می توانید در باغات به غلظت 150 تا 300 گرم در هزار 

لیتر آب و در گیاهان زراعی به مقدار 200 تا 300 گرم در هکتار محلول پاشی نمایید.
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مجموعه ای از کودهای ریز 
مغذی کامل و ارگانیکـ

علم و تکنولوژی در اختیار افزایش 
و بهبود تولید در کشاورزی

MADE IN

FRANCE
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از  که  است  هیومیکی  ترکیبات  حاوی  خاک  دهنده  بهبود  نوعی   AH80 بوست  فرتی 
منابع بسیار غنی لئوناردیت استخراج می شود. ترکیبات موجود در این فرآورده مانند 
را  بیولوژیکی خاک  و  سایر کودهای گروه فرتی بوست خصوصیات فیزیکی، شیمیایی 
بخشد.عالوه براین فرتی بوست در گیاهان اثر محرک رشد داشته، سرعت  بهبود می 
برد. به این ترتیب با مصرف این ترکیبات عناصر غذایی که  سوخت و ساز را باال می 
در خاک تثبیت شده اند، در دسترس ریشه قرار گرفته است، بهتر جذب می شوند و 
مواد جذب شده در درون گیاه با سرعت بیشتری به اندام های سبز انتقال می یابند، 
در نتیجه گیاهان بهتر رشد نموده، تنش های محیطی را بهتر تحمل می کنند و محصول 

بیشتر و مرغوب تری تولید می شود.

w/w عناصر تشکیل دهنده
 Humic% 65اسیدهای هیومیک

Acids
Fulvic Acids% 15اسیدهای فولویک

K2O % 8پتاسیم

کود آبیاریمحلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرارنوبت اول

 250 گرمدرختان میوه
 در هزار لیتر آب

2 تا 4 کیلوگرم
 در هکتار

3 نوبت در بهار و شروع رشد بهاره
تابستان و اویل پاییز

غالت
250 تا 500 گرم

 در هکتار

2 تا 3 کیلوگرم
 در هکتار

در مرحله پنجه زنیدر مرحله پنجه زنی

1 تا 3 کیلوگرمسبزی  و جالیز
 در هکتار

بر حسب نیازدر طول دوره رشد

:AH80 مقدار و زمان مصرف فرتی بوست

توجه:
که 	  ترکیباتی  از  غیر  به  نباتی،  آفات  مواد دفع  و  اغلب کودها  با   AH80 فرتی بوست 

خاصیت اسیدی قوی دارند، قابل اختالط است.
کودهای فرتی پالس را در محصوالت باغی و زراعی با توجه به آزمایش خاک، برگ و 	 

های مصرف ذکر شده در این بروشور  توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. توصیه 
فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

Humic and fulvic acids 
concentrated in form 
of potassium humate

AH80 فرتی بوست
هیومیکـ اسید جامد

!

Made In
France

*بــذر مــال: در گیاهان زراعی 1 کیلو در 10 تا 15 لیتر آب برای 250 کیلوگرم بذر
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w/w عناصر تشکیل دهنده
 Humic  % 12اسیدهای هیومیک

Acids
Fulvic Acids% 3اسیدهای فولویک

K2O % 3/5پتاسیم

فرتی بوست AH15 نوعی مایع بهبود دهنده خاک حاوی ترکیبات هیومیکی است که از 
منابع بسیار غنی لئوناردیت استخراج می شود.

فرتی بوست AH15 ساختمان و وضعیت تهویه خاک را بهبود داده و قابلیت نگهداری 
آب در خاک و قابلیت نفوذ پذیری ریشه گیاهان را افزایش می دهد. به این ترتیب مواد 
غذایی خاک بهتر و آسان تر جذب شده و با سرعت بیشتری به اندام های سبز گیاه انتقال 
می یابد. ترکیبات موجود در این محصول، جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک را نیز 
ها تحریک شده،  AH15 رشد ریشه  با مصرف فرتی بوست  این،  بر  برد. عالوه  باال می 
شبکه ریشه گسترش یافته و تحمل گیاهان نسبت به شرایط نامساعد و تنش های محیطی 

بیشتر می شود.

کود آبیاریمحلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرارنوبت اول

 1 تا 1,5لیتردرختان میوه
 در هزار لیتر آب

 8 تا 15 لیتر
 در هکتار

3 نوبت در بهار و شروع رشد بهاره
تابستان

 1 تا 1,5لیترغالت
 6 تا 8 لیتر در هکتار

 در هکتار

بر حسب نیاز در طول 
بر حسب نیازدوره رشد

 1 تا 1,5لیترسبزی  و جالیز
 در هکتار

بر حسب نیازدر طول دوره رشد

:AH15 مقدار و زمان مصرف فرتی بوست

*بــذر مــال: در گیاهان زراعی 1 لیتر در 6 تا 8 لیتر آب برای 80 کیلوگرم بذر

توجه:
از ترکیباتی که 	  نباتی، به غیر  با اغلب کودها و مواد دفع آفات   AH15 فرتی بوست 

خاصیت اسیدی قوی دارند، قابل اختالط است.
با توجه به آزمایش خاک، برگ و 	  کودهای فرتی پالس را در محصوالت باغی و زراعی 

توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. زمان  و مقادیر مصرف ذکر شده در این بروشور 
فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

Humic and Fulvic acids
 100% from leonardite

Organic soil amendment

AH15 فرتی بوست
هیومیکـ اسید مایع

!

Made In
France
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کلوستار Fe حاوی 13% آهن بصورت کالت EDTA است که از قابلیت جذب برگی باالیی 
برخوردار می باشد، لذا برای رفع سریع کمبود آهن بصورت محلول پاشی استفاده می شود.

آهن از عناصر میانه است که مقدار آن در گیاهان از عناصر پر مصرف کمتر و از عناصر 
ریزمغذی بیشتر است. آهن در بسیاری از فرآیندهای سوخت و ساز گیاهان و در تولید 

کلروفیل نقش دارد.
ها  شود، درحالیکه رگبرگ  ها می  کمبود آهن موجب کمرنگ شدن بافت میان رگبرگ 
شود، اما در  های جوان گیاهان دیده می  مانند. این حالت بیشتر در برگ  سبز باقی می 
صورت ادامه کمبود، نشانه های آن ممکن است در برگ های پیر هم ظاهر شود. آهن در 
خاک های کمی اسیدی، خنثی و کمی قلیایی، به خوبی جذب می شود و کمبود آن در شرایط 

قلیایی و در خاک های آهکی بیشتر بروز می نماید.

w/w عناصر تشکیل دهنده
آهـــن

EDTA 13بصورت کالت %Fe)EDTA(

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرار
نوبت دومنوبت اول

درختان میوه غیر بارده
  0,5 تا 1 کیلوگرم

 در هزار لیتر آب

برحسب نیاز، بعد از هنگام شروع رشد بهاره
برحسب نیازیک ماه

یک ماه بعدپس از ریزش گلبرگ هادرختان هسته دار و دانه دار

 1 کیلوگرممرکبات
 در هزار لیتر آب

پایان تابستان هنگام پس از ریزش گلبرگ هاشروع رشد بهاره
شروع رشد پاییزه

0,5 کیلوگرمذرت آفتابگردان
 در هکتار

-یک ماه بعد4-6 برگی

قبل از شروع گلدهیدر مرحله 4 تا 5 برگیسبزی  و جالیز

برحسب نیاز هر ماه 
یک بار

گل، درختچه ها
و درختان زینتی

 5 گرم
 در 10 لیتر آب

برحسب نیاز، 20 تا 30 پس از گل دهی
روز بعد

  0,5 تا 1,5  کیلوگرمگلخانه ها
 در هزار لیتر آب

پس از شروع پس از استقرار نشاء
گل دهی

:Fe 13%  مقدار و زمان مصرف کلوستار

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلو ل پاشی 	 

در ساعات گرم روز اجتناب نمایید.
کلوستار آهن با ترکیبات کلسیم قابل اختالط نمی باشد.	 
برگ 	  خاک،  آزمایش  به  توجه  با  زراعی  و  باغی  محصوالت  در  را  پالس  فرتی  کودهای 

ها و مقادیر مصرف ذکر شده در این  و توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. زمان 
بروشور فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

EDTA Iron chelate
In form of microgranules

Totally water soluble

Fe 13% کلوستار
کالت آهن %13 میکروگرانول

ویژه محلول پاشی برگی

!
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Ca 14% کلوستار
کالت کلسیم %14 میکروگرانول 

ویژه محلول پاشی برگی

کلوستار Ca، از 14% کلسیم کالت شده بصورت EDTA برخوردار است. از این کود 
برای رفع سریع کمبود کلسیم بصورت محلول پاشی برگی استفاده کنید. 

کلسیم یکی از عناصر غذایی است که وجود آن به مقدار کافی برای رشد و نمو گیاهان 
نقش  گیاهی  سلولهای  در  استحکام  ایجاد  و  سلولی  تقسیم  در  کلسیم  دارد.  ضرورت 
های  اساسی دارد. این عنصر در ترکیب پکتات کلسیم که مانند چسب، دیواره سلول 
همجوار را بهم می چسباند، وجود دارد. در ساختار گیاهی، کلسیم سبب ایجاد تعادل در 

غلظت اسیدهای آلی مختلف می شود.
در بسیاری از نقاط ایران خاک ها آهکی هستند و از کلسیم فراوانی برخوردارند. با این 
حال در برخی از مناطق،  مشکل کمبود آن در انواعی از گیاهان دیده می شود. بیماری هایی 
مانند پوسیدگی گل گاه گوجه فرنگی و هندوانه و لکه تلخی سیب از کمبود این عنصر در 
میوه ناشی می شوند. برای پیشگیری و یا جبران این کمبودها باید کلوستار Ca %14 را 

محلول پاشی کنید.

w/w عناصر تشکیل دهنده
کلسیم

EDTA 14بصورت کالت %Ca )EDTA(

محلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرار
نوبت دومنوبت اول

  0,25 تا  0,75 کیلوگرمدرختان میوه بارده
 در هزار لیتر آب

هنگام رشد سریع میوهپس از ریزش گلبرگ

برحسب نیاز، 
بعد از 20 تا 30 روز

  0,5 تا 1 کیلوگرمانـگـور
 در هزار لیتر آب

پس از 20-30 روزپس از ارزنی شدن 

گوجه فرنگی و هندوانه
  0,5 تا 1 کیلوگرم

 در هکتار

بعد از گلدهیقبل از گلدهی

سبزی  و جالیز
پس ازتشکیل میوه

برحسب نیاز

درختچه ها،درختان
و گل های زینتی

  0,5 تا 1 کیلوگرم
 در هزار لیتر آب

بعد از گل دهی

:Ca 14%  مقدار و زمان مصرف کلوستار

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلو ل پاشی 	 

در ساعات گرم روز اجتناب نمایید.
با سایر کودهای کالت شده، ترکیبات مسی و سولفات 	   Ca از مخلوط نمودن کلوستار 

پتاسیم خودداری نمایید.
با توجه به آزمایش خاک، برگ و 	  کودهای فرتی پالس را در محصوالت باغی و زراعی 

توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. زمان  و مقادیر مصرف ذکر شده در این بروشور 
فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

EDTA Calcium chelate
In form of microgranules

Totally water soluble

!
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کلوستار Zn دارای 14% روی بصورت کالت EDTA است که برای رفع سریع کمبود 
روی به روش محلول پاشی، مصرف خاکی و کود آبیاری توصیه می شود. 

روی یکی از عناصری است که به مقدار کم مورد نیاز گیاهان بوده، اما در متابولیسم 
گیاهان نقش مهمی ایفا می کند. این عنصر فعال کننده بسیاری از آنزیم ها است و در 

تولید هورمون های رشد دخالت دارد.
شود. کمبود روی در خاک های شنی،  میزان جذب روی در آب و هوای سرد کمتر می 
قلیایی و آهکی بیشتر بروز می نماید و در درختان میوه موجب کم شدن فاصله میان گره ها

و جارویی شدن سرشاخه، ریز برگی و زردی در برگهای جوان می شود. بطور معمول این 
عالئم با عدم تقارن برگ ها و میوه همراه است.

سیب  ذرت،  حبوبات،  غالت،  زراعی،  گیاهان  و  هلو  و  مرکبات  سیب،  انگور،  درختان 
زمینی، کاهو و گوجه فرنگی و هندوانه به کمبود روی حساسند.

w/w عناصر تشکیل دهنده
ر و ی

EDTA 14بصورت کالت %Zn )EDTA(

کود آبیاریمحلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرار
نوبت دومنوبت اول

  0,25 تا 1 کیلوگرممرکبات
7 تا 30 گرم در هزار لیتر آب

برای هر درخت

شروع رشد بهاره
پس از ریزش 

کلبرگ ها

در صورت نیاز در پایان 
گرمای تابستان

  0,5 تا 1 کیلوگرمهلو و دیگر هسته داران
 در هزار لیتر آب

هنگام تورم جوانه ها
بعد از برداشت، قبل از 

شروع خزان برگها

گندم و جو
0,25 تا 0,5 

کیلوگرم
 در هکتار

2 تا 6 کیلوگرم
 در هکتار

---ساقه رویاوایل پنجه زنی

قبل از شروع 4 تا 6 برگیسیب زمینی و گوجه فرنگی
برحسب نیاز، 2 تا 30 گلدهی

روز بعد
پس از استقرار سایر سبزی  و جالیز

برحسب نیازنشاء

:Zn 14%  مقدار و زمان مصرف کلوستار

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلو ل پاشی 	 

در ساعات گرم روز اجتناب نمایید.
کلوستار روی با ترکیبات کلسیم قابل اختالط نمی باشد.	 
کودهای فرتی پالس را در محصوالت باغی و زراعی با توجه به آزمایش خاک، برگ و 	 

توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. زمان  و مقادیر مصرف ذکر شده در این بروشور 
فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

EDTA Zinc chelate
In form of microgranules

Totally water soluble

Zn 14% کلوستار
کالت روی %14 میکروگرانول

ویژه محلول پاشی برگی

!
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کلیمگ پالس، نوعی کود مایع است که عالوه بر 22,5% کلسیم، از ازت فراوان، منیزیم 
و عناصر ریزمغذی شامل؛ آهن، روی، مس، منگنز بصورت کالت EDTA، بور و مولیبدن 
برخوردار است. این کود برای پیشگیری و رفع کمبود کلسیم، جلوگیری از ریزش میوه ها و 
درشت کردن آن ها بصورت محلول پاشی و همچنین کود آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد.

w/v  عناصر تشکیل دهنده
CaO% 22,5کلسیم

N% 15ا ز ت

MgO % 3منیزیم

)Fe)EDTA% 0,18آهــن

)Mn)EDTA% 0,15منگنز

)Cu)EDTA% 0,018مــس

)Zn)EDTA% 0,0675ر و ی

B% 0,075بــور

Mo% 0,005مولیبدن

کود آبیاریمحلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرارنوبت اول

  0,5 تا 1 لیتردرختان میوه
 در هزار لیتر آب

7 تا 30 سی سی
برای هر درخت

یک ماه بعدفندقی شدن

غــالت
  1 تا  1,5 لیتر

 در هکتار

2 تا 6 لیتر
 در هکتار

پنجه زنی تا قبل از گل 
بر حسب نیازدهی

2 تا 6 لیترسبزی  و جالیز
 در هکتار

تکرار 15-10 روزمرحله 4-6 برگی

:CALIMAG PLUS مقدار و زمان مصرف

توجه:
پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی 	  محلول 

در ساعات گرم روز اجتناب شود.
کودهای فرتی پالس را در محصوالت باغی و زراعی با توجه به آزمایش خاک، برگ و 	 

توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. زمان  و مقادیر مصرف ذکر شده در این بروشور 
فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

Fertilizer based on 
Nitrogen/CALCIUM/ 

Magnesium
with trace elements
chelated by EDTA

CALIMAG PLUS
کود کلسیم مایع

همراه با ریز مغزی ها و ازت

!
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کود آبیاریمحلول پاشی نوع مـحصـول
زمان مصرف

تکرارنوبت اول

  0,5 تا 1 کیلوگرمدرختان میوه
 در هزار لیتر آب

7 تا 30 گرم
برای هر درخت

یک ماه بعدبعد از ریزش گل

غــالت
  1 تا  1,5 کیلوگرم

 در هکتار

2 تا 6 کیلوگرم
 در هکتار

پنجه زنی تا قبل از گل 
بر حسب نیازدهی

2 تا 6 کیلوگرمسبزی  و جالیز
 در هکتار

تکرار 15-20 روزتشکیل میوه

MIX DRIP، ترکیبی سرشار از آهن در دو فرم کالت EDTA و EDDHA، همراه 
با روی، منگنز و مس که با EDTA کالت شده اند. است، با توجه به وجود بور و 
مولیبدن در این ترکیب، میکس دریپ فرآورده ای متعادل و مناسب برای پیشگیری 

و درمان عناصر ریز مغذی درمحصوالت مختلف محسوب می شود. از میکس دریپ به روش 
پاشی یا همراه با آب آبیاری برای رفع کمبود ریزمغذی ها در محصوالت مختلف به  محلول 

ویژه گیاهان حساس به کمبود آهن استفاده کنید.

w/w  عناصر تشکیل دهنده
)Fe)EDTA % 6,5کـالت آهــن

)Fe)EDDHA % 0,5کـالت آهــن

)Mn)EDTA% 4کالت منگنز

ی و )Zn)EDTA % 0,6کـالت ر

)Cu)EDTA % 0,4کـالت مـس

B  % 0,7بــور

Mo% 0,3مولیبدن

:MIX DRIP مقدار و زمان مصرف

توجه:
محلول پاشی باید در صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب صورت پذیرد. از محلول پاشی در 	 

ساعات گرم روز اجتناب شود.
کودهای فرتی پالس را در محصوالت باغی و زراعی با توجه به آزمایش خاک، برگ و 	 

توصیه کارشناسان خبره مصرف کنید. زمان  و مقادیر مصرف ذکر شده در این بروشور 
فقط به عنوان یک راهنمای کلی ارائه می شود.

Mixture of trace elements
chelated by EDTA/EDDHA
in form of microgranules 

totally water soluble

MIX DRIP
کود ریز مغذی کامل 
به شکل میکروگرانول

!
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های حساس و پر تنشی وجود دارد که مصرف کود در  در دوره رشد و نمو گیاهان دوره 
آن مقاطع اهمیت بیشتری دارد. در درختان میوه شکوفه دهی، متمایز شدن جوانه های

گل دهنده از جوانه های رویشی از این مواردند. در غالت الزم است گیاهان قبل از تشکیل 
جوانه خوشه به نحو احسن تغذیه و تقویت شده باشند تا خوشه های بزرگ تر و قوی تری در 
آن ها تشکیل شود. عالوه براین در درختان میوه خزان دار بخشی از مواد موجود در برگ ها،

ها و تنه اصلی بازگردانده شده و در  قبل از شروع خواب زمستانه از برگ ها به شاخه 
آنجا ذخیره می شوند. با توجه به وجود چنین حساسیت هایی احساس وظیفه می کنیم که 
کارشناسان گروه فنی سروش باران در کنار تامین کودهای متنوع، توصیه های مناسب و 
صحیح را هم به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، مدیران مزارع و کارشناسان محترم 

ارائه نمایند. 
گیاهانی قوی،  تا  نمایید  استفاده  به مقدار الزم  و  مناسب  زمان  ما در  از کودهای 
محصوالت  تمام  در  ها  توصیه  این  از  ناشی  های  هزینه  باشید.  داشته  بارآور  و  سالم 
بهبود  و  افزایش عملکرد  از  از عوایدی است که  باغی، همواره بسیار کمتر  و  زراعی 

کیفیت محصولتان بدست می آورید.
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نوبت دومنوبت اولمرحله رشدنوع مـحصـول

مرکبات
در صورت نیاز10 گرمنهال جوان

15 تا 30 گرم30 تا 50 گرمدرختان بارده جوان

50 تا 100 گرم50 تا 100 گرمدرختان بارده کامل

درختان میوه دانه دار و 
هسته دار

در صورت نیاز10 گرمنهال جوان

15 تا 30 گرم15 تا 30 گرمدرختان بارده جوان

30 تا 50 گرم30 تا 50 گرمدرختان بارده کامل

در صورت نیاز5 تا 15 گرمباردهانگور و کیوی

در صورت نیاز2 تا 5 کیلو در هکتار---گیاهان زراعی

10 تا 20 گرم10 تا 20 گرم---درختچه ها، درختان زینتی

در صورت نیاز2 تا 5 گرم---چمن و گیاهان زینتی

آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که در فرآیندهای مختلفی 
ایفای نقش می کند. ریشه گیاهان این عنصر را در خاک های کمی اسیدی، خنثی تا کمی 
کنند. عالوه بر قلیایی بودن، میزان کلسیم خاک نیز قابلیت  قلیایی به خوبی جذب می 
های قلیایی و آهکی، آهن موجود در  دهد. بطوری که در خاک  جذب آهن را کاهش می 
خاک، به سرعت از حالت قابل جذب خارج شده و روی ذرات کلوئیدی خاک تثبیت می شود.
به این ترتیب، گیاهان به دلیل عدم توانایی در جذب آهن موجود در خاک، دچار کمبود 

آهن می شوند. نشانه های کمبود آهن در هوای سرد تشدید می شود.
چون آهن در درون گیاه، از بافت های مسن تر به بافت های جوان انتقال پیدا نمی کند، 
نشانه های کمبود آن نخست بصورت کاهش سبزینه و زرد شدن پهنک در برگ های جوان تر 
ظاهر می شود؛ در حالی که رگبرگ ها سبز باقی می مانند. این زردی میان رگبرگی در موارد 
کمبود شدید به برگ های مسن هم سرایت نموده و برگ ها ممکن است به سفیدی بگرایند.

میزان نیاز به آهن و قدرت جذب آن در گیاهان مختلف متفاوت است. بنابراین با کاشت 
ارقام مناسب و استفاده از پایه هایی که قدرت جذب آهن بیشتری دارند، می توانید از 

شدت کمبود آهن در باغات خود بکاهید. 
کود آهن Tamit با برخورداری از کیفیت عالی و  درصد مطلوبی از آهن در شکل ارتو-ارتو،

برای پیشگیری و رفع کمبود آهن در گیاهان باغی، زراعی و زینتی توصیه می شود.

Fe-EDDHA کـالت آهـن 
حاوی %6 آهن با %3.2 ایزومر ارتو-ارتو

Made In Spain

تـوجـه:
مقادیر مصرف روبرو برای پیشگیری 	 

از کمبود در خاک های رسی و سنگین 
نیاز  صورت  در  اند.  شده  توصیه 

مصرف را تکرار نمایید.
در خاک های شنی و سبک بهتر است 	 

مقدار مورد نظر را تقسیم کرده و در 
چند نوبت مصرف کنید.

کــود آهــن Tamit را محلــول پاشــی 	 
ــد. نکنی

کــود آهــن  Tamit را در بســته بنــدی 	 
اصلــی، در محــل خشــک، دور از تابش 
دســترس  از  دور  و  خورشــید  نــور 

کــودکان نگهــداری کنیــد.

!

1kg
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کود آهن Grincit با کیفیت عالی و با درصد باالی آهن در فرم ارتو-ارتو، بطور ویژه  برای 
مصرف در نامساعدترین شرایط از جمله در خاک های بسیار قلیایی و آهکی، در شرایط کم 

آبی و ارقام حساس به کمبود آهن، تولید می شود.
آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که در تشکیل سبزینه )کلروفیل( 
و ایجاد رنگ سبز در برگ ها و فرآیندهای مختلف دیگر نقش دارد. در خاک های کمی اسیدی، 
خنثی تا کمی قلیایی آهن در دسترس ریشه قرار داشته، و گیاهان این عنصر را به اندازه 
کافی جذب می کنند. اما در خاک های قلیایی و آهکی، آهن تثبیت شده و گیاهان دچار کمبود 

آهن می شوند.
آهن جزء عناصر غیرقابل انتقال است و در گیاهان از بافت های پیر به بافت های جوان 
انتقال پیدا نمی کند. نشانه های کمبود آهن در فصل پاییز  و زمستان که دمای خاک پایین 

می آید، تشدید می شود.
کود آهن Grincit را در این موارد برای پیشگیری و رفع عوارض کمبود آهن در گیاهان 
باغی، زراعی و زینتی مورد استفاده قرار دهید تا گیاهان شما شاداب تر شوند، رشد آن ها 

بهبود یافته، کیفیت و میزان تولید محصولتان افزایش یابد.
توجه داشته باشید که میزان نیاز به آهن و قدرت جذب آن در گیاهان مختلف و برحسب 
شرایط خاک متفاوت است. بنابراین با کاشت ارقام مناسب و استفاده از پایه هایی که قدرت 

جذب آهن بیشتری دارند، می توانید از شدت مشکل کمبود آهن در باغات خود بکاهید. 

نوبت دومنوبت اولمرحله رشدنوع مـحصـول

مرکبات
در صورت نیاز10 گرمنهال جوان

15 تا 30 گرم20 تا 40 گرمدرختان بارده جوان

20 تا 50 گرم30 تا 70 گرمدرختان بارده کامل

درختان میوه دانه دار و 
هسته دار

در صورت نیاز10 گرمنهال جوان

10 تا 20 گرم10 تا 20 گرمدرختان بارده جوان

15 تا 30 گرم20 تا 40 گرمدرختان بارده کامل

در صورت نیاز5 تا 10 گرمباردهانگور و کیوی

در صورت نیاز2 تا 4 کیلو در هکتار---گیاهان زراعی

10 تا 20 گرم10 تا 20 گرم---درختچه ها، درختان زینتی

در صورت نیاز1 تا 3 گرم---چمن و گیاهان زینتی

Fe-EDDHA کـالت آهـن 
حاوی %6 آهن با %4.8 ایزومر ارتو-ارتو

مقادیر مصرف روبرو برای پیشگیری 	 
از کمبود در خاک های رسی و سنگین 
نیاز،  صورت  در  اند.  شده  توصیه 

مصرف را تکرار نمایید.
در خاک های شنی و سبک بهتر است 	 

مقدار مورد نظر را تقسیم کرده و در 
چند نوبت مصرف کنید.

کــود آهــن Grincit را محلــول پاشــی 	 
. نکنید

کــود آهــن Grincit را در بســته بندی 	 
اصلــی، در محــل خشــک، دور از تابش 
دســترس  از  دور  و  خورشــید  نــور 

کــودکان نگهــداری کنیــد.

تـوجـه:

!

1kg
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% 87.5
اسید آمینه

میزان مصرفروش مصرفنوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت اول

مرکبات، زیتون

کود آبیاری

اواخر بهارشروع رشد بهاره15تا40 )گرم / درخت(

کبوتری شدن2 تا 5 )کیلو/ هکتار(هندوانه و طالبی

برحسب نیاز
 یا هنگام بروز

تنش های محیطی

انتقال نشاء3 تا 5 )کیلو/ هکتار(توت فرنگی

تورم جوانه ها10 تا 30 )گرم / درخت(درختان میوه 

گل و گیاهان، گلخانه ها
اوایل بهار0,5 تــا 1,5 )کیلو / هزار متر مربع(و درختان زینتی

محصوالت باغی
محلول پاشی

تورم جوانه ها0,3 تا 0,5 )کیلو/ هزار لیتر آب(

در مراحل رشد رویشی0,3 تا 0,5 )کیلو / هکتار(محصوالت زراعی

مقدار و زمان مصرف PROTIFERT PN14: میزان مصرف PROTIFERT PN 14 به شرایط خاک، شرایط آب و هوایی، 
مرحله رشد گیاه، شدت تنش های محیطی و روش مصرف، بستگی دارد. جدول زیر به عنوان یک راهنمایی کلی ارائه شده است. 

پروتـیـفـرت : PROTIFERT PN 14 به شکل پودر و از منشا طبیعی فراهم شده و حاوی نوزده اسید آمینه و پپتیدهایی است 
که وزن مولکولی متوسط به باال دارند. این ترکیبات مدت زیادی در دسترس ریشه گیاهان باقی می ماند و به مرور در خاک به 

اسیدهای آمینه آزاد و پپتیدهای زنجیره کوتاه و مواد مهم و مفید بیولوژیکی دیگر تجزیه و جذب می شوند.
PROTIFERT PN 14 با تحریک رشد میکرو ارگانیسم های خاک، فرآیند تشکیل هوموس را نیز تسهیل نموده، موجب 

بهبود ساختمان خاک می شود. این محرک رشد درون گیاه، فرآیندهای سوخت و ساز گیاهان را تسریع می کند، اندازه، رنگ 
و طعم میوه را بهبود می بخشد و باعث یکنواختی محصول می شود. همچنین از بروز تنش های محیطی جلوگیری نموده یا گیاه 
را از رکود خارج می کند. عالوه بر این از قابلیت کالت کردن و تشکیل کمپلکس با عناصر ریزمغذی برخوردار است. پس 

ریزمغذی های موردنیاز را در اختالط با آن مصرف کنید تا بهتر جذب و مصرف شوند.

w/w  عناصر تشکیل دهنده
Total Amino Acid% 87,5اسید آمینه کل

.Total N% 14,8نیتروژن کل

.Organic N% 14نیتروژن آلی

.Ammoniacal N % 0,8نیتروژن آمونیومی

Dry Matter% 96ماده خشک

.Organic C % 40کربن آلـی

0,5kg

Made In Italy
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% 55
اسید آمینه

مقدار و زمان مصرف MICROFERT LMW7: این کود قابل اختالط با اکثر علف کش های رایج و سموم کشاورزی 
است. مقدار ماده مصرفی ممکن است بسته به خاک، شرایط محیطی، مرحله رشد گیاه و شدت تنش تغییر نماید.

w/w  عناصر تشکیل دهنده
Total Amino Acid% 55,1اسید آمینه کل

Free Amino Acid% 20,1اسید آمینه آزاد

.Organic N% 8,8نیتروژن آلی

.Organic C % 27,7کربن آلی

)Fe)EDTA% 0,25آهــن

)Mn)EDTA % 0,12منگنز

)Zn)EDTA% 0,013روی

Co% 0,0013کبالت

Mo% 0,0063مولیبدن

B% 0,063بــور

میکروفــرت : MICROFERT LMW7 بطــور کامــل در آب حــل، بــه براحتــی جــذب شــده و درون گیاهــان بــه ســرعت انتقــال 
مــی یابــد و در بافــت هــای مختلــف آن هــا منتشــر مــی شــود. ایــن کــود و محــرک رشــد، عملکــردی مشــابه هورمــون هــا یــا مــواد 

تنظیــم کننــده رشــد )PGRs( دارد و سیســتم هــای آنزیمــی گیاهــان را فعــال مــی کنــد.
 MICROFERT از نوزده اسید آمینه و پپتیدهایی با منشا طبیعی برخوردار است که بخشی از نیاز گیاهان به اسیدهای 
آمینه و پپتیدها را تامین می کنند ، لذا زمان و انرژی الزم برای تولید این مواد در گیاهان ذخیره و صرف رشد و تولید محصول 
بیشتر می شود. MICROFERT ایمن و سازگار با محیط زیست است و محصوالت زراعی حتی بعد از مصرف قابل برداشت 

هستند و هیچ محدودیت ماندگاری در محصول برای این ماده وجود ندارد.

میزان مصرفروش مصرفنوع مـحصـول
زمان کود دهی

تکرارنوبت دومنوبت اول

محصوالت باغی

محلول پاشی

1 تا 2
)لیتر / هزار لیتر آب(

پس از تشکیل شروع رشد بهاره
میوه

هنگام رسیدن 
میوه ها

1 تا 2محصوالت زراعی
)لیتر/ هکتار(

پیش از شروع رشد 
یک ماه بعد یک ماه بعد زایشی

دو نوبت به فاصله پس از استقرار نشاخزانهسبزی و صیفی جات
یک ماه

گل و گیاهان، گلخانه ها
و درختان زینتی

کود آبیاری

0,5 تا 1,5 )لیتر / هزار 
متر مربع(

برحسب نیازاوایل بهار

3 تا 5محصوالت باغی
3 تا 4 نوبت به فاصله 15 تا 30 روز)لیتر/ هکتار(

محصوالت زراعی

1Lt

Made In Italy
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مقدار و زمان مصرف موبورسین: در کلیه محصوالت زراعی، باغی، زینتی، سبزی، جالیز و گلخانه ای بر اساس نتایج آزمون 
خاک و برگ و توصیه کارشناسان خبره قابل مصرف است.

موبورسین را می توانید به مقدار 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار در سیستم های آبیاری تحت فشار مصرف کنید.

w/w  عناصر تشکیل دهنده
Zn% 10روی

Mo % 5مولیبدن

B% 2بور

مزایای مصرف موبورسین:
سرعت باالی جذب از طریق برگ	 
تامین روی، بور و مولیبدن مورد نیاز گیاه	 
بهبود گل  و افزایش رنگ میوه	 
بهبود گرده افشانی و افزایش درصد تبدیل گل به میوه	 

توجه:
محلول پاشی باید صبح زود یا هنگام غروب صورت پذیرد. 	 

نمایید. خودداری  روز  گرم  ساعات  در  پاشی  محلول  از 
موبورسین با بسیاری از کودها و مواد دفع آفات قابل 	 

اختالط است، اما از مخلوط نمودن آن با ترکیبات مسی و 
روغن های معدنی خودداری نمایید.

محلول پاشینوع مـحصـول
زمان کود دهی

نوبت دومنوبت دومنوبت اول

درختان میوه
0,75 تا 0,5

)کیلوگرم/ هزار لیتر آب(

قبل از گل دهی 
)مرحله تورم جوانه ها(

ها گلبرگ  ریزش  از  پس 
)درصورت نیاز(

قبل از شروع ریزش 
برگ ها در پاییز

بر حسب نیازقبل از گل دهی4-6 برگیگیاهان زراعی

نباتات صنعتی
0,75 تا 0,5)پنبه، چغندرقند(

)کیلوگرم/ هکتار(
قبل از تشکیل جوانه 

بر حسب نیازبعد از گل دهیهای گل
سبزی و صیفی جات

موبورسین: کودی است سرشار از روی و مولیبدن و حاوی 
بور که به شکل پودر محلول در آب تولید می شود. وجود 
این عناصر در کنار یکدیگر، باعث بهبود و افزایش گل دهی، 
کمک به رشد دانه گرده و تحریک کالله برای افزایش دوره 

گرده پذیری شده و به تبدیل گل ها به میوه کمک می کند.
موبورسین را بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها، محلول پاشی کنید، زیرا مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای 
زمستانه و بهاره افزایش می دهد و با ذخیره شدن در اندام های دائمی، نیازهای درختان را در ابتدای فصل تامین می کند. 
مصرف این کود در مرحله تورم جوانه ها در درختان میوه، باعث بهبود گرده افشانی شده، تعداد میوه به شکل چشمگیری 
افزایش می یابد. مولیبدن، عالوه بر نقش بسیار مهم در تغذیه ازت، به عنوان کاتالیزور بور نیز عمل می کند و سرعت جذب 

و کارایی مصرف این عنصر افزایش می دهد. 

!
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مقدار و زمان مصرف کاره کمبی: در کلیه محصوالت زراعی، باغی، زینتی، سبزی، جالیز و گلخانه ای بر اساس نتایج آزمون 
خاک و برگ و توصیه کارشناسان خبره قابل مصرف است.

کاره کمبی را می توانید به مقدار 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار در سیستم های آبیاری تحت فشار مصرف کنید.

w/w  عناصر تشکیل دهنده
Fe% 7,5آهــن

Mn % 6,5منگنز

Zn% 11,5روی

Cu% 1مـس

SO4% 13,7گوگرد

مزایای مصرف کاره کمبی:
حاوی درصد باالی عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه	 
دارای pH مناسب برای گیاه جهت حداکثر جذب عناصر	 
اثربخشی بسیار عالی در خاک قلیایی و موارد مسمومیت بور	 
کالت 	  عامل  وجود  دلیل  به  باال  کارایی  با  سریع  جذب 

کنندگی لیگنوسولفونات

توجه:
محلول پاشی  باید صبح زود یا هنگام غروب صورت پذیرد. 	 

نمایید. خودداری  روز  گرم  ساعات  در  پاشی  محلول  از 
کاره کمبی با بسیاری از کودها و مواد دفع آفات قابل 	 

اختالط است، اما از مخلوط نمودن آن با ترکیبات مسی و 
روغن های معدنی و مواد قلیایی خودداری نمایید.

میزان مصرفروش مصرفنوع مـحصـول
زمان کود دهی

نوبت دومنوبت اول

درختان میوه

محلول پاشی

0,4 تا 0,5
)کیلوگرم/ هزار لیتر آب(

پیش از ظهور عالئم 
کمبود

تکرار برحسب نیاز
0,8 تا 1

)کیلوگرم/ هزار لیتر آب(
پس از ظهور عالئم 

کمبود

گندم و جو
0,8 تا 1

)کیلوگرم/ هزار لیتر آب(

ساقه رویشروع پنجه زنی

قبل از گل دهیکبوتری شدنسبزی و صیفی جات

کاره کمبی: یک ترکیب کودی ویژه، حاوی ریزمغذی های 
آهن، روی، منگنز و مس می باشد که به دلیل نداشتن بور 
اثر  در  که  مزارعی  و  باغات  برای  است  آلی  ایده  ترکیب 
کاهش  دچار  خاک،  و  آبیاری  آب  در  بور  میزان  بودن  باال 
عملکرد و افت کیفیت محصول می شوند. استفاده از اسید 
سیتریک و ترکیبات لیگنوسولفونات به پایداری ترکیب و 

جذب آن در گیاه کمک می کند.

!
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DUCANIT
Calcium Nitrate (CAN)

ترکیب عناصر 
کل g/kgN 155ازت 

g/kgN2O3 144ازت نیتراتی

g/kgNH2 11ازت آمونیومی

g/kgCaO 263کلسیم 

دوکـانـیـــت : نیتــرات کلســیمی اســت کــه بــه شــکل گرانــول 
ریــز ســفید رنــگ و بــا کیفیــت عالــی و قابــل مصــرف در 
ــن کــود صــد درصــد در آب  ــد مــی شــود. ای ــه هــا تولی گلخان
حــل مــی شــود و  مــی توانیــد از آن بــرای تهیــه محلــول هــای 
غذایــی حــاوی ازت و کلســیم اســتفاده کنیــد، بــدون اینکــه 

رســوبی باقــی گــذارد.
کلسیم بصورت ++Ca جذب  شده و برخالف سایر عناصر 
پرمصرف که در بافت های آبکش )سیمپالست( فراوانند، به طور 
عمده در آوندهای چوبی )آپوپالست( و در دیواره سلولی یافت 
می شود. تامین مداوم کلسیم کافی برای تشکیل سلول های
با  کلسیم  زیرا  دارد.  ضرورت  نمو  و  رشد  پایداری  و  جدید 
دخالت در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و متابولیکی دیگر از 
جمله رشد لوله گرده و ساخت غشاء سلولی، اثرات گوناگونی 

در تولید محصوالت کشاورزی دارد. 

مزایای مصرف دوکـانـیـت :
استحکام دیواره سلولی و ساختمان گیاه	 
تداوم رشد و تشکیل اندام های جدید	 
پیشــگیری از بــروز بیمــاری هایــی مثــل لکــه تلخــی ســیب 	 

و پوســیدگی گل گاه در گوجــه فرنگــی و هندوانــه
بهبود کیفیت و ارتقاء قابلیت انبارداری محصول 	 

توجه:
دوکانیت را پس از حل کردن در آب می توانید با محلول 	 

نیترات منیزیم یا نیترات پتاسیم مخلوط کنید، اما اختالط 
آن با بسیاری از کودها بویژه سولفات ها و ترکیبات حاوی 

فسفر توصیه نمی شود.
دوکانیت به شدت رطوبت گیر است. آن را در بسته بندی 	 

سالم، دربسته و درمحل خشک، دور از دسترس کودکان 
نگهداری کنید.

:DUCANIT مقدار و زمان مصرف

میزان مصرفروش مصرف

 0,5 تا 1,5کیلوگرمآبیاری قطره ای
 در هزار لیتر آب )10 تا 150 کیلو/هکتار(

 1 کیلوگرممحلول های هیدروپونیک
 در هزار لیتر آب

 1,5 تا 5 کیلوگرممحلول پاشی
 در هزار لیتر آب

*هنــگام محاســبه فرمــول هــای غذایــی هیدروپونیــک، توجــه داشــته باشــید کــه هــر لیتــر محلــول یــک در هــزار دوکانیــت، 155میلــی گــرم ازت 
)شــامل 144 میلــی گــرم ازت نیتراتــی و 11 میلــی گــرم ازت آمونیومــی( و 190 میلــی گــرم کلســیم را در اختیــار گیاهــان قــرار مــی دهــد. 

و  گل  باغــی،  زراعــی،  مختلــف  محصــوالت  در  دوکانیــت 
گیاهــان زینتــی، چمــن و گلخانــه هــای خاکــی و هیدروپونیــک 
ــف  ــه روش هــای مختل ــن کــود ب ــل مصــرف اســت. از ای قاب
بــرای پیشــگیری و رفــع کمبــود کلســیم اســتفاده نماییــد. 
بــا توجــه بــه قابلیــت انتقــال ضعیــف کلســیم در آوندهــای 
آبکشــی،  بــرای تامیــن کلســیم در میــوه، محلــول پاشــی 

ــتری دارد. ــر بیش تاثی

نیترات کلسیم
با کیفیت

هیدروپونیکـ

25kg
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HUMINBEST MIX32	 محرکـ رشد و اسیدهای آمینهعناصر پرمصرف

 	PLANTFEED 20-20-205 	PLANTFEED 00-28-3319 	HUMINBEST IRON33

 	PLANTFEED 15-05-306 	PLANTFEED MAXI DRIN20 	FERTIBOOST AH8035

 	PLANTFEED 10-52-107 	PROTIFERT PN1446 	FERTIBOOST AH1536

 	PLANTFEED 12-03-438 	MICROFERT LMW747ارگانیکـ
 	PLANTFEED 12-12-369ریز مغذی ها 	PLANTFEED HUMIC ACID28
 	PLANTFEED 17-44-0010 	KELOSTAR Fe 13%37 	HUMINBEST 85%31
 	PLANTFEED 00-00-5111 	KELOSTAR Ca 14%38 	HUMINBEST MIX32

 	PLANTFEED 12-61-0012 	KELOSTAR Zn 14%39 	HUMINBEST IRON33

 	PLANTFEED 00-52-3413 	MIX DRIP41 	FERTIBOOST AH8035

 	PLANTFEED 12-02-4514 	TAMIT44 	FERTIBOOST AH1536

 	PLANTFEED 20-20-20+AA16 	GRINCIT45 	PROTIFERT PN1446

 	PLANTFEED 10-52-10+AA17 	MOBORCIN48 	MICROFERT LMW747

 	PLANTFEED 15-05-30+AA18 	KARE COMBI49کودهای مایع
 	PLANTFEED 00-00-36 KTS2533اصالح کننده خاکـ 	PLANTFEED MAXI CAL MAG21

 	PLANTFEED 12-50-12SC21 	PLANTFEED HUMIC ACID34 	PLANTFEED MAXI CAL BOR22

 	PLANTFEED 05-05-40SC24 	PLANTFEED DOCTOR SOIL35 	PLANTFEED ACTIVE BOR23

 	DUCANIT50 	HUMINBEST 85%31 	PLANTFEED NITRO CAL24

 	FERTIPLUS CALIMAG PLUS40

فهرست محصوالت براساس نوع :
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آدرس: تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستارخان، خیابان آفرند، پالکـ 23  ساختمان سروش باران     تلفن: 021-66573801

تامین و توزیع نهاده ها و ابزار کشاورزی و باغبانی


