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ش��رکت آگراکو با در اولویت قرار دادن دانش، تکنولوژی و تجربه در انتخاب 
ش��ریک تجاری خارجی، توانسته است محصوالتی ایده آل و با کیفیت را برای 
س��رزمین کهن ایران از سراسر دنیا گرد هم آورد، تا ضمن ارتقای بهره وری، 

سالمت را نیز به جامعه هدیه دهد.
از مهمتری��ن اه��داف آگراکو تامین نهاده های کش��اورزی متناس��ب با اقلیم و 
آب و خاک ایران می باش��د به همین دلیل این ش��رکت فعالیت گسترده ای در 

زمینه تامین نهاده های ارگانیک با استانداردهای IFOAM و تاییدیه های بین 
المللی دارد. به باور کارشناسان آگراکو، محصولی با کیفیت به چیزی فراتر از 
دانش و تکنولوژی نیاز دارد. در همین راستا آگراکو پس از انجام مطالعات و 
آزمایش��ات فنی و دقیق و مشاوره با کارشناسان خبره، محصوالت با کیفیت را 

انتخاب و عرضه می کند.

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید!
کارشناس��ان آگراکو به صورت تخصصی آماده پاس��خگویی به سواالت مصرف 
کنن��دگان عزیز می باش��ند. میزان، زمان و نحوه مص��رف محصوالت با توجه به 
ش��رایط آب و هوایی منطقه، س��ن گیاه، ش��دت کمبود و دیگر عوامل متفاوت 
اس��ت، بنابرای��ن جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می ش��ود قب��ل از مصرف با 

کارشناسان آگراکو مشورت نمایید.
باقیمانده کودها و س��موم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب و 
خاک و س��المت زیس��ت بوم می گذارند، به همین دلیل استفاده حداقلی و به 

روش صحیح با استفاده از ابزار آالت کالیبره اکیداً توصیه می شود.
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Agrares at a Glance
آگرارس در یک نگاه

نوعتاثیراتمحتویاتنام محصول
بسته بندی

اسید آمینه، نیتروژن، عناصر ماکرو 
و میکرو و مواد همراه ویژه

کلیه عناصر میکرو
آهن: %7/5

منیزیم: %6/5

عصاره های گیاهی: %50

عصاره های گیاهی، مواد همراه و 
عناصر میکرو

رفع کمبود مس، ضد عفونی کننده
و ضد قارچ

مس، گوگرد و مواد ویژه

19 نوع اسید آمینه آزاد به همراه
NPK

اوره: 8/12%    روی: %6/95
منگنز: %3/36

عنصر بُر: %14/85

عناصر میکرو، ویتامین ها و 
فیتوهورمون ها

کلسیم: 18/08%  منیزیم: %0/62

اسید هیومیک:12%   اسید فولویک:%12
پتاسیم:  %3/6

EDTA کالت پتاس           : %43

EDTA کالت روی            : %13/4

EDDHAکالت آهن               : %6

کلیه عناصر میکرو
DTPA آهن           : %7/1

عناصر میکرو، نیتروژن و مواد 
همراه ویژه

جبران اختالالت فیزیولوژیک و 
محرک گل انگیزی

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 و 5 
لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

مایع 1 لیتری

میکرو گرانول
1 کیلویی

میکرو گرانول
1 کیلویی

افزایش رشد ریشه های جانبی

پیشگیری از کمبود و تامین بُر

پیشگیری از کمبود و تامین روی
با اثر سریع 

کاهش شوری و افزایش 
حاصلخیزی خاک

پیشگیری از کمبود و تامین روی 
و منگنز

کلیه عناصر میکرو با قابلیت 
محلولپاشی و مصرف خاکی

بهبود خاصیت تبادل کاتیونی خاک، 
توسعه رشد ریشه ها در خاک

محرک طبیعی رشد، افزایش  
تقسیم سلولی و افزایش سایز

پیشگیری از کمبود و تامین آهن 
به صورت کالته

تحریک فتوسنتز و افزایش 
بریکس

پیشگیری کننده و از بین برنده 
نماتدهای مضر خاکزی

حشره کش زیستی بدون اثرات 
مخرب بر موجودات مفید

قارچ کش سیستمیک و تماسی با 
اثر درمانی سریع

عنصر مس: %6/7

کلیه عناصر با قابلیت مصرف خاکی، 
قابل استفاده در کشت هیدروپونیک

محرک رشد و ضد استرس

تامین پتاس، رنگ آوری و 
پیشرفت بلوغ محصول

ریشه زا

گل انگیزی

پتاس مایع

بُر 11

کالت روی 9/8

روی + منگنز

آمینو اسید + 
کودهای پایه

میکرو - 140

هیومیک 10-10

میکرو پودری

آهن %6

انگورد

نماتد کش

اینسک استاپ 1و2

کاپراس

مس-

بریکسº + کالر

اصالح کننده خاک 
و آب

Flowering

Enraziante

Potasio

Boro - 11

Zn 9.8

Zn + Mn

Amino7+NPK

Micro-140

Humi 10-10

Fe Plus 4.8  

Engorde

NematoSTOP

InsecSTOP 1&2

Cupras

Cu-

Brixº +Color

Micro Powder

Soil Corrector



FERTILIZERS
گل انگیزی
ریشه زا
پتاس مایع
بُر 11
کالت روی 9/8
روی + منگنز
آمینو اسید + کودهای پایه
میکرو - 140
هیومیک 10-10
اصالح کننده خاک و آب
میکرو پودری
آهن %6

کودهای کشاورزی

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Flowering
Enraziante
Potasio
Boro - 11
Zn 9.8
Zn + Mn
Amino7+NPK
Micro-140
Humi 10-10
Soil Corrector
Micro Powder
Fe Plus 4.8 
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FLOWERING

فرموالسیون
نیتروژن کل                                                                                                   7/2 %
   اوره                                                                                                              %5/4
   آمونیوم                                                                                                        %1/8

فسفر محلول در آب                                                                                    14/4 % 
بر محلول در آب                                                                                             1/2 %   
مولیبدن محلول در آب                                                                                  %0/24 

به همراه مواد ویژه
   )w/v ،وزن به حجم(

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف برگی

2 لیتر در 1000

2 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 
1000

1 تا 1/5 لیتر در 
1000

1 تا 2 لیتر در 
1000

1 تا 2 لیتر در 
1000

به منظور افزایش گلدهی در طول فصل رشد

به منظور افزایش گلدهی در طول فصل رشد

به منظور افزایش گلدهی در طول فصل رشد

به منظور افزایش گلدهی در طول فصل رشد

)pH= 4(

گل انگیزی

این فرآورده فرمولی جدید و غنی از فسفر و نیتروژن به همراه بر 
باعث تقویت گلدهی و  و مولیبدن می باشد و بصورت محلولپاشی 
میوه دهی می شود. این فراورده باعث می شود فرآیندهای سلولی 
که منجر به تقویت چوب دم میوه می شود افزایش یافته و درنتیجه 
میوه  افتادن  از  و  بماند  شاخه  روی  بر  بیشتری  استحکام  با  میوه 

جلوگیری شود.

مالحظات
اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.

افزایش گل انگیزی و عدم ریزش محصول

زمان تورم جوانه و بعد از ریزش گلبرگ ها
بعد از برداشت محصول در پاییز

زمان تورم جوانه ها در بهار - بعد از ریزش 
گلبرگ های انار و ارزنی شدن دانه های پسته

بعد از برداشت محصول در پاییز

P2O5

B
Mo

بسته بندی  1 لیتری
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ENRAZIANTE

فرموالسیون
17 نوع اسید آمینه مجموعاً                                                                           %8/75

نیتروژن کل                                                                                                  %6/25   
    نیتروژن آلی                                                                                                %3/4
    اوره                                                                                                              %2/8

فسفر محلول در آب                                                                                               %5 
پتاسیم محلول در آب                                                                                           %5 
مواد آلی                                                                                                          %22/5

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 5/5(

ریشه زا

آمینه چپ گرد  و اسیدهای  این محصول که حاوی عناصر میکرو 
کردن  فعال  باعث  و  شده  جذب  گیاه  توسط  راحتی  به  می باشد 
سیستم رشد ریشه و توسعه ریشه چه ها و در نتیجه برطرف شدن 

کمبود مواد غذایی برای گیاه می شود.
استفاده از این فرآؤرده باعث افزایش عملکرد میکروارگانیسم های 
سیتوکینین  و  اکسین  هورمون های  ترشح  افزایش  و  خاک  مفید 

می شود.

مالحظات
اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.

افزایش چشمگیر رشد ریشه ها

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی

3 لیتر در هکتار

2 لیتر در هکتار

2 تا 3 لیتر در هکتار

2 تا 3 لیتر در هکتار

2 لیتر در هکتار

2 لیتر در هکتار

بعد از برگدهی در سیستم آبیاری

بعد از کاشت نشاء در سیستم آبیاری

بعد از برگدهی در سیستم آبیاری

1 تا 2 بار در سیستم آبیاری

بعد از کاشت نشاء در سیستم آبیاری

1 تا 2 بار در سیستم آبیاری

P2O5

K2O

بسته بندی  1 لیتری
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POTASIO
پتاس مایع

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر پتاسیم

این محصول دارای مقادیر باالیی از پتاسیم می باشد که با نیتروژن 
به صورت کالت شده درآمده است.

بزرگترین حسن این کود EC کم آن می باشد.
مزایای استفاده از کود پتاسیم:

کاهش تعریق گیاه و در نتیجه افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی
تغلیظ شیره گیاه و افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی

افزایش مقامت گیاه در برابر عوامل بیماریزا
پر شدن مغز میوه 

مالحظات
اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.

فرموالسیون
کالت پتاسیم                                                                                                                  43 % 

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH=8/5(

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

5 لیتر در هکتار 1 تا 3 لیتر در 1000

1 تا 3 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

5 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

1 تا 3 مرتبه از شروع
درشت شدن میوه

1 تا 2 بار در طول فصل رویش

1 تا 2 مرحله از زمان به مغز رفتن 
پسته و درشت شدن دانه در انار

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

بسته بندی  1 لیتری

K2O
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BORO-11

فرموالسیون
عنصر بُر به صورت کمپلکس شده با اتانول آمین                                         %14/85

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 7/5(

بُر 11

این محصول حاوی مقادیر مناسبی از بر به همراه نیتروژن می باشد 
و قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی را دارد.

مزایای استفاده از کود بر:
کمک به انتقال قندها از طریق غشاء و تحریک رشد گیاه

پیشگیری و درمان ترک خوردگی میوه و دمبرگ، درمان کوچکی و 
شکنندگی برگ و بافت چوب پنبه ای

مالحظات
اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر بر

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

5 لیتر در هکتار 2 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1/5 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

3 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

3 لیتر در هکتار

3 لیتر در هکتار

3 لیتر در هکتار

در شروع فصل گلدهی

1 تا 3 بار در طول فصل رشد

زمان تورم جوانه3ها در بهار بعد 
از برداشت محصول پاییزه همراه 

با روی و فالورینگ آگرارس

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

در شروع گلدهی

1 تا 4 بار در طول فصل رشد

بسته بندی  1 لیتری
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Zn 9.8
کالت روی 9/8

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر روی

روی به صورت کمپلکس شده با اسید  گلوکونیک                                             %13/4
   )w/v ،وزن به حجم(

)pH= 3/5(

این محصول دارای مقدار باالیی از روی به منظور جلوگیری از کمبود 
و درمان این عنصر ضروری می باشد. کمبود شدید روی باعث زرد 
در  خصوصاً  برگ ها  ریزش  همچنین  و  گیاه  رویشی  پیکره  شدن 
محصول  تولید  و  متابولیسم  توقف  باعث  که  می شود  سرشاخه ها 
در گیاه می شود. از این حیث روی به عنوان عنصری مهم در تغذیه 
گیاهی به شمار می رود. به منظور دریافت سریعتر این عنصر توسط 

گیاه می توان این محصول را به صورت محلولپاشی مصرف نمود.

مالحظات
اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.

فرموالسیون

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

3 تا 4 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1/5 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

1/5 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

2 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

1 لیتر در هکتار

2 لیتر در هکتار

3 تا 4 لیتر در هکتار

به صورت مداوم در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

به صورت مداوم در طول فصل رشد

به صورت مداوم در طول فصل رشد

1 نوبت قبل از تورم جوانه ها 
همراه با فالورینگ و بُر 

 2 تا 3 نوبت در طول فصل رشد

1 نوبت زمان تورم جوانه ها
1 نوبت زمان درشت شدن میوه ها
1 نوبت بعد از برداشت محصول

بسته بندی  1 لیتری
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Zn+Mn

فرموالسیون
روی به صورت کمپلکس شده با اسید  گلوکونیک                                         6/95 %
منگنز                                                                                                           3/36 %
نیتروژن                                                                                                         8/12 %

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 3/5(

روی + منگنز

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر روی و منگنز

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

3 تا 4 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

1/5 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

2 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

1 لیتر در هکتار

2 لیتر در هکتار

3 تا 4 لیتر در هکتار

2 تا 3 بار در طول فصل رشد

به صورت مداوم در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

قبل از ریزش گلبرگ ها و در طول 
فصل تابستان - فصل رشد

به صورت مداوم در طول فصل رشد

به صورت مداوم در طول فصل رشد

این محصول دارای ترکیب متعادلی از روی و منگز با اثر پیشگیری 
و درمان کنندگی می باشد.  کمبود روی و منگنز در اکثر خاک های 
کشور شایع است. کمبود روی موجب کوچکی و رنگ پریدگی برگ ها 
و کاهش میانگره ها می شود. روی موجود در این فرآورده با اسید 
گلوکونیک بصورت کالت در آمده و عامل الزم برای سنتز اسیدهای 
متابولیسم  در  آنزیم ها  برای  کمکی  فاکتور  همچنین  و  نوکلوئیک 
کاهش  و  رگبرگ ها  زردی  موجب  منگنز  کمبود  می باشد.  اکسین 
رشد می شود، منگز به طور اساسی در سنتز کلروفیل و پروتئین ها 
نقش دارد. از این محصول جهت افزایش گلدهی و بهبود رنگ و طعم 

میوه می توان استفاده کرد.

مالحظات
اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.

بسته بندی  1 لیتری
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AMINO7+NPK
آمینو اسید+کودهای پایه

اسیدهای آمینه در متابولیسم موجودات زنده از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند چرا که واحدهای ساختاری پروتئین ها محسوب 
آبی،  کم  مثل  تنش هایی  تحت  گیاهان  که  زمانی  در  و  می شوند 
دارند  قرار  غیره  و  شوری  تگرگ،  زدگی،  یخ  بیماری،  خشکسالی، 

مورد استفاده قرار می گیرند تا رشد گیاه را تنظیم نمایند. 
آمینه  اسیدهای  کنار  در  ماکرو  عناصر  دلیل داشتن  به  “آمینو 7” 
موجب افزایش رشد، گل دهی، گرده افشانی و رشد رویشی گیاه 
می شود. این محصول را می توان در شرایطی که رشد گیاه به هر 

دلیلی متوقف شده استفاده نمود.

مالحظات
این کود قابلیت اختالط با NPK را دارد ولی با روغن های معدنی، گوگرد 

و سولفور قابلیت اختالط ندارد.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری بارانی و قطره ای استفاده کرد .

19 نوع اسید آمینه آزاد                                                                                  %8/9
مواد آلی                                                                                                         %44/4
نیتروژن کل                                                                                                           %6
فسفر قابل حل در آب                                                                                           %4/4 
پتاسیم قابل حل در آب                                                                                           %2/9 

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 6-7(

فرموالسیون

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

5 لیتر در هکتار 2 تا 3 لیتر در 1000

1 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

3 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

6 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

5 لیتر در هکتار

زمان تورم جوانه ها - بعد از ریزش 
گلبرگ ها در طول فصل رشد - بعد 

از برداشت محصول در پاییز

زمان تورم جوانه ها - بعد از ریزش 
گلبرگ ها در طول فصل رشد - بعد 

از برداشت محصول در پاییز

به منظور افزایش گلدهی در طول 
فصل رشد

به منظور افزایش گلدهی در طول 
فصل رشد

به منظور افزایش گلدهی در طول 
فصل رشد

به منظور افزایش گلدهی در طول 
فصل رشد

ضد استرس و توسعه دهنده رشد

P2O5

K2O

بسته بندی  1 لیتری
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MICRO-140
میکرو - 140

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

3 لیتر در هکتار 1/5 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 2 لیتر در 1000

1/5 تا 2/5 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

1 تا 1/5 لیتر در 1000

2 لیتر در هکتار

4 لیتر در هکتار

3 لیتر در هکتار

2 لیتر در هکتار

3 لیتر در هکتار

1 تا 3 بار در طول فصل رشد بعد از 
ریزش برگ ها

بعد از ریزش گلبرگ ها طبق نیاز گیاه 
به عناصر میکرو و آهن

در طول فصل رشد طبق نیاز گیاه 
به عناصر میکرو و آهن

به منظور افزایش گلدهی در طول 
فصل رشد

بعد از ریزش گلبرگ ها طبق نیاز 
گیاه به عناصر میکرو و آهن

بعد از ریزش گلبرگ ها طبق نیاز 
گیاه به عناصر میکرو و آهن

مغذی  ریز  عناصر  انواع  از  متعادلی  ترکیب  دارای   140 میکرو 
ضروری می باشد که می تواند در محدوده وسیعی از pH به صورت 
موثری عمل نماید. زمانی که برگ ها دچار رنگ پریدگی، بدشکلی، 
کلروز، سوراخ سوراخ شدن و کمبود عناصر میکرو می شوند می توان 
از این محصول استفاده کرد، همچنین به دلیل مقادیر باالی آهن در 

این فرآورده می توان آن را به عنوان کود آهن نیز مصرف نمود.

مالحظات
از این کود به عنوان کود کامل میکرو میتوان در کشت هیدرو پونیک 

نیز استفاده کرد.
این کود قابلیت اختالط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین مانند 

سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالط پذیر نیست.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری بارانی و قطره ای استفاده کرد.

فرموالسیون
آهن                                                                                                                   7/14 %

روی                                                                                                                 1/19 % 
منگنز                                                                                                              4/20 %   
مس                                                                                                                       0/56 % 
بُر                                                                                                                    0/53 %  
مولیبدن                                                                                                            0/10 % 

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 2/5(

تامین عناصر میکرو در طول فصل

DTPA
EDTA

EDTA
EDTA

بسته بندی  1 لیتری
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HUMI 10-10
هیومیک 10 - 10

این محصول حاوی مقادیر باالیی از اسید هیومیک و اسید فولویک 
دلیل  به  که  فرسوده  یا  فقیر  خاک های  برای  مکمل  یک  عنوان  به 
به  می باشد،  است  شده  آلی  مواد  کمبود  دچار  توام  کار  و  کشت 
و  شده  خاک  آلی  مواد  و  کاتیونی  ظرفیت  افزایش  باعث  طوریکه 
کاتالیزوری و فعال کردن میکروارگانیسم های مفید  انجام عمل  با 
خاک سبب جذب عناصر دیگر می شود. توصیه می شود در هر بار 
محصوالت  دیگر  کارایی  افزایش  جهت  فرآورده  این  از  کوددهی 

استفاده شود.
کودهای هیومیک ماهیت قلیایی دارند ولی در گیاهان به صورت 

اسیدی عمل می کنند.
این کود به دلیل دارا بودن میزان باالیی از اسید فولویک همراه با 
سایر کودهای محلولپاشی جهت باال بردن جذب عناصر استفاده می شود. 

عصاره هیومیک                                                                                                  %24
   اسید هیومیک                                                                                                %12
   اسیدفولویک                                                                                                   %12
پتاس                                                                                                                %3/6 
لئوناردیت                                                                                                          %40 

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 11(

فرموالسیون

مالحظات
این کود قابلیت اختالط با NPK را دارد ولی با محصوالت اسیدی و یا 

حاوی کلسیم و منیزیم قابل اختالط نیست.

محصول

زیتون، انگور، مرکبات، سیب

گوجه فرنگی، خیار، بادمجان

پسته و انار

گندمیان و حبوبات

محصوالت جالیزی و دیگر 
محصوالت

گلخانه و توت فرنگی

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

1 لیتر در 1000

1 لیتر در 100 لیتر آب 
بذرمال: 1 لیتر 

برای 100 کیلو بذر
در 1 لیتر آب

1 لیتر در 100 لیتر آب 
بذرمال: 1 لیتر 

برای 100 کیلو بذر
در 1 لیتر آب

1 لیتر در 1000

1 لیتر در 1000

1 لیتر در 1000

20 لیتر در هکتار

10 لیتر در هکتار

10 لیتر در هکتار

10 لیتر در هکتار

10 لیتر در هکتار

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد یا 
یکبار به صورت بذرمال

1 تا 2 بار در طول فصل رشد یا 
یکبار به صورت بذرمال

در زمان شروع گلدهی

10 تا 15 لیتر در هکتار

اصالح کننده خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی خاک

بسته بندی  1 لیتری
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SOIL CORRECTOR
اصالح کننده خاک و آب

)pH= 3/5(

فرموالسیون
کلسیم                                                                                                                     %18/08
منیزیم                                                                                                          %0/62

   )w/v ،وزن به حجم(

این محصول به عنوان یک اصالح کننده خاک در بُعد شوری و قلیاییت 
می باشد. هر یون کلسیم می تواند 2 یون سدیم را درگیر کرده و از 
این محصول می توان   از  نماید.  دسترس محیط اطراف ریشه خارج 
جهت مبارزه با سختی خاک استفاده کرد. همچنین اضافه کردن این 
محصول در آب به منظور محلولپاشی با دیگر کودها موجب افزایش 

کارایی محصوالت دیگر می شود.

مالحظات
این محصول قابلیت استفاده در سیستم آبیاری قطره ای را دارد.

نوع خاک و آب 

آب: شوری باالتر از 2/5 گرم در لیتر 

آب: شوری 1/5 گرم در لیتر 

خاک: مشکل جوانه زنی

خاک:  فشرده و غیر قابل نفوذ

خاک: شور و قلیایی

میزان مصرف نحوه مصرف

45 سی سی در متر مکعب

30 سی سی در متر مکعب

35 لیتر در هکتار

25 لیتر در هکتار

45 لیتر در هکتار

1 تا 2 بار مصرف در طول سال

1 تا 2 بار مصرف در طول سال

1 تا 2 بار مصرف در کل فصل رشد

1 تا 2 بار مصرف در کل فصل رشد

1 تا 2 بار مصرف در کل فصل رشد

کاهنده شوری و سختی خاک و آب

بسته بندی های  1 و 5 لیتری
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بسته بندی  1 کیلویی

MICRO POWDER
میکرو پودری

عناصر میکرو با جذب خاکی و محلولپاشی

آهن                                                                                                                    7/5 %
روی                                                                                                                       0/57 %
منگنز                                                                                                               3/35 %
مس                                                                                                                 0/25 %
بُر                                                                                                                     0/68 %
مولیبدن                                                                                                           0/20 %

   )w/w ،وزن به وزن(
)pH= 6/1(

فرموالسیون

محصول

درختان میوه

محصوالت زراعی

محصوالت گلخانه ای

کشت هیدروپونیک

توضیحات مصرف خاکی مصرف برگی

1 تا 3 کیلو در هکتار  1 تا 2 کیلو در 1000

2 تا 3 کیلو در 1000

1 تا 1/5 کیلو در 1000

2 تا 2/5 کیلو در 1000

3 تا 4 کیلو در هکتار

1 تا 2 کیلو در هکتار

1 کیلو در هکتار

2 تا 3 بار بعد از رشد
 گلبرگ ها در طول فصل رشد

1 تا 2 بار در طول فصل رشد

2 تا 3 بار در طول فصل رشد

بسته به نوع استوک غذایی 
متغیر است

ریز  عناصر  انواع  از  متعادلی  ترکیب  دارای  پودری   - میکرو  کود 
 pH از  وسیعی  محدوده  در  تواند  می  که  باشد  می  ضروری  مغذی 
بین 2 تا 12 به صورت موثری عمل نماید. زمانی که برگ ها دچار 
رنگ پریدگی، بدشکلی، کلروز، سوراخ سوراخ شدن و کمبود عناصر 
میکرو می شوند می توان از این محصول استفاده کرد . همچنین به 
دلیل مقادیر باالی آهن در این فرآورده می توان از آن به عنوان کود 

آهن نیز استفاده کرد.

مالحظات
از این کود به عنوان کود کامل میکرو می توان در کشت هیدرو 

پونیک استفاده کرد .
این کود قابلیت اختالط با NPK را دارد ولی با اسیدهای سنگین 

مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالل پذیر نیست.



کالت آهن EDDHA محلول در آب با اورتو- اورتو %4/8                                       %6
   )w/w ،وزن به وزن(

محصول

درختان میوه

محصوالت زراعی و گلخانه ای

توضیحات مصرف خاکی

40 تا 80 گرم برای هر 
درخت یا 5 کیلو در هکتار

3 تا 4 کیلو در هکتار

در شروع و میانه فصل رشد و بسته 
به نیاز در طول فصل

از زمان ظهور 30 درصد گلها

Fe PLUS 4.8
آهن %6

فرموالسیون

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر آهن

این محصول دارای 6% آهن قابل حل در آب به صورت گرانول و با 
کالت EDDHA با ایزومر اورتو – اورتو به میزان 4/8% می باشد .

 pH قابلیت اختصاصی این محصول پایداری آن در طیف وسیعی از
بین 3/5 الی 12 می باشد.

در    ً مستقیما که  است  گیاهان  نیاز  مورد  ضروری  عناصر  از  آهن 
کلروفیل وجود ندارد ولی در فتوسنتز نقش مهمی دارد، بنابراین 
کمبود آهن گیاه را دچار زردی پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها، 

کاهش محصول و در نهایت مرگ گیاه می کند.

مالحظات
در کشت هیدرو  می توان  میکرو  کامل  کود  عنوان  به  کود  این  از 

پونیک استفاده کرد.
این کود قابلیت محلولپاشی و مصرف خاکی را دارد.

اسیدهای سنگین  با  ولی  دارد  را   NPK با  اختالط  قابلیت  کود  این 
مانند سولفوریک، نیتریک و فسفریک اختالل پذیر نیست.
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بسته بندی های  1 و 5 کیلویی
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محصوالت ارگانیک
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ENGORDEBRIXº + COLOR
بریکسº + کالرانگورد

اتحادیه  تایید  مورد  ارگانیک  کودهای  جز  فرآورده  این 
اروپا می باشد. 

استفاده از این محصول موجب افزایش تقسیم سلولی 
در زمان کوچک بودن میوه شده و همچنین باعث افزایش 
میزان قند و در نتیجه ی آن تعداد، اندازه و کیفت میوه ها 

به لحاظ استحکام و غلظت می شود .

می  باعث  که  است  خاصی  فرموالسیون  شامل  فرآورده  این 
شود میزان قند تولید شده در گیاه افزایش یابد  که حاصل آن 
افزایش قند محصول و بهبود کیفیت، اندازه و طعم میوه ها و 
همچنین افزایش سرعت بلوغ محصول و در نتیجه زودرسی می 

شود.
استفاده از این فرآورده در کشاورزی ارگانیک مجاز است.

بریکس را غالباً برای نشان دادن محتوی قند محصول استعمال 
می کنند، هر درجه بریکس معادل 1% ساکارز می باشد.

مالحظات
این کود قابلیت اختالط با NPK را دارد ولی با اسیدهای 
اختالط  فسفریک  و  نیتریک  سولفوریک،  مانند  سنگین 

پذیر نیست.

مالحظات
این کود قابلیت اختالط با NPK را دارد ولی با مواد قلیایی، 
کودهای کلسیمی، روغن های معدنی و مواد اسیدی اختالط 

پذیر نیست.

افزاینده رنگ و درجه بریکس محصول فیتوهورمون، ویتامین و میکرو

بسته بندی  1 لیتریبسته بندی  1 لیتری

فرموالسیون

میزان مصرف

زمان مصرف

آهن                                             %1/12
روی                                           %0/24
منگنز                                           %0/6
مس                                           %0/12
بُر                                              %0/24
مولیبدن                                    %0/02

اکسین،  شامل:  فیتوهورمون ها  انواع 
جیبرلین و سیتوکینین و انواع ویتامین 

A,B,C,D های گروه
   )w/v ،وزن به حجم(

آب  لیتر  هزار  در  لیتر   1 غلظت  با  محلولپاشی  در  را  فرآورده  این 
مصرف نمایید. 

درختان: نخستین بار هنگام تشکیل میوه، دومین بار هنگام گوشتی 
شدن میوه.

هنگام  بار  دومین  و  برگ ها  باز شدن  هنگام  بار  نخستین  تاکستان: 
تشکیل شدن میوه.

طول  در  گل ها  اولین  ظهور  زمان  از  گلخانه ای:  و  زراعی  محصوالت 
فصل رشد جهت افزایش گلدهی

)pH= 8-7(

فرموالسیون

میزان مصرف

زمان مصرف

اکسید منیزیم محلول در آب                                                          6/5 %
گوگرد محلول در آب                                                                         %13

   )w/v ،وزن به حجم(

این فرآورده را در محلولپاشی با غلظت 1 لیتر در هزار لیتر آب مصرف 
نمایید.

درختان میوه: 1 لیتر در هکتار
 محصوالت زراعی: 1/5 لیتر در هکتار

در باغات از چهل روز قبل از برداشت  و در محصوالت زراعی و گلخانه 
از زمان ظهور اولین گل ها در طول فصل رشد 

)pH= 3/1(

MgO
SO3



FERTILIZER  PESTICIDE
نماتد کش

اینسک استاپ 1
اینسک استاپ 2

کاپراس
مس-

19
20
21
22
23

NematoSTOP
InsecSTOP 1
InsecSTOP 2

CUPRAS
Cu-

کود سم
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NematoSTOP

فرموالسیون
عصاره های گیاهی                                                                                             50 %

   )w/v ،وزن به حجم(
)pH= 4(

نماتد کش

این محصول یک نماتد کش بر پایه مواد گیاهی استخراج شده از 
گیاهان خاص می باشد که به صورت سه گانه عمل می کند:

مبارزه با نماتد و از بین بردن تخمها
توسعه دهنده ریشه به نحوی که نماتد تمایلی برای نفوذ به ریشه 

را ندارد و ریشه برای آن غیر جذاب می شود
ایجاد مقاومت در ریشه ی گیاه در برابر حمله نماتد

مالحظات
قبل از  استفاده از این محصول مطمئن شوید که زمین به اندازه 
الی   15 مدت  به  زمین  آبیاری  حالت  بهترین  است.  مرطوب  کافی 
20 دقیقه می باشد به طوریکه خاک به اندازه 50% ظرفیت زراعی 

مرطوب باشد.
قابلیت اختالط با اکثر کودهای NPK را دارد.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری قطره ای استفاده کرد.
جهت کسب نتیجه بهتر می توانید این محصول را با کود ریشه زای 

آگرارس مخلوط نمایید و سپس استفاده کنید.
در طول زمان مصرف، تانک سم پاش مرتب به هم زده شود. برای 

این کار استفاده از سم پاش های میکسردار توصیه می شود.

از بین برنده نماتدهای مضر

بسته بندی  1 لیتری

میزان مصرف
0/5 تا 1 لیتر در هزار متر مربع یا 5 لیتر در هکتار در 2 نوبت فقط به صورت کود 

آبیاری
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InsecSTOP 1
اینسک استاپ 1

این محصول دارای مقدار باالیی از عصاره های گیاهی به عنوان ماده موثره 
و مواد دیگر مثل فعال کننده ها، ادجوانت، حالل و غیره، بدون دوره کارنس 
می باشد که با حمله به سیستم حرکتی آفات آن ها را از بین می برد، همچنین 

به عنوان یک محصول طبیعی باعث افزایش سیستم رویشی گیاه می شود.
این محصول به صورت تماسی عمل کرده و بر روی حشرات بالغ موثر است، 
در عین حال هیچ تاثیری بر روی حشرات و میکروارگانیسم های مفید ندارد.

این محصول را بسته به شدت آلودگی و یا مقاومت آفت می توان به تنهایی 
بکار برد ولی توصیه می شود همیشه آن را با اینسک استاپ 2 مصرف کنید. 
این دو محصول بر روی طیف وسیعی از آفات مثل شته، عنکبوت ها، پسیل، 

 تریپس و مینوز موثر هستند.

مالحظات
این  شود  می  توصیه  آفات  با  مبارزه  در  بهتر  نتیجه  کسب  جهت 
گیاه  رشد  اولیه  مراحل  در   InsecSTOP 2 همراه  به  را  محصول 
دیگر  محصوالت  با  فرآورده  این  اختالط  از  ولی  نمایید،  مصرف 

خودداری نمایید.

حشره کش گیاهی جهت مبارزه با طیف گسترده ای از آفات

فرموالسیون

میزان مصرف

زمان مصرف

عصاره های گیاهی                                                                                     10/8 %
حالل، ادجوانت ها، فعال کننده ها                                                            79/2 %

   )w/v ،وزن به حجم(

InsecSTOP 2 0/5 تا 1 لیتر در 1000 لیتر آب + 1 لیتر

به عنوان مبارزه مستقیم با آفات بالغ و پوره ها

)pH= 4-6(

بسته بندی  1 لیتری
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InsecSTOP 2
اینسک استاپ 2

فرموالسیون

میزان مصرف

زمان مصرف

عصاره های گیاهی                                                                                      4/56 %
منگنز محلول در آب                                                                                        %1

   )w/v ،وزن به حجم(

InsecSTOP 1 1 لیتر در هزار 1000 آب + 0/5 تا 1 لیتر

عنوان  به  هم  و  کود  عنوان  به  هم  محصول  این  مصرف  برای  زمان  مناسبترین 
پیشگیری و مبارزه با آفات بعد از ظهور برگ ها و در طی حداقل دو نوبت می باشد.

)pH= 4-6(

این فرآورده شامل دو عنصر روی و منگنز به عنوان جبران کمبود 
گیاهان  از  گیاهی  عصاره های  همچنین  و  گیاه  در  عنصر  دو  این 
آفات  انواع  با  پیشگیری  و  مبارزه  عنوان  به   Fabaceae خانواده 
عنکبوت  و  تریپس، مگس سفید  پسیل، شته،  مینوز،  مانند  مضر 

قرمز می باشد.
می  فنول ها  پلی  و  آلکالوئید  تانن،  ساپونین،  دارای  محصول  این 
باشد که می تواند به داخل گیاه نفوذ کرده و به صورت سیستمیک 
توان گیاه را در برابر حمله آفات باال ببرد. به عنوان مبارزه مستقیم 
با آفات، با تاثیر بر روی الروها عمل کرده، همچنین باعث گرفتگی و 
سفت شدن عضالت حشره می شود. بهترین زمان استفاده قبل از 

تخم گذاری و تعدد سنین آفتی می باشد .

مالحظات
این  شود  می  توصیه  آفات  با  مبارزه  در  بهتر  نتیجه  کسب  جهت 
محصول را به همراه 0/5 تا 1 لیتر از InsecSTOP 1 مصرف نمایید، 

ولی از اختالط این فرآورده با محصوالت دیگر خودداری نمایید.

حشره کش گیاهی جهت مبارزه با طیف گسترده ای از آفات

Mn

بسته بندی  1 لیتری
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CUPRAS
کاپراس

تماسي  اثر  با  گوگرد  به همراه  اثر سیستمیک  با  حاوي مس  ماده  این 
مي باشد که به صورت دوگانه باعث پیشگیری و کنترل انواع قارچ ها 
خصوصا سفیدکها و همچنین برخی از آفات مانند کنه ها می شود. از 
این محصول به صورت پانسمان می توان برای کنترل و درمان شانکر 
باکتریایی تنه در سیب، گالبی، پسته و یا محصوالت مشابه استفاده کرد.

مالحظات
جهت کسب نتیجه بهتر در مبارز توصیه می شود این محصول را در 

زمانی که هوا ابری است استفاده نکنید.
ابتدا این محصول را در قسمت کوچکی از محصول تست نمایید و 

در صورت عدم مشکل در کل کشت بکار ببرید.

قارچ کش تماسی و سیستمیک

فرموالسیون

میزان مصرف
0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی

بسته بندی  1 لیتری

)pH= 6/5(

نیتروژن کل                                                                                                    %12/33
   نیتروژن آلی                                                                                             %0/69
   آمید                                                                                                        %6/44
   آمونیوم                                                                                                        %5/21

فسفر محلول در آب                                                                                    %12/33 
مس محلول در آب                                                                                             4/52 %   
گوگرد محلول در آب                                                                                  %27/4 

   )w/v ،وزن به حجم(

P2O5
Cu
S
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Cu-
مس-

فرموالسیون

میزان مصرف

مس محلول در آب                                                                                                           %6/7

درختان میوه: 0/5 تا 1 لیتر در 1000 لیتر آب - بعد از کامل شدن میوه ها 1 تا 2 نوبت
گلخانه و توت فرنگی: 0/5 تا 1 لیتر در 1000 لیتر آب - در تمام طول فصل رشد

این ماده حاوي مس آلي با اثر سیستمیک مي باشد که داراي ترکیب 
بار  دلیل  به  و  مي باشد  عسل  از  شده  گرفته  مس  تتراگلوکونات 
به عنوان کود  این محصول  از  به برگ می چسبد.  کامال  منفی خود 
فرآورده  این  کرد.  استفاده  می توان  نیز  مس  کمبود  رفع  برای  و 

دارای تاییدیه ارگانیک از سوی اتحادیه اروپا می باشد.

مالحظات
جهت کسب نتیجه بهتر در مبارز توصیه می شود این محصول را در 

زمانی که هوا ابری است استفاده نکنید.
ابتدا این محصول را در قسمت کوچکی از محصول تست نمایید و 

در صورت عدم مشکل در کل کشت بکار ببرید.

قارچ کش، ضد عفونی کننده و تامین سریع عنصر مس

بسته بندی  1 لیتری

)pH= 3(
Cu
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FLOWERING

Zn 9.8%

HUMI 10-10

ENGORDE

ENRAZIANTE

Zn+Mn

SOIL CORRECTOR

BRIXº+COLOR

POTASIO

Amino7+NPK

MICRO POWDER

NematoSTOP

CUPRAS

BORO-11

MICRO-140

Fe PLUS 4.8

InsecSTOP 1

Cu- InsecSTOP 2

گل انگیزی

کالت روی %9/8

هیومیک 10-10

انگورد

ریشه زا

روی + منگنز

اصالح کننده خاک و آب

بریکسº+کالر

پتاس مایع

آمینو اسید+کودهای پایه

میکرو پودری

نماتد کش

کاپراس

بُر %11

میکرو - 140

آهن %6

اینسک استاپ 1

مس- اینسک استاپ 2
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