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افزایش توسعه ریشه و دسترسى بیشتر گیاه به آب و مواد غذایى

افزایش قابلیت جذب عناصر غذایى، از جمله ریزمغذى ها و فسفرتوسط گیاه

افزایش قدرت نگهدارى آب و مواد غذایى در خاك

افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها و سم زدایى خاك

بهبود ساختار فیزیکى و شیمیایى خاك

کاهش اثرات تنش شورى و خشکى در گیاه

حاوى هیومیک اسید، پتاسیم و فولویک اسید

Humipotas 70 
هیومى پتاس 70

مصرف در آب آبیارىبذر مال
یک کیلوگرم براى 
هر 100 کیلوگرم بذر

5 تا 20 کیلوگرم در هکتار در طول 

فصل رشد (50 % در اول فصل استفاده شود)

ترکیب              میزان 
هیومیک اسید

(به همراه فولویک اسید)

فولویک اسید

پتاسیم

 %60

%5

%10

شماره ثبت ماده کودى: 47342

بسته بندى: نیم، یک و پنج کیلوگرمى

pH: 9-11
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کود میکرو کامل کالته

•   حاوى عناصر میکرو مورد نیاز گیاه به صورت کالت
•    بهبود فعالیت هاى گیاه و افزایش محصول

•   حاللیت باال در آب (300 گرم در لیتر)
•   قابلیت اختالط با کودهاى ماکرو

•   افزایش قابلیت جذب عناصر مختلف

Combi Biogreen
شماره ثبت ماده کودى: 64891کمبـــى

بسته بندى: بطرى نیم کیلوگرمى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

5-3 کیلوگرم در هکتار1 تا 2  در هزار

ترکیب      میزان (درصد)       فرمت
منیزیوم                                            معدنی

EDTA                                        آهن

                      EDTA                                           منگنز

EDTA                                            مس

EDTA                                   روی

بر                                         معدنی

مولیبدن                                            معدنی

     EDTA                                           کبالت

5/4
4
4

1/5
1/5
0/5
0/1
0/05

pH (محلول یک در صد): 5/5-5/7



4

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

50-20 کیلوگرم در هکتار در طول 3-2در هزار
فصل رشد

کود کامل حاوى عناصر ماکرو و میکرو

•     ترکیب کامل حاوى عناصر ازت، فسفر و پتاسیم 
•     افزایش رشد گیاه با ایجاد تعادل بین عناصر

•     تأمین کننده عناصر پرمصرف و کم مصرف گیاه
•     امکان اختالط با سایر کودها

•     حاللیت باال و قابلیت جذب سریع از طریق ریشه و محلول پاشى
•     حاوى عناصر میکرو کالته

      Biogreen 20-20-20 + TE

  20-20-20 بیوگرین  

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

شماره ثبت ماده کودى: 45047

بسته بندى: کیسه 10 کیلوگرمى

pH (در غلظت 2 در هزار): 6 
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کود کامل فسفر باال به همراه عناصر میکرو

•       حاوى میزان باالى فسفر قابل جذب 
•       افزایش حجم و توسعه سیستم ریشه

•       امکان اختالط با سایر کودها
•       افزایش گلدهى

•       حاوى عناصر میکرو کالته

      Biogreen 10-52-10 + TE

شماره ثبت ماده کودى: 46007بیوگرین  10-52-10  

بسته بندى: کیسه 10 کیلوگرمى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

50-20 کیلوگرم در هکتار در طول 3-2در هزار
فصل رشد

میزان ترکیب      
ازت                 %10

فسفر                 %52
پتاس                 %10

آهن                 1000 
منگنز                   500                  

روى                 200 
مس                 200           

بر                 50          
ppmمولیبدن                 20 

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

pH (در غلظت 2 در هزار): 6



Bio green 15-5-30 + TE

 15-5-30 بیوگرین 
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کود کامل پتاس باال به همراه عناصر میکرو

•    حاوى میزان باالى پتاسیم قابل جذب 
•    حاوى مناسب ترین نسبت عناصر ماکرو براى گیاهان زراعى

•    امکان اختالط با سایر کودها
•    حاوى عناصر میکرو کالته

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

شماره ثبت ماده کودى: 75830

بسته بندى: کیسه 10 کیلوگرمى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

50-20 کیلوگرم در هکتار در طول 3-2 در هزار
فصل رشد

میزان ترکیب      
ازت              %15
فسفر                %5
پتاس              %30

آهن                  1000   
منگنز                    500                    

روى                  200  
مس                  200           
بر                   50          

مولیبدن                   20 

pH (در غلظت 2 در هزار): 6
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      Biogreen 12-0-44 + TE

  12-0-44 بیوگرین  

کود کامل پتاس باال به همراه عناصر میکرو

•      حاوى میزان باالى پتاسیم قابل جذب 
•      ترکیب مناسب براى مصرف در مرحله میوه دهى 

•      افزایش کیفیت و کمیت میوه 
•      امکان اختالط با سایر کودها

•      حاوى عناصر میکرو کالته

شماره ثبت ماده کودى: 73601

بسته بندى: کیسه 10 کیلوگرمى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

50-20 کیلوگرم در هکتار در طول 3-2در هزار
فصل رشد

میزان ترکیب      
ازت                 %12
فسفر                   %0

پتاس                 %44
آهن                  1000   

منگنز                    500                    
روى                  200  

مس                  200           
بر                   50          

مولیبدن                   20 
pH (در غلظت 2 در هزار): 6 

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm
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ppm

  Biogreen potassium sulphate

بیوگرین سولفات پتاسیم 

 سولفات پتاسیم

•    داراى باالترین میزان پتاسیم در کودهاى جامد

•    فاقد نمک کلراید و حاوى گوگرد به شکل بنیان سولفات

•    افزایش عملکرد و بهبود طعم و کیفیت میوه

•    حاللیت باال و مناسب جهت استفاده در سیستم هاى آبیارى

•    امکان محلول پاشى به دلیل کلر پایین و خلوص باال

•     تأمین پتاسیم مورد نیاز گیاه در مرحله تولید میوه، بدون خطر تجمع نیترات

شماره ثبت ماده کودى: 03499

بسته بندى: کیسه 10 کیلوگرمى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

50-20 کیلوگرم در هکتار2-1 در هزار

پتاس

گوگرد

SO3

میزان ترکیبات 
نامحلول

کلرین

%52

%18

 %45

500
 

کمتر از %0/03

میزان  ترکیب 

pH (محلول %10): 2-4



       Ferrogreen 148

فروگرین 148

9

کود آهن کالته و محلول در آب 

 EDDHA حاوى 6 % آهن کالته و محلول در آب به فرمت    •

 EDDHA پایدارى زیاد در خاك هاى آهکى و قلیایى به دلیل کالت    •

•     داراى 4/8 % ایزومر ارتو- ارتو که بیشترین قابلیت جذب از طریق ریشه را دارد.

•    قابل استفاده از طریق آب آبیارى و مصرف مستقیم در خاك

شماره ثبت ماده کودى: 53706

بسته بندى: پاکت یک کیلوگرمى

سبزى و صیفىمرکبات درختان میوه

80-20 گرم براى هر درخت
60-30 گرم

 براى هر درخت
3 تا 5 کیلوگرم در هکتار



کلپ مایع (ویژه مصرف با آب آبیارى) 
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Root stimulator     Biogreen

Laminaria japonica عصاره جلبک دریایى 

•      محرك ریشه زایى و فعال کننده مکانیسم رشد گیاه

•     افزایش عملکرد و کاهش اثرات ناشى از تنش

•     تامین ازت، فسفر وپتاسیم آلى و عناصر میکرو به فرم کالت

•       افزایش انرژى متابولیسمى، غلظت کلروفیل و بهبود فعالیت هاى    فتوسنتزى گیاه

•    کمک به گرده افشانى و میوه نشینى

•    فعال کردن هورمون هاى گیاهى و سایر عوامل مؤثر در رشد گیاه

شماره ثبت ماده کودى: 00265

بسته بندى: بطرى یک و 8 لیترى

بذر مال مصرف در آب آبیارى

5 تا 10 لیتر در هکتار

%12/5

%3

%6

%2

%4

%0/4

ترکیب             میزان 
ماده آلى

آلجینیک اسید

ازت کل

فسفر کل

پتاسیم

عناصر میکرو

pH (1:250): 6/45

یک لیتر براى هر 100 کیلوگرم بذر
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%8

%2

%2

%8

 %0/5

ماده آلى

آلجینیک اسید

اسید آمینه آزاد

عناصر ماکرو

عناصر میکرو

Liquid Kelp foliar
پاشى) محلول  (ویژه  مایع  کلپ 

Laminaria japonica عصاره جلبک دریایى

•       محرك ریشه زایى و محلول فعال کننده مکانیسم رشد گیاه

•       موثر در افزایش عملکرد و کاهش خسارت تنش، بخصوص پس از نشاء کارى

•       حاوى اسیدهاى آمینه و تأمین کننده منابع غذایى آماده براى جذب گیاه

•         افزایش انرژى متابولیسمى، غلظت کلروفیل و فعالیت هاى فتوسنتزى گیاه

•       فعال کردن هورمون هاى گیاهى و سایر عوامل موثر در رشد گیاه

•       امکان محلول پاشى و مصرف در آب آبیارى

شماره ثبت ماده کودى: 33831

بسته بندى: بطرى نیم و یک لیترى
میزان  ترکیب 

بذر مال محلول پاشى

2 - 1 در هزار یک لیتر براى هر 100 کیلوگرم بذر
 

pH: 6/8



کلپ پودرى 
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 Seaweed Gold

Laminaria japonica عصاره خشک جلبک دریایى

•     حاوى آلجینیک اسید، ماده آلى و سایر ترکیبات محرك رشد گیاه

•     محرك ریشه زایى و فعال کننده مکانیسم رشد گیاه

•     موثر در افزایش عملکرد و کاهش خسارت تنش 

•     حاوى اسیدهاى آمینه و تامین کننده منابع غذایى آماده براى جذب 

•     فعال کردن هورمون هاى گیاهى

•     امکان محلول پاشى و مصرف در آب آبیارى

•     افزایش فعالیت هاى میکروبى در خاك

شماره ثبت ماده کودى: 76159

بسته بندى: پاکت نیم و پنج کیلوگرمى

میزان  ترکیب 

ماده آلى
آلجینیک اسید
اسید آمینه آزاد

پتاسیم
نیتروژن آلى
عناصر میکرو

مانیتول
پلى فنول

هورمون هاى
 گیاهى

%45
%16
%1/5
%16
%1

%3/5
%1/8
%0/2
 110 ppm

pH: 7/8

بذر مال مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى
نیم کیلوگرم براى 
هر 100 کیلوگرم بذر

1 - 0/5 در هزار 
5-2 کیلوگرم 

در هکتار
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      Biogreen Calcium 160

کلسیم قند الکلى 

کلسیم قند الکلى، تکنولوژى جدید جهت افزایش قابلیت جابجایى کلسیم در گیاه

•    رفع کمبود کلسیم و عوارض ناشى از آن 
•    بهبود کیفیت میوه و افزایش ماندگارى آن

•    استحکام ساختار سلولى و افزایش مقاومت در برابر بیمارى ها
•    قابلیت جابجایى سریع در سیستم آوندى

•   فاقد نیترات و کلراید
•   کاهش اثرات شورى خاك در مصرف همراه با آب آبیارى

•    افزایش مقاومت به سرما در گیاهان، به همراه مصرف پتاسیم

شماره ثبت ماده کودى: 92905

بسته بندى: بطرى نیم لیترى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

15-10 لیتر در هکتار2-1 در هزار

میزان  ترکیب 

کلسیم محلول در آب

قند الکلى

هیومیک اسید

%16

%10

%2
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 Biogreen Zn

روى بیوگرین 

حاوى 15 % روى کالت شده

EDTA حاوى 15 % روى کالت شده به فرم      •
•       افزایش تولید پروتئین و بهبود فعالیت آنزیم ها در گیاه

•      رفع کمبود روى و عوارض ناشى از آن
•      بهبود رشد عمومى گیاه

•      افزایش گلدهى و میوه نشینى

شماره ثبت ماده کودى: 12101

بسته بندى: بسته یک کیلوگرمى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشىبذر مال
یک کیلوگرم براى 
هر 100 کیلوگرم بذر

1/5تا 4 کیلوگرم 0/5 تا 1 در هزار

در هکتار



Sal-fit
سال-فیت     
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اصالح کننده شورى خاك

•     مؤثر در کاهش شورى خاك و بستر رشد گیاه

•     جایگزینى عناصر نامطلوب خاك با ترکیبات آلى

•     افزایش تبادل کاتیونى و بهبود ظرفیت نگهدارى عناصر غذایى خاك

•     افزایش ظرفیت نگهدارى آب در خاك

•     تأمین کلسیم مورد نیاز گیاه و جلوگیرى از جذب سدیم و کاهش سمیت آن

شماره ثبت ماده کودى: 65799

بسته بندى: گالن 5 و 20 لیترى

باغات و مزارعگلخانه

50-20 لیتر در هکتار،70-50 لیتر در هکتار
 3-2 بار در طول فصل رشد

میزان  ترکیب    

اکسید کلسیم

کلسیم ترکیب با 

لیگنوسولفونیک اسید

%10

%5

pH: 5
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Blaster

بالستر

 عناصر میکرو به همراه لیگنوسولفونیک اسید

•    افزایش مقاومت گیاه در برابر بیمارى ها 

•    داراى عناصر میکرو ضرورى براى رشد گیاه

•    جذب سریع از طریق برگ و ریشه و افزایش سرعت حرکت شیره پرورده

•     کاهش شدید بیمارى هاى قارچى در گیاهان در مصرف همراه با  ترکیب گلس ام- جى

•       افزایش کارآیى جذب عناصر غذایى، به دلیل داشتن ترکیب لیگنوسولفونیک اسید

شماره ثبت ماده کودى:72452 

بسته بندى: بطرى یک لیترى

محلول پاشى

محلول پاشى 2 در هزار 2-1 در هزار
به همراه گلس ام - جى

کنترل سفیدك هاى سطحى و داخلى

ترکیب                   میزان 

مس

منگنز

روى

لیگنوسولفونیک اسید

%1/6

%0/8

%0/5

%18

pH: 4
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ام جى   - گلس 
     Glass- Mg

ترکیب حاوى فسفیت پتاسیم و فسفیت منیزیم

•      حاوى درصد باالى فسفر و منیزیم
•       جبران سریع کمبود منیزیم در گیاه

•       افزایش مقاومت به بیمارى ها به دلیل داشتن فسفیت
•      حاللیت باال و امکان محلول پاشى برگى

•       کنترل بیمارى هاى قارچى در مصرف به همراه ترکیب بالستر

شماره ثبت ماده کودى: 3701

بسته بندى: بطرى یک لیترى

 پیشگیرى از بیمارى هاى قارچىمحلول پاشى

محلول پاشى 2 در هزار به همراه بالستر3-2 در هزار
 و تکرار به صورت هفتگى

ترکیب                 میزان 

فسفر
پتاسیم
منیزیم

فسفیت منیزیم
فسفیت پتاسیم

%36
%5
%8
%37
%13

pH: 2/2
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یک در هزار براى کنترل
 لکه برگى ها 

5-3 لیتر براى پیشگیرى
 از بروز بوته میرى در صیفى جات

      TaloSint Hortiplus

تالوسینت 

ترکیب مسى مؤثر براى پیشگیرى از بروز بیمارى هاى قارچى و باکتریایى در گیاهان

•       رفع کمبود مس در گیاه و عوارض ناشى از آن 

•       پیشگیرى از بروز بیمارى هاى قارچى خاکزاد

•       کنترل بیمارى هاى لکه برگى قارچى و باکتریایى

•       محافظت از گیاهچه در زمان انتقال نشاء در برابر بوته میرى

•      همراه بودن با ماده آلى کیوبیت و نفوذ در داخل گیاه از مسیر بین سلولى

شماره ثبت ماده کودى: 75374

بسته بندى: بطرى یک لیترى

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى
ترکیب             میزان 

مس محلول
 در آب

%5/6

pH: 7/2



بــى  ر گا
 Garbi

19

ترکیب مسى مؤثر براى پیشگیرى از بروز بیمارى هاى قارچى و باکتریایى در گیاهان

•       رفع کمبود مس در گیاه و عوارض ناشى از آن 

•       پیشگیرى از بروز بیمارى هاى قارچى خاکزاد

•       کنترل بیمارى هاى لکه برگى قارچى و باکتریایى

•       محافظت از گیاهچه در زمان انتقال نشاء در برابر بوته میرى

•      همراه بودن با ماده آلى کیوبیت و نفوذ در داخل گیاه از مسیر بین سلولى

 اسیدهاى آمینه به همراه عناصر ماکرو

•     حاوى 14 اسید آمینه ضرورى به همراه عناصر ماکرو
•     کمک به بازگشت سریع گیاه به شرایط عادى پس از بروز تنش
•      افزایش میوه دهى و بهبود کیفیت و افزایش سرعت رشد میوه

•      یکنواختى در تشکیل و همرسى میوه 
•      کاهش مشکل سال آورى و کاهش ریزش میوه در درختان میوه

•      فعال کردن ریشه زایى

شماره ثبت ماده کودى: 54604

بسته بندى: بطرى 250  میلى لیترى و یک لیترى

3 تا 5 لیتر در هکتار0/25 تا 0/5 در هزار

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

ترکیب             میزان 

 %3-4

%2

%8

%7

آمینواسید

ازت

فسفر

پتاسیم

pH: 6/5



 Zimanplex

زیمانپلکس 
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کود روى و منگنز

•     برطرف کننده کمبود عناصر روى و منگنز درگیاهان
•     افزایش میزان پروتئین در گیاه

•     بهبود کیفیت میوه
•     افزایش گل انگیزى و میوه نشینى در گیاه

•     افزایش عملکرد محصول

شماره ثبت ماده کودى: 21625

بسته بندى: بطرى یک لیترى

محلول پاشى

5-3 درهزار، قبل از شروع 
گلدهى و تکرار بعد از 15 روز

15 لیتر در هکتار

ترکیب             میزان مصرف در آب آبیارى

روى

منگنز 
%3/3

%3/1

pH: 6/5
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•     برطرف کننده کمبود عناصر روى و منگنز درگیاهان
•     افزایش میزان پروتئین در گیاه

•     بهبود کیفیت میوه
•     افزایش گل انگیزى و میوه نشینى در گیاه

•     افزایش عملکرد محصول

گلس کلسیم - بر  
Glass Ca+ B

حاوى فسفیت کلسیم و فسفیت پتاسیم

•    مؤثر در میوه نشینى محصوالت زراعى و درختان میوه

•     افزایش مقاومت گیاه به بیمارى ها، به دلیل وجود فسفیت کلسیم و پتاسیم

•    تأمین نیاز گیاه به کلسیم و تحرك مناسب آن به دلیل همراه بودن با عنصر بر

•    افزایش کیفیت میوه و جلوگیرى از ریزش میوه

   

شماره ثبت ماده کودى: 28439

بسته بندى: بطرى یک لیترى

محلول پاشى

2 در هزار، قبل از گلدهى و 

تکرار بعد از 15 روز

ترکیب             میزان 

%3

%15

%4

%6/5

%0/3

ازت

فسفر

پتاسیم

کلسیم

بر

pH: 2
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PerBoril

پربوریل

کود مایع حاوى5/3 %  عنصر بر

•      برطرف کننده کمبود عنصر بر در گیاهان
•      موثر در گرده افشانى، گلدهى و میوه نشینى

•      کاهش مشکل سال آورى
•      حاوى ترکیب بورات ارگانیک

شماره ثبت ماده کودى: 5644

بسته بندى: بطرى یک لیترى

محلول پاشى

3-2 در هزار قبل از گلدهى

 و تکرار بعد از 15 روز

pH: 7/1
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•      برطرف کننده کمبود عنصر بر در گیاهان
•      موثر در گرده افشانى، گلدهى و میوه نشینى

•      کاهش مشکل سال آورى
•      حاوى ترکیب بورات ارگانیک

بریوسینت - کا اکتیو  
Briosint-K Active

حاوى پتاسیم و نیتروژن محلول

•      برطرف کننده کمبود سریع پتاسیم از طریق محلول پاشى
•     افزایش مقاومت گیاه به سرما

•     تسریع در رنگ پذیرى و رسیدن میوه
•     افزایش کیفیت میوه و جلوگیرى از ریزش آن

•      جلوگیرى از ترك خوردگى میوه به دلیل داشتن  اسید آمینه هاى
        گالیسین و بتائین

شماره ثبت ماده کودى: 96522

ترکیب             میزان بسته بندى: گالن 5 لیترى

%32
%3
%5

%1

پتاسیم 
نیتروژن

آمینواسید 
(گالیسین و بتائین)

عامل کالت کننده 60-40 لیتر در هکتار3-2 در هزار

مصرف  درآب آبیارىمحلول پاشى

pH: 13
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Glass K

گلس کا   

 فسفیت پتاسیم 

•       القاء کننده مقاومت در گیاهان به بیمارى ها به دلیل داشتن فسفیت پتاسیم

•     تامین نیاز پتاسیم گیاه و کمک به رسیدن میوه

•      افزایش گلدهى و میوه نشینى گیاه

•     افزایش کیفیت میوه و جلوگیرى از ریزش میوه

شماره ثبت ماده کودى: 83027

بسته بندى: بطرى یک لیترى

مصرف مداوم همراه3-2  در هزار
 آب آبیارى به میزان        4 

پیشگیرى  و درمان بیمارى هامحلول پاشى

ترکیب             میزان 

%30

%20

%50

فسفر

پتاسیم

فسفیت پتاسیم ppm

pH: 4/7
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•       القاء کننده مقاومت در گیاهان به بیمارى ها به دلیل داشتن فسفیت پتاسیم

•     تامین نیاز پتاسیم گیاه و کمک به رسیدن میوه

•      افزایش گلدهى و میوه نشینى گیاه

•     افزایش کیفیت میوه و جلوگیرى از ریزش میوه

مولیبدن

ازت

فسفر

پتاسیم

مولى پلکس  
Moliplex

ترکیب کودى بر پایه عنصر مولیبدن

شماره ثبت ماده کودى: 94849

بسته بندى: بطرى یک لیترى

•     ترکیب موثر در افزایش سوخت و ساز ازت، فسفر و آهن
•      افزایش میزان تشکیل کلروفیل در گیاه

•      افزایش میزان گلدهى  و میوه نشینى گیاه
•       تامین کننده نیاز گیاه به عنصر مولیبدن، به همراه عناصر ماکرو

3-2 در هزار
قبل از گلدهى

3-2 لیتر در هکتار

مصرف  در آب آبیارىمحلول پاشى

ترکیب             میزان 

%3/5

%6

%6

%3

pH: 6/2



Bullet

لِت  با
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•     افزایش میزان گلدهى، به دلیل نسبت مناسب فسفر و پتاسیم

•     مؤثر در میوه نشینى گیاهان مختلف، بخصوص درختان میوه

•    مؤثر در رشد گیاهچه و رشد رویشى گیاه از طریق  فعال کردن هورمون هاى رشد

بسته بندى: بطرى یک لیترى

ترکیب                  میزان

%7

%14

%1

فسفر

پتاسیم

EDTA  عامل کالت کننده

جهت افزایش میوه نشینى در درختان میوه:
محلول پاشى به میزان 1-0/7  در هزار در مرحله غنچه دهى 

و تکرار در زمان شروع ریزش گلبرگ  ها 
جهت تحریک رشد رویشى، محلول پاشى به میزان 5 در هزار

روش و میزان مصرف

حاوى فسفر و پتاسیم

pH: 12  (با ترکیبات اسیدى مخلوط نشود)
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•     افزایش میزان گلدهى، به دلیل نسبت مناسب فسفر و پتاسیم

•     مؤثر در میوه نشینى گیاهان مختلف، بخصوص درختان میوه

•    مؤثر در رشد گیاهچه و رشد رویشى گیاه از طریق  فعال کردن هورمون هاى رشد

اُ  اِم   – بى  دلتا 
     Delta B-Mo

شماره ثبت ماده کودى: 42866

بسته بندى: پاکت یک کیلوگرمى

•       تامین کننده کلیه نیازهاى گیاه در مرحله گلدهى و میوه  نشینى
•       برطرف کننده کمبود بر و مولیبدن در گیاه

•       ترکیب مناسبى براى کاهش تنش هاى مختلف 
•       عامل حرکت کلسیم در گیاه و نشست آن در دیواره سلولى 

3-2  کیلوگرم در هکتار3-2 در هزار

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

ازت کل
ازت آلى

ازت آمونیاکى
فسفر

بر
کالت منگنز

مولیبدن
کالت روى

اسید آمینه آزاد

ترکیب             میزان 
%6

%0/8
%5/2
%20

%3/5
%1
%9
%1
%5

ترکیب موثر در گلدهى و میوه نشینى



سى فلور                
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•      مؤثر در برطرف شدن کمبود مولیبدن در گیاه
•     مؤثر در افزایش گلدهى و میوه نشینى محصوالت مختلف

•     افزایش میزان رشد رویشى و سبزینگى گیاه

شماره ثبت ماده کودى: 35765

بسته بندى: بطرى 115 گرمى

ترکیبى بر پایه مولیبدات آمونیوم 

ترکیب                میزان

%82

%41

%7

مولیبدات آمونیوم

مولیبدن

ازت کل

Seeflor

محلول پاشى به میزان 115 گرم در هکتار

روش و میزان مصرف
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•      مؤثر در برطرف شدن کمبود مولیبدن در گیاه
•     مؤثر در افزایش گلدهى و میوه نشینى محصوالت مختلف

•     افزایش میزان رشد رویشى و سبزینگى گیاه

فرتى بریکس     
Fertibrix

شماره ثبت ماده کودى: 22318

بسته بندى: بطرى یک لیترى و گالن 5 لیترى

•     ترکیبى اختصاصى براى دوره میوه دهى گیاه
•     تسریع در رسیدگى میوه
•     بهبود رنگ و طعم میوه 

•     افزایش میزان قند (بریکس) میوه 

ترکیب مناسب براى بهبود رسیدگى و رنگ پذیرى میوه 

ترکیب                   میزان 

%3/7
%1

%1/9
%0/8

%13/9
%0/1

%0/18
%28

%15/5
%15/5

ازت کل
ازت آلى

ازت اوره اى
ازت آمونیاکى

پتاسیم محلول در آب
بر محلول در آب

مولیبدن محلول در آب
ماده آلى کل

هیومیک اسید
فولویک اسید

* به همراه آنزیم هاى فعال کننده متابولیسم گیاه

2 تا 3 در هزار 
 

5 تا 15 لیتر در هکتار

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى
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استیم سى    

•  کارآمد  در بازگشت سریع گیاه به شرایط طبیعى بعد از تنش
•  حاوى اسید آمینه هاى آزاد، به همراه عصاره جلبک دریایى 

•  غنى از هورمون هاى طبیعى سیتوکینین، جیبرلین، پلى ساکاریدها و بتائین
•   افزایش مقاومت القایى نسبت به آفات، بیمارى ها و تنش هاى محیطى

•  افزایش میزان گلدهى، میوه نشینى و کیفیت میوه 

شماره ثبت ماده کودى: 40122

بسته بندى: بطرى یک لیترى

حاوى عصاره جلبک دریایى و اسیدهاى آمینه

Stim Sea

ترکیب                   میزان 

%6
%3/3
%28

%10/5
%2

%0/2 2 لیتر در هکتار1 تا 2 در هزار 

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى

اسید آمینه آزاد
ازت کل

ماده آلى کل
عصاره جلبک دریایى

پتاسیم قابل حل در آب
فسفر محلول در نیترات 

آمونیوم و آب
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ل   فرتوتا
Fertotal

شماره ثبت ماده کودى: 6450

بسته بندى: بطرى یک لیترى

•     فعال کننده متابولیسم هاى مختلف گیاهى در مراحل مختلف رشد 
•    قابل توصیه براى تمام مراحل رشد گیاه

•    بهبود  سریع گیاه بعد از تنش هاى محیطى و مسمومیت ها
•    حاوى مواد قابل تجزیه در خاك
•    قابلیت جذب باال از طریق برگ

•    کاهش میزان مصرف حشره کش ها

حاوى اسیدهاى آمینه و محرك رشد گیاه در شرایط تنش

ترکیب               میزان

%10/6
%10

%2/7
%5/5
%1/8
%32
%4

حاوى اسید آمینه هاى: اسید گلوتامیک، آرژنین، 
گالیسین، لیزین، پرولین، آالنین، اسید آسپارتیک، 
سرین، والین، لوسین، تیروزین، تریئونین، فنیل 

آالنین و ایزولوسین

اسید آمینه آزاد
ازت کل
ازت آلى

ازت اوره اى
ازت آمونیاکى
ماده آلى کل

مواد پخش کننده و 
تسهیل کننده جذب

2 تا 3/5 در هزار 
5- 3 لیتر در هکتار در هر مرحله، 

4 بار تکرار در طول دوره رشد

مصرف در آب آبیارىمحلول پاشى
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فانتون پالس            

•      افزایش میوه نشینى و اندازه میوه 
•     کمک به تقسیم سلولى و رشد سریع گیاه

•     قابل مصرف در طول فصل رشد و در تمام گیاهان زراعى و باغى

ترکیب اختصاصى براى افزایش رشد و اندازه میوه

Phanton Plus 

بسته بندى: بطرى یک لیترى و 

گالن 5 لیترى

ترکیب                     میزان 

%6
%30

%27
%4

%14

پتاسیم
هیومیک اسید و فولویک 

اسید
فولویک اسید

محرك هاى طبیعى
 رشد گیاه
مواد همراه

20-10 لیتر در هکتار، 3 بار در طول فصل به فاصله 10-7 روز

روش و میزان مصرف

* با ترکیبات خیلى اسیدى و خیلى قلیایى مخلوط نشود.
* قبل از اختالط با سایر کودها مى بایست آزمون هاى الزم انجام شود.

pH: 7/5 -9/5



•      افزایش میوه نشینى و اندازه میوه 
•     کمک به تقسیم سلولى و رشد سریع گیاه

•     قابل مصرف در طول فصل رشد و در تمام گیاهان زراعى و باغى

آفت کش ها
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ِمکت  ما ِ ا

به  که  است  گوارشى  و  تماسى  اثر  با  غیر سیستمیک  اِماِمکت  حشره کش 
وسیله حرکت Translaminar به بافت برگ نفوذ پیدا مى کند. این حشره کش 

از فرآیند تخمیر باکترى Streptomyces avermitilis جداسازى شده است.

موجب  کلر  کانال  نگهداشتن  باز  با  که  است  الروکشى  بنزوات  امامکتین   
اختالل در سیستم اعصاب و مرگ حشرات هدف مى شود. این ترکیب بیشتر 

روى مرحله الروى شب پره ها مؤثر است.
میزان ماده مؤثره: حاوى 5 گرم در لیتر امامکتین بنزوآت به صورت گرانول 

(WDG) قابل پخش در آب

ساخت: شرکت کینگ دائو چین 
Qingdao KYX Chemical Co., LTD

پنبه                      کرم خاردار           280 گرم در هکتار

میزان مصرف آفت            محصول                

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسى و گوارشى

بسته بندى: بطرى 250 گرمى
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یندوِمکت ا

400 میلى لیتر در هکتار چغندرقند       کرم طوقه بر    

 حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسى و گوارشى و ترکیبى از دو حشره کش 
امامکتین بنزوات و ایندوکساکارب است. این سم بیشتر روى مرحله الروى راسته 

بال پولک داران مؤثر است.

امامکتین بنزوات الروکشى است که با باز نگهداشتن کانال کلر موجب اختالل 
در سیستم اعصاب و مرگ حشرات هدف مى شود.

ایندوکساکارب حشره کشى از گروه اکسادیازین بوده و کانال هاى سدیم را در 
اکسون سلول هاى عصبى مسدود مى نماید و از جارى شدن یون هاى سدیم به سمت 

سلول هاى عصبى جلوگیرى مى کند.

میزان ماده مؤثره: حاوى 1/5 گرم در لیتر امامکتین بنزوات و 7/5 گرم در لیتر 
(SC) ایندوکساکارب به صورت سوسپانسیون

ساخت: شرکت هیلیر چین 
Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., LTD

میزان  آفت                  محصول                

حشره کش  غیر سیستمیک با اثر تماسى و گوارشى

بسته بندى: بطرى 250 میلى لیترى



محتوى 3000 پى پى ام آزادیراختین به صورت سوسپانسیون قابل حل 
در آب 

EC نام عمومى: آزادیراختین 0/3 درصد
گروه بیوشیمیایى: گیاه پایه

خصوصیات: آفت کش زیسـتى اسـتحصالى از مغز دانه چریش داراى 
اثرات تماسى و سـیستمیک
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نیکونیم

نحوه تأثیر
نیکونیم آفت کش  زیستى داراى اثرات تماسى و سیستمیک روى طیف وسیعى از آفات است و 
به روش هاى مختلف در چرخه زندگى و فیزیولوژى حشرات اثر مى گذارد. اثر حشره کشى این 
ترکیب ناشى از وجود لیمونوئیدهاى نیم است که مهمترین آن آزادیراختین (Azadirachtin) از 
گروه شیمیایى تترانورترى ترپنوئید (Tetranortriterpenoid) مى باشد. نیکونیم از سه طریق باعث 
کنترل حشرات مى شود: ممانعت از تغذیه آفت، اختالل در تولید مثل و تداخل در فیزیولوژى 

هورمونى حشره. 

    محصول                      آفت                    میزان مصرف

  گوجه فرنگى         سفیدبالک        4 لیتر در هزار لیتر آب

حشره کش گیاهى ارگانیک

محصولى از شرکت نیکواُرگو - هند

Nico neem 

بسته بندى: بطرى یک لیترى


