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گاربی
وری برای گیاه ، همر اسید آمینه14حاوی • اه با ضر

ماکرو  عناض تعدادی از 

ز تنشپس از برو ، بازگشت رسی    ع گیاهکمک به •
های خشیک، شوری، رسما و سموم 

ها و در افزایش اندازه و وزن میوهچشم گیر تاثیر •
 ، خیار ، بادام)افزایش محصول

ی
، گوجه فرنیک
.....(زردآلو، انبه، انگور ،  گیالس و 

و همریس و افزایش یکنواخت  کیفیت  میوه بهبود  •
 )میوه ها 

ی
(بخصوص در گوجه فرنیک

کاهش مشکل سال آوری محصول•

فعال کننده ریشه زایی گیاه •



اثر گاربی بر افزایش اندازه دانه در انگور و اندازه میوه در به

3



خانه ایاثر گاربی و فانتون پالس بر یکنواختی میوه در خیار گل

شاهد

س فانتون پال + گاربی 



اثر بالت بر تعداد و یکنواختی میوه در فلفل گلخانه ای

تیمارتیمارشاهد



اثر مرصف اکیس روت در ریشه زاب  

 نشاء  
ی

گوجه فرنگ

اکیس روت شاهد

مرودشت: محل اجرا•

مهندس غضنفری: کارشناس•



اثر مرصف یس فلور بر گلدیه فلفل

رودان: محل اجرا•

 امیر : کارشناس•
یدکی 

تیمارشاهد



اثر کاربرد فانتون پالس بر عملکرد پیاز در استان هرمزگان



 
ی

اثر فرتوتال بر رشد بوته گوجه فرنگ



اثر مرصف بالت بر عملکرد فلفل دلمه ای در هرمزگان

تیمارشاهد



ان–اثر گاربی و گلس ام جی بر عملکرد فلفل دلمه ای  احمدیمهندس-تیر



ان اصفه-کمتی بر عملکرد درختان میوه اثر گاربی و   انتیر



ان اصفه-اثر گاربی و کمتی بر عملکرد درختان میوه  انتیر



اثر یس فلور بر گلدیه لوبیا



اثر تغذیه مناسب در افزایش اندازه میوه زردآلو

سامان شهرکرد: محل اجرا•

ی: کارشناس •  کبیر
دکیی

گرم107: تولیدیآلووزن میوه زرد •



ل بیماری  یزد-خاکزاد خیار گلخانه ایاثر هایمکسازول بر کنیی

تیمارتیمار



 
ُ
گزارش نتایج تست محصوالت کودی بالت و دلتا بی ام ا

پستهبرروی درخت 
Bullet®بالت : نام محصول

در هزار7/0: دز مصرف
رم پس از تومحلولپاشیبه صورت: مصرفنحوه و زمان 

جوانه و قبل از رشد کامل خوشه پسته
سته پس از اتمام مرحله پر شدن مغز پ: زمان نمونه برداری
های وزن و تعداد دانه در خوشه به داده:نحوه داده برداری

خوشه که به صورت تصادفی11صورت میانگین از تعداد 
درصد خندانی و . برداشت شده اند، به دست امده است

ل، با انس پسته نیز پس از برداشت وخشک شدن محصو
ت نمونه برداری تصادفی از محصول خشک شده به دس

.آمد
منطقه گرداب،شهرستان خاتم،استان یزد :مکان اجرا

مروست
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تیمار بالت شاهد

درصد خندانی پسته



 
ُ
گزارش نتایج تست محصوالت کودی بالت و دلتا بی ام ا

برروی درخت پسته
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23.4
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تیمار بالت شاهد

انس پسته

50
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تیمار بالت شاهد

وزن خوشه

21.9

9.45

0
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تیمار بالت شاهد

تعداد دانه در خوشه



 
ُ
گزارش نتایج تست محصوالت کودی بالت و دلتا بی ام ا

برروی درخت پسته



 
ُ
گزارش نتایج تست محصوالت کودی بالت و دلتا بی ام ا

برروی درخت پسته

Delta®اُامبیدلتا:محصولام B-Mo

هزاردر1:مصرفدز

وانهجتورمزماندرمحلولپاشیصورتبه:مصرفزمانونحوه

هپستمغزشدنپرمرحلهاتمامازپس:بردارینمونهزمان

خوشه10تعدادازمیانگینصورتهاداده:برداریدادهنحوه

الزم.تاسامدهدستبهاند،شدهبرداشتتصادفیصورتبهکه

یدیگرستفروتباتستایندرشاهدکهاستذکربه

.استشدهمحلولپاشی

ستمروگردابمنطقه،خاتمشهرستان،یزداستان:اجرامکان

37.1

29.5
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تست دلتا بی ام ا شاهد

تعداد دانه در خوشه

شاهد

تیمار
دلتا بی ام اُ



گاربی + گزارش نتایج تست فانتون پالس و فانتون پالس 

ایبرروی خیار گلخانه

Phanton®فانتون پالس:نام محصوالت plus ،گاربی®Garbi

لیتر در هکتار15: فانتون پالسدز مصرف

لیتر آب1000سی سی در 250: گاربیدز مصرف

با آب فانتون پالس در دو مرحله به فاصله دو هفته همراه: مصرفنحوه 

روز قبل از برداشت محصول 3و گاربی به صورت محلولپاشی آبیاری

.مورد استفاده قرار گرفتند

شهرستان تفت،استان یزد :مکان اجرا

مهندس شمس: کارشناس 
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یگارب+ فانتون پالس  فانتون پالس شاهد

(کیلوگرم)وزن میوه برداشت شده 
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+  فانتون پالس 

گاربی

فانتون پالس شاهد

(سانتی متر)طول میوه 



ایلخانهبرروی خیار گگاربی + گزارش نتایج تست فانتون پالس و فانتون پالس 

7.3
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5.26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

یگارب+ فانتون پالس  فانتون پالس شاهد

(متر)ارتفاع بوته 
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گاربی+ فانتون پالس  فانتون پالس شاهد

تعداد میوه در بوته



شاهد
مترسانتی20:ساقهطول

مترسانتی16:ریشهطول

گرم0/13:ساقهخشکوزن

گرم0/06:ریشهخشکوزن

کیلوگرم در هکتار2-بر رشد گیاهچه گندم70اثر مصرف هیومی پتاس 

70پتاسهیومیتیمار

2kg/ha:مصرفمقدار

مترسانتی20:ساقهطول

مترسانتی20:ریشهطول

گرم0/15:ساقهخشکوزن

گرم0/07:ریشهخشکوزن



شاهد
مترسانتی20:ساقهطول

مترسانتی16:ریشهطول

گرم0/13:ساقهخشکوزن

گرم0/06:ریشهخشکوزن

کیلوگرم در هکتار5-بر رشد گیاهچه گندم70اثر مصرف هیومی پتاس 

70پتاسهیومیتیمار

5kg/ha:مصرفمقدار

مترسانتی24:ساقهطول

مترسانتی22:ریشهطول

گرم0/16:ساقهخشکوزن

گرم0/07:ریشهخشکوزن



شاهد
مترسانتی20:ساقهطول

مترسانتی16:ریشهطول

گرم0/13:ساقهخشکوزن

گرم0/06:ریشهخشکوزن

کیلوگرم در هکتار10-بر رشد گیاهچه گندم70اثر مصرف هیومی پتاس 

70پتاسهیومیتیمار

10kg/ha:مصرفمقدار

مترسانتی23:ساقهطول

مترسانتی22:ریشهطول

گرم0/16:ساقهخشکوزن

گرم0/07:ریشهخشکوزن



آبیاری بر رشد گیاهچه گندم-بصورت کودبیوگریناثر مصرف کودهای 

ان مرصفتیمار ر میر
(cm)طول ساقه 

طول ریشه 
(cm)

وزن خشک 
grساقه 

وزن خشک 
grریشه

23220.210.09کیلوگرم در هکتار4کلپ ریشه 

22210.180.09کیلوگرم در هکتار5کلپ پودری

25210.220.09کیلوگرم در هکتار20-20-205

24210.210.09کیلوگرم در هکتار20-20-2010

24200.220.09کیلوگرم در هکتار2کلپ ریشه 

24210.20.08یک در هزارکمت  

24220.160.07کیلوگرم در هکتار705هیویم پتاس  

23220.160.07کیلوگرم در هکتار7010هیویم پتاس  

NPK22210.20.07+ کلپ + هیومیک 

20200.150.07کیلوگرم در هکتار702هیویم پتاس  

شاهد                                 
خاک + ماسه + وریم کمپوست 

زرایع
20160.130.06

1590.050.011در هزار0/25گاری  

540.050.002یک در هزارگاری  



آبیاری در رشد گیاهچه گندم-اثر مصرف کودهای بیوگرین بصورت کود
شماره 
تیمار

ان مرصفتیمار ر grوزن خشک ریشهgrوزن خشک ساقه (cm)طول ریشه (cm)طول ساقه مرصفروشمیر

20200.150.07آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار702هیویم پتاس  1
24220.160.07آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار705هیویم پتاس  2
23220.160.07آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار7010هیویم پتاس  3
22190.20.07محلول  پایسی در هزار2هیویم گلد4
23190.190.06محلول  پایسی در هزار4هیویم گلد5
23200.180.07محلول  پایسی در هزار2کلپ محلول پایسی 6
21200.180.06محلول  پایسی در هزار4کلپ محلول پایسی 7
24200.220.09آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار2کلپ ریشه 8
23220.210.09آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار4کلپ ریشه 9

20190.170.07آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار2کلپ پودری10
22210.180.09آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار5کلپ پودری11
25210.220.09آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار1220-20-205
24210.210.09آبیاری-کودکیلوگرم در هکتار1320-20-2010
24210.20.08محلول  پایسی یک در هزارکمت  14
22190.170.07محلول  پایسی در هزار2کمت  15
1590.050.011محلول  پایسی در هزار0.25گاری  16
1160.060.008محلول  پایسی درهزار0.5گاری  17
540.050.002محلول  پایسی یک در هزارگاری  18
22210.20.07آبیاری-کودتیمار 192+10+12
21210.180.06آبیاری-کودتیمار 203+9+13

25210.220.07تیمار2114+10+6+12

24190.20.07تیمار226+11+15+12
25230.20.08تیمار12+4++236+10+14

24200.180.09تیمار246+10+14+12+5
1330.070.01تیمار2524+17
730.050.01تیمار2624+18

شاهد                                 
+ماسه + وریم کمپوست 

خاک زرایع
20160.130.06


