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ش��رکت آگراکو با در اولویت قرار دادن دانش، تکنولوژی و تجربه در انتخاب ش��ریک 
تجاری خارجی، توانس��ته است محصوالتی ایده آل و با کیفیت را برای سرزمین 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 اقلی��م و آب و خاک ایران 
می باش��د به همین دلیل این ش��رکت فعالیت گس��ترده ای در زمینه تامین نه��اده های ارگانیک با 

اس��تانداردهای IFOAM و تاییدی��ه ه��ای بین الملل��ی دارد. به باور کارشناس��ان آگراکو، محصول 
ب��ا کیفیت به چی��زی فراتر از دانش و تکنولوژی نی��از دارد. در همین راس��تا آگراکو پس از انجام 
مطالعات و آزمایش��ات فنی و دقیق و مشاوره با کارشناس��ان 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 س��واالت مصرف کنندگان عزیز 
می باش��ند. میزان، زمان و نحوه مصرف محصوالت با توجه به ش��رایط آب و هوایی منطقه، 

سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر 
توصیه می شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید.

باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت 
آب و خاک و س��المت زیس��ت بوم م��ی گذارند، ب��ه همین دلیل 

اس��تفاده حداقلی و به روش صحیح با اس��تفاده از ابزار 
آالت کالیبره اکیداً توصیه می شود.
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دکو فوسکیدکو فوسکی DECCO PhosKDECCO PhosK

تولید فیتوالکسین، پیشگیری از قارچ و آتشک، جبران اختالالت 
تغذیه ای و محرک گل انگیزی

به  با فرمولی ویژه  به صورت کود-سم  “دکو فوسکی” محصولی دو منظوره 
از  گوناگونی  مزایای  دارای  که  می باشد  پتاس  و  عناصر فسفر  تامین  منظور 
جمله: محرک گیاه برای تولید فیتوالکسین به منظور محافظت گیاه از بسیاری 
از عوامل بیماری زا مانند انواع قارچ ها و عوامل بیماری های باکتریایی مانند 
آتشک، قابلیت حرکت در گیاه از باال به پایین و از پایین به باال به منظور تاثیر 
بیشتر در هر دو آوند چوب و آبکش، افزایش گل انگیزی و بهبود میوه نشینی 
در گیاه و افزایش بریکس، توسعه ریشه و افزایش فعالیت آن و افزایش 
بازارپسندی محصول به صورت یکسان کردن سایز، رنگ دهی، استحکام و 

ثبات و بریکس 

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با مس، روغن ها و مواد قلیایی را ندارد.

توصیه می شود این محصول را به تنهایی مصرف نمایید.
از این محصول به صورت چند مرحله ای )تقسیط( استفاده شود.

لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 
به خوبی با آب مخلوط نمایید.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

محصول
3 بار در طول 
فصل رویش

3 بار در طول 
فصل رویش

3 بار در طول 
فصل رویش

3 بار در طول 
فصل رویش

1/5 تا 2/5 درختان میوه
لیتر در هکتار

4/5 تا 5/5 
لیتر در هکتار

1/5 تا 2/5 
لیتر در هکتار

1/5 تا 2/5 
لیتر در هکتار

مرکبات

محصوالت زراعی

محصوالت 
گلخانه ای

توضیحات مصرف خاکیمصرف برگی
 1/5 تا 2/5 
لیتر در 1000
 1/5 تا 2/5 
لیتر در 1000

 1/5 تا 2/5 
لیتر در 1000

 1/5 تا 2/5 
لیتر در 1000

میزان، زمان و نحوه مصرف

 P2O5 فسفر محلول در آب
         K2O پتاسیم محلول در آب

فرموالسیون

04

بسته بندی های 1 و 5 لیتری

Phosk

%30
%27/5

محرک رشدمحلولپاشی
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دکو گرو+دکو گرو+ DECCO Grow+DECCO Grow+

جلوگیری از ریزش گل، افزایش رشد و حجم محصول نهایی  

در این محصول جلبک آسکوفیلوم نودوزوم )از عصاره مایع مخمر حاوی جلبک 
قهوه ای( به عنوان یک محرک فعالیت های زیستی در گیاه به صورت فرآوری 
شده وجود دارد که به عنوان  افزایش دهنده جذب کودها، تنظیم کننده رشد 
محصول، کاهش انواع تنش ها، افزایش و یکسان سازی گل نشینی و توسعه 
رشد ریشه کاربرد دارد. یکی از کاربردهای این محصول کاهش ترک خوردگی 
محصول قبل از برداشت می باشد. عصاره جلبک بکار رفته در این محصول 
به دلیل وزن پایین به راحتی جذب گیاه شده و اعمال زیستی خود را انجام 
می دهد. نسبت  کربن به ازت با درصد بسیار مناسب در این فرآورده باعث 
افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم ها به عنوان حیاتی ترین عامل در رشد و 

نمو گیاهان و افزایش کیفیت خاک و راندمان مصرف دیگر کودهای می شود.

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با اکثر کودها و سموم بجز سموم حاوی روغن و 

مس را دارد.
توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای ) تقسیط( استفاده شود.
لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 

به خوبی با آب مخلوط نمایید.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

محصول
4 بار در طول فصل 

رویش در زمان 
توسه برگها، قبل از 
گلدهی، رشد میوه و 

اواخر رشد میوه
4 بار در طول فصل 

رویش در زمان 
توسه برگ ها، قبل از 
گلدهی، رشد میوه و 

اواخر رشد میوه

 10 تا 20 لیتردرختان میوه
 در هکتار

 2 تا 3 لیتر
محصوالت زراعی در 1000 متر

توضیحات مصرف خاکیمصرف برگی

 2 تا 4 لیتر
 در 1000

 1 تا 2 لیتر
 در 1000

میزان، زمان و نحوه مصرف

ازت ارگانیک                                                                          %2 
کربن آلی                                                                             %16  
عصاره جلبک                                                                   %62/5

فرموالسیون

05

بسته بندی های 1 و 5 لیتری

Grow+

محلولپاشی کود آبیاریمحرک رشد ارگانیک
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دکو شوگر+دکو شوگر+

  

DECCO Sugar+DECCO Sugar+

رنگ آوری، افزایش قند و بریکس، پیشرفت بلوغ محصول

این  در  رفته  بکار  محرک  آلی  مواد  و  فولویک  اسید  کوچک  مولکول های 
فرآورده تضمینی برای تاثیر مثبت این محصول در بسیاری از گیاهان است. 

فرمول ویژه این فرآورده منجر به توسعه و افزایش کمی و کیفی محصول می 
شود. استفاده از این محصول در زمان رشد میوه موجب رنگ پذیری و  افزایش 
خاصیت انبار مانی محصول می گردد، به عالوه موجبات افزایش قند و توسعه 

کمی و کیفی محصول را فراهم می آورد. 

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با اکثر کودها و سموم بجز سموم حاوی روغن و 

مس را دارد.
قبل از اختالط این محصول با سایر فرآورده ها اول آن را با آب مخلوط نمایید.

لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 
به خوبی با آب مخلوط نمایید.

ازت کل                                                                                 %4
    ازت ارگانیک                                                                       %1
    اوره                                                                                   %3

  K2O پتاسیم محلول در آب
اسید هیومیک، اسید فولویک و کربن آلی                                    %3

فرموالسیون

محصول

درختان میوه

محصوالت زراعی

توضیحات مصرف برگی

 2 تا 3/5 لیتر
 در 1000

میزان، زمان و نحوه مصرف

4 بار در طول فصل رویش در زمان 
توسه برگ ها، قبل از گلدهی، رشد 

میوه و اواخر رشد میوه
4 بار در طول فصل رویش در زمان 
توسه برگ ها، قبل از گلدهی، رشد 

میوه و اواخر رشد میوه
 1 تا 1/5 لیتر

 در 1000

%24 

sugar+

بسته بندی های 1 و 5 لیتری

06کود آبیاریمحلولپاشی
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دکو دیفنس+دکو دیفنس+ DECCO Defence+DECCO Defence+

افزایش رشد رویشی، محافظت از گیاه خصوصاً در برابر قارچ، 
افزایش کیفیت محصول

این محصول سریعا از طریق برگ و ریشه جذب شده و قابلیت القاء تولید 
فیتوالکسین ها را دارد. استفاده از این محصول مزایای متعددی از جمله: 
بردن  باال  و  محصول  کیفی  و  کمی  افزایش  ریشه،  رشد  توسعه  افزایش 

فتوسنتز دارد.
 در صورت استفاده این محصول با دیگر قارچ کش های زیستی به صورت هم 
افزا باعث افزایش عملکرد آنها می شود. به منظور کاهش تلفات و کم کردن 

تنش ها بعد از انتقال نشاء، استفاده از این فرآورده مفید خواهد بود.

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با محصوالتی با pH خنثی یا اسیدی را دارد.

این فرآورده را بر گیاهانی که به مس حساسند استفاده نکنید.
توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای )تقسیط( استفاده شود.

لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 
به خوبی با آب مخلوط نمایید.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

defence+

بسته بندی های 1 و 5 لیتری

محلولپاشی کود آبیاری محرک رشد 07

محصول
4 بار در طول فصل 

رویش در زمان توسه 
برگ ها، قبل از گلدهی، 

رشد میوه و اواخر 
رشد میوه

4 بار در طول فصل 
رویش بعد از کاشت نشاء، 

در زمان توسه برگها، 
قبل از گلدهی، و قبل از 
برداشت نهایی محصول

 10 تا 20 لیتردرختان میوه
 در هکتار

 2 تا 3 لیتر
محصوالت زراعی در 1000 متر

توضیحات مصرف خاکیمصرف برگی

 2/5 لیتر
 در 1000

 1 تا 2 لیتر
 در 1000

میزان، زمان و نحوه مصرف

ازت کل                                                                                 %4
    آمونیوم                                                                             %4

P2O5 فسفر محلول در آب
مس                                                                                   %0/5 
سیترات آمونیوم                                                                 %18

فرموالسیون

%11
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دکو شیلددکو شیلد DECCO ShieldDECCO Shield

کنترل استرس های دمایی، محافظت در برابر UV و آفتاب 
سوختگی، افزایش کلسیم

“دکو شیلد”  محصولی انحصاری از کمپانی دکو می باشد که با توجه به 
ویژگی های آن، قابلیت های پرشماری خصوصاً برای مناطقی مثل کشور 
ما که با کمبود آب و گرمای شدید در اوج فصل رشد گیاه مواجه است، 
غلیظ  مایع  به صورت  که  این محصول  در  رفته  بکار  اصلی  ماده  دارد. 
کامالً  صورت  به  ماده  این  می باشد.  میکرونیزه  کلسیم  کربنات  است، 

یکنواخت و با اندازه بسیار ریز در اختیار گیاه قرار می گیرد. 
استفاده از دکو شیلد به صورت محلولپاشی دارای مزایای متعددی می باشد. 

از جمله:
تامین کلسیم گیاه

فراهم کردن CO2 قابل دسترس و در اختیار بافت ها قرار دادن آن پس 
از محلولپاشی، این فرآورده بر روی برگ به 2 جزء کلسیم و CO2 تبدیل 
می شود. کلسیم برای بافت های استحکامی گیاه ضروری است. CO2 نیز از 
مهمترین فاکتورهای رشد گیاهی محسوب می شود که حیات همه گیاهان به 
آن وابسته است. این عامل خصوصاً در گیاهان خانواده C3 که شامل اکثر 
گیاهان کره زمین مثل همه درخت ها، گوجه فرنگی، خیار، گندم و جو می باشد 
اهمیت دو چندان پیدا می کند، چرا که باعث افزایش کارایی مصرف نهاده 
در این گیاهان می باشد و تولید را به شدت باال می برد. CO2 به قدری برای 
این دسته از گیاهان اهمیت دارد که در برخی از گلخانه های پیشرفته برای 

افزایش محصول آن را به صورت مصنوعی تزریق می کنند. 

مزایای استفاده از “دکو شیلد”:
افزایش کلسیم قابل دسترس برای گیاه

افزایش سایز و کیفیت محصول
کاهش دمای گیاه خصوصاً میوه

کاهش آفتاب سوختگی
کاهش تشنگی گیاه

بسته بندی های 5 و 10 لیتری

shield

محلولپاشی ارگانیک ضد آفتاب

اکسید کلسیم                                                               %33/6
فرموالسیون

)Cao(

08



قبل از مصرف
390C

بعد از مصرف
32/40C

REFLECTIONABSORPTION

قبل از مصرف
دکو شیلد

بعد از مصرف
دکو شیلد

میزان مصرف:
در مناطق بسیار گرم: 15 تا 20 لیتر در 1000 لیتر آب در 2 تکرار. تکرار سوم فقط بر روی میوه ها و با دوز 15 در 1000 انجام شود. 

در مناطق معتدل و گرم: 10 تا 15 لیتر در 1000 لیتر آب در 2 تکرار. تکرار سوم فقط بر روی میوه ها و با دوز 10 در 1000 انجام شود. 
گلخانه ها: هر بار 10 در 1000 از ابتدا تا میوه نشینی. 

انگور، پسته و انار: 20 در 1000 در ابتدا و 10 در 1000 در اواسط و اواخر فصل رشد فقط بر روی میوه ها.
مرکبات و سیب: 15 در 1000 در ابتدا و 10 در 1000 در اواسط و اواخر فصل رشد فقط بر روی میوه ها.

نحوه  مصرف:
ابتدا محتوی قوطی را به شدت تکان داده و در 20 لیتر آب مخلوط نمایید. مجدداً داخل قوطی آب ریخته و به هم بزنید تا جایی که مطمئن شوید 
چیزی از محصول درون قوطی وجود ندارد و مجدداً آن را به 20 لیتر آب قبلی اضافه نماید) به علت غلظت بسیار باالی این فرآورده احتمال رسوب 
آن در قوطی وجود دارد(. سپس محتوی 20 لیتری را درون 100 لیتر آب ریخته و به طور مداوم هم بزنید، برای دریافت نتیجه مطلوب از تانک های 
میکسر دار استفاده نمایید و یا حداقل هر 15 دقیقه یکبار محتوی تانک را به هم بزنید. مش النس را در حالت بسیار ریز )پودری( قرار داده و 

سپس محلولپاشی را آغاز نمایید.

قابلیت اختالط :
توصیه می شود این محصول را به تنهایی مصرف نمایید.

این محصول قابلیت اختالط با مواد به شدت اسیدی مثل اسید جیبرلیک، مس، سولفات روی، سولفات منگنز و سم استامی پراید، را ندارد.
این محصول قابل اختالط با کالت EDTA روی و منگنز، کلروپیریفوس، اتوکسازول، مانکوزب، آبامکتین، کودهای ازته)0-0-46( و فسفات پتاسیم 

می باشد.

09
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دکو بوستدکو بوست DECCO BoostDECCO Boost

محرک رشد طبیعی ، پروتئین سازی و افزایش کیفیت میوه

مقادیر  با  مخمر  و  آمونیوم  حاوی سولفات  ویژه  فرمولی  دارای  این محصول 
باالیی اسید آمینه می باشد.  استفاده از این فرآورده مزایای متعددی از جمله 
: افزایش ساخت پروتئین، محرک رشد طبیعی گیاه و افزایش گل انگیزی و 
میوه نشینی دارد. اسید آمینه موجود در این محصول به سرعت توسط گیاه 
جذب شده و در اعمال حیاتی گیاه نظیر ساخت نیتروژن بکار گرفته می شود. 
جذب سریع ازت و جبران کمبود نیتروژن از خصوصیات این محصول است، به 
همین دلیل در مواردی که رشد گیاه متوقف و یا به شدت کند شده، استفاده 
از این فرآورده به تنهایی یا همراه با دکو گرو+ توصیه می شود. از عوامل 

دستیابی به نتیجه مطلوب در این فرآورده مصرف آن به صورت چند مرحله 
ای می باشد.

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با اکثر سموم رایج را دارد.

لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 
به خوبی با آب مخلوط نمایید.

)تقسیط(  مرحله ای  چند  صورت  به  محصول  این  از  می شود  توصیه  اکیداً 
استفاده شود.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

Boost

بسته بندی های 1 و 5 لیتری

10محرک رشدکود آبیاریمحلولپاشی

محصول
4 بار در طول فصل 

رویش در زمان توسه 
برگ ها، قبل از گلدهی، 

رشد میوه و اواخر 
رشد میوه

4 بار در طول فصل 
رویش در زمان توسه 

برگ ها، قبل از گلدهی، 
رشد میوه و اواخر 

رشد میوه

2 تا 3 لیتردرختان میوه
در هکتار

2 تا 3 لیتر
در هکتار محصوالت زراعی

توضیحات مصرف خاکیمصرف برگی

2 تا 3 لیتر
در  1000

2 تا 3 لیتر
در  1000

میزان، زمان و نحوه مصرف

ازت کل                                                                                 %8
    آمونیوم                                                                         %5/4

    ازت ارگانیک                                                                 %2/6 
کربن آلی                                                                               %3

فرموالسیون



Nutrition

دکو نوپیتدکو نوپیت DECCO NoPitDECCO NoPit

افزایش خاصیت انبارمانی محصول , بهبود رشد متوازن گیاه

بروز  مانع  که  می باشد  منیزیم  و  کلسیم  حاوی  ویژه  محصولی  نوپیت”  “دکو 
اختالالت فیزیولوژیکی ناشی از کمبود این دو عنصر می شود. این محصول 
باعث توسعه متعادل گیاه شده و افزایش دوام و کیفیت محصول را تضمین 
می کند. منیزیم جزو عناصر موجود در کلروفیل می باشد که کمبود آن موجب 
ضعف عمومی ساختار گیاه شده و محصول را به شدت کاهش می دهد. کلسیم 
نیز به عنوان سیمان بین سلول ها موجب ساخت دیواره مستحکم بین سلولی 
به  منیزیم  و  افزایش می دهد. کمبود کلسیم  را  ماندگاری محصول  و  شده 

صورت توامان باعث آسیب پذیری گیاه به آفات و بیماری ها نیز می گردد.

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با کودهای فسفاته را ندارد.
توصیه می شود این محصول را به تنهایی مصرف نمایید.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

بسته بندی  یک لیتری

توضیحاتمحصول مصرف خاکیمصرف برگی

میزان، زمان و نحوه مصرف

 CaO کلسیم محلول در آب
   MgO منیزیم محلول در آب

فرموالسیون

3 بار در طول فصل 
رویش  15 تا 20 لیتر درختان میوه

در هکتار
1/5 تا 2/5 
لیتر در 1000

3 بار در طول فصل 
رویش

10 تا 15 لیتر 
در هکتار

 2 تا 2/5 لیتر محصوالت زراعی
در 1000

%2
%13

NoPit

محلولپاشی کود آبیاری محرک رشد 11
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دکو فورس میکرودکو فورس میکرو DECCO ForceMicroDECCO ForceMicro

“دکو فورس میکرو”  محصولی با خواص چندگانه جهت رشد رویشی و زایشی 
گیاه می باشد. استفاده از این محصول دارای مزایای زیر است:

محرک رشد گیاه به منظور تولید فیتوالکسین که موجب خواص محافظتی گیاه 
در برابر پاتوژن ها می شود.

توسعه رشد زایشی و رویشی
افزایش کلروفیل سازی گیاه

محرک رشد ریشه و کمک به استقرار گیاه
افزایش کیفیت میوه مثل سایز، رنگ، ماندگاری و قند

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با مواد قلیایی را ندارد.

لطفا قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 
به خوبی با آب مخلوط نمایید.

محرک تولید فیتوالکسین، افزایش مقاومت گیاه به بیماری های 
قارچی، توسعه رشد زایشی و رویشی، میوه نشینی

محلولپاشی 12محرک رشد

محصول
1 تا 2 لیتر
در 1000

2 تا 2/5 
لیتر در 
1000

1 تا 2 لیتر
در 1000

15 لیتر در 
هکتار

15 لیتر در 
هکتار

2 بار در بهار و پاییز
مجموعا به هر درخت 

حداقل 10 لیتر آب برسد

2 تا 3 بار در طول فصل 
رویش

بعد از ریزش گلبرگها 
یکبار در هر ماه

15 لیتر در هکتار 
به طوری که به هر 
گیاه حدود 2 لیتر 

آب برسد

مرکبات

انگور

دانه دارها و 
کیوی

توضیحاتمصرف خاکیمصرف برگی

میزان، زمان و نحوه مصرف

فرموالسیون
P2O5 فسفر محلول در آب
K2O پتاسیم محلول در آب

B بر محلول در آب
کالت مس محلول در آب  

کالت آهن محلول در آب 
کالت منگنز محلول در آب  
  )Zn(  روی محلول در آب

Mo  مولیبدن محلول در آب

%0/02
%0/01
%0/01
%0/001

 %  30 
% 20
% 0/1
% 0/02 Cu )EDTA(

Fe )EDTA(

بسته بندی  یک لیتری



Nutrition

دکو کلسیمدکو کلسیم DECCO CalciumDECCO Calcium

فراهم کردن کلسیم، بهبود رشد و حفظ کیفیت، افزایش انبارمانی 
محصول

این محصول به عنوان پیشگیری و جبران کننده کمبود کلسیم در گیاهان 
کاربرد دارد. کلیسم به عنوان عنصری ضروری در ساخت بافت های استحکامی 
گیاه و قوام محصوالت گیاهی نقش مهمی در حفظ کیفیت و افزایش خاصیت 
ایفا می نماید. کمبود کلسیم موجب سیاهی و چوب پنبه ای  انبار مانی میوه 
شدن بافت های میوه در گیاهانی مثل سیب و گالبی ،چروکیده شدن برگ ها و 
همچنین کاهش شدید توسعه ریشه چه ها که وظیفه اصلی را در جذب آب و 
مواد غذایی دارند می شود. کمپلکس )LignoSulfonate Ammonium( بکار 
رفته در این فرآورده به عنوان بهترین عامل حمل کننده کلسیم در گیاهان 
تاثیر بسیار سریع و چشمگیری در برگ ها و  شناخته شده است که دارای 

میوه می باشد.

مالحضات
به کلسیم در دوزهای متفاوت، توصیه می شود  به دلیل حساسیت گیاهان 
عدم  صورت  در  سپس  نمایید،  امتحان  کم  سطح  در  را  محصول  این  ابتدا 

عارضه ای آن را به صورت کلی بکار ببرید.
توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای) تقسیط( استفاده شود.

لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 
به خوبی با آب مخلوط نمایید.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

                        CaO کلسیم کل
                 LSA کمپلکس

فرموالسیون

%14
%15

محصول

1/5 تا 2 لیتر در 1000

20 تا 25 لیتر1/5 تا 2 لیتر در 1000
در هکتار

20 تا 25 لیتر در هکتار درختان میوه

محصوالت زراعی

مصرف خاکیمصرف برگی

میزان، زمان و نحوه مصرف

Calcium

بسته بندی  یک لیتری

محلولپاشی کود آبیاری 13
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دکو بردکو بر DECCO BoroDECCO Boro

گلدهی، گرده افشانی، میوه نشینی

عنصر بر در انجام اعمالی مانند گلدهی، گرده افشانی و یک شکل شدن میوه 
ضروری ست. عنصر بر در برخی گیاهان مثل زیتون، کلم، چغندرقند و پنبه 
ضروری می باشد و کمبود آن در این گیاهان باعث کاهش شدید عملکرد و 
عیار بازار پسندی می شود. به دلیل تحرک پایین این عنصر در گیاه توصیه 
می شود قبل از وقوع نشانه های کمبود بر نسبت به تامین این عنصر اقدام 

نمایید.
صورت  در  و  شده  کالت   Ethanolamine با  که  است  محصولی  بر”  “دکو 

محلولپاشی می تواند به سرعت تاثیر خود را در گیاه ایجاد کند.

مالحضات
لطفاً قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را 

به خوبی با آب مخلوط نمایید.
توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای )تقسیط( استفاده شود.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

بر محلول در آب )اتانول آمین(                                           %11
فرموالسیون

محصول
درختان میوه

زیتون

 0/5 تا 1 لیتر  در 1000

0/5 تا 1 لیتر
در 1000

0/5 تا 1 لیتر
در هکتار 

0/5 تا 1 لیتر
در 1000

7 لیتر در هکتار

7 لیتر در هکتار

3/5 تا 7 لیتر در هکتار

محصوالت زراعی و 
گلخانه ای

گل شاخه بریده

مصرف خاکیمصرف برگی

میزان، زمان و نحوه مصرف

Boro

بسته بندی  یک لیتری

ارگانیککالتمحلولپاشی

3/5 تا 7 لیتر در هکتار

14
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دکو آهن6دکو آهن6 DECCO Iron 6DECCO Iron 6

تحریک فتوسنتز، گل دهی و افزایش کیفیت محصول

این محصول دارای 6% آهن به صورت کالت EDDHA  می باشد که در pH بین 
3 تا 11 پایدار مانده و خاصیت خود را حفظ می نماید. این فرآورده کامال در 
آب محلول است و قابلیت مصرف در سیستم آبیاری تحت فشار را دارد. آهن 
با تاثیر در سیستم کلروفیل سازی گیاه موجب افزایش سبزینگی و یکنواختی 
آهنگ رشد گیاه می شود و در نهایت موجب تقویت عمومی گیاه، افزایش گل و 
بهبود میوه نشینی می گردد. استفاده از “دکو آهن6” در خاک هایی که  به علت 
pH نامناسب، دیگر عناصر غذایی را غیر محلول می کند موجب افزایش جذب و 

رشد تدریجی گیاه خواهد شد.

مالحضات
مصرف این محصول فقط به صورت خاکی می باشد.

توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای )تقسیط( استفاده شود.
لطفاً پس از اضافه کردن این محصول در آب، به خوبی با آن مخلوط نمایید.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.
 EDDHA آهن محلول در آب به صورت کالت

اورتو-اورتو                                                                      %4/8

فرموالسیون

محصول
درختان میوه) مرکبات، 

زیتون،سیب، گالبی(

انگور

50 تا 200 گرم برای هر درخت در طول 
فصل رویش

30 تا 50 گرم برای هر درخت در طول فصل رویش

10 لیتر در هکتار در طول فصل رویش

1 لیتر در 1000 متر در طول فصل رویش

4 – 5 گرم در متر مربع در طول فصل رویش
5 لیتر در هکتار در طول فصل رویش

محصوالت زراعی

محصوالت گلخانه ای
چمن

گل شاخه بریده

توضیحات

میزان، زمان و نحوه مصرف

Iron6

بسته بندی  یک کیلویی

کالت ارگانیک

%6

15
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دکو منگنزدکو منگنز DECCO MnDECCO Mn

C کلروفیل سازی، فعالیت آنزیم ها، ساخت ویتامین

منگنز به عنوان یک عنصر حیاتی در گیاه برای کلروفیل سازی، فعال کردن 
آنزیم ها و تولید ویتامین C کاربرد دارد. کمبود منگنز که در بسیاری از مزارع 
بین رگبرگ ها می شود که  شایع است موجب رنگ پریدگی برگ ها خصوصاً 
غالباّ  با کمبود ازت یا آهن اشتباه گرفته می شود، به همین دلیل کشاورزان 
برای جبران این عارضه به اضافه کردن این دو کود روی می آورند در صورتی 
که در گیاه کمبود منگنز عامل زردی برگ ها شده است. اساساً به دلیل تحرک 
کم منگنز در گیاه، باید قبل از وقوع کمبود این عنصر نسبت به تامین آن 

اقدام نمود. 
دکو منگنز محصولی کالت شده می باشد که با محلولپاشی آن به سرعت می توان 

کمبود این عنصر را برطرف نمود.

مالحضات
این محصول را روی هسته دارها مانند آلو و زرد آلو بکار نبرید.

از این محصول زمانی که گیاه در گل و یا تغییر رنگ میوه است استفاده نکنید.
این محصول قابلیت اختالط با انواع کودهای شیمیایی را دارد.

توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای )تقسیط( استفاده شود.
لطفاً پس از اضافه کردن این محصول در آب، به خوبی با آن مخلوط نمایید.

بسته بندی  یک کیلویی

Mn

16ارگانیککالتمحلولپاشی

منگنز محلول در آب به صورت کالت                                    %13
فرموالسیون

محصول
درختان میوه

انگور

0/5 تا 1 کیلو  در 1000

0/5 تا 1 کیلو  در 1000

0/5 تا 1 کیلو در هکتار )با احتساب 
حداقل 500 لیتر آب در هکتار(

محصوالت زراعی و 
گلخانه ای

میزان مصرف

میزان، زمان و نحوه مصرف

EDTA



Nutrition

دکو رویدکو روی DECCO ZnDECCO Zn

محرک طبیعی رشد ، افزایش سطح ردوکس و فتوسنتز

روی عنصری ضروری در فعالیت ردوکس، کلروفیل سازی و تولید هورمون های 
گیاهی می باشد. کمبود روی که در بسیاری از مزارع و باغات کشور شایع است، 
عالوه بر زردی و ریزش برگ ها خصوصاً در سرشاخه ها و کاهش میانگره ها، 
موجب عدم ساخت پروتئین و کاهش شدید فعالیت اندام های زیستی گیاه مثل 
ریبوزوم می شود. از آنجا که تحرک این عنصر در گیاه سریع نمی باشد، باید 
قبل از وقوع کمبود نسبت به تامین این عنصر حیاتی اقدام شود. به همین 
دلیل استفاده از کودهای کالته موجب افزایش سرعت عمل این عنصر و رفع 

کمبود می شود.
دکو روی محصولی میکروگرانوله می باشد که با EDTA کالت شده و در صورت 
محلولپاشی به سرعت این عنصر را در اختیار بافت ها قرار می دهد. همچنین 
در صورتی که خاک دارای pH کمتر از 6/2 باشد می توان از این فرآورده به 

صورت خاکی نیز استفاده کرد.

مالحضات
این محصول را روی هسته دارها مانند آلو و زرد آلو بکار نبرید.

از این محصول زمانی که گیاه در گل و یا تغییر رنگ میوه است استفاده نکنید.
این محصول قابلیت اختالط با انواع کودهای شیمیایی را دارد.

توصیه می شود از این محصول به صورت چند مرحله ای) تقسیط( استفاده شود.
لطفاً پس از اضافه کردن این محصول در آب، به خوبی با آن مخلوط نمایید.

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

روی محلول در آب به صورت کالت           
فرموالسیون

محصول

0/5 تا 1 کیلو  در 1000

0/5 تا 1 کیلو  در 1000

0/5 تا 1 کیلو در هکتار ) با احتساب حداقل 
500 لیتر آب در هکتار(

درختان میوه

انگور

محصوالت زراعی و 
گلخانه ای

میزان مصرف

میزان، زمان و نحوه مصرف

%15

بسته بندی  یک کیلویی

Zn

محلولپاشی کالت ارگانیک 17
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دکو در یک نگاه
DECCO at a glance
دکو در یک نگاه
DECCO at a glance

DECCO PhosK
دکو فوسکی

DECCO Grow+
دکو گرو+

% 30
% 27/5 4

5

ظاهرتاثیراتخصوصیاتنام محصولصفحه

تولید فیتوالکسین، پیشگیری از
قارچ و آتشک، جبران اختالالت
تغذیه ای و محرک گل انگیزی

جلوگیری از ریزش گل، افزایش
رشد و حجم محصول نهایی

مایع
1 و 5 لیتری

DECCO Sugar+
دکو شوگر+ 

ازت کل:
پتاسیم:

اسیدهیومیک و فولویک:

% 4
% 24
% 3 

% 62
% 16
% 2

عصاره جلبک:
کربن آلی:

ازت ارگانیک:

رنگ آوری، افزایش قند و6
بریکس، پیشرفت بلوغ محصول

مایع
1 و 5 لیتری

مایع
1 و 5 لیتری

DECCO Defence+
دکو دیفنس+

ازت کل: 
 مس:

انیدرید فسفریک:

% 4
% 0/5 
% 18

7
افزایش رشد رویشی، محافظت
از گیاه خصوصا در برابر قارچ،

افزایش کیفیت محصول

مایع
1 و 5 لیتری

DECCO Boost
دکو بوست

% 8
% 3

ازت کل:
کربن آلی: 10

محرک رشد طبیعی، پروتئین
سازی و افزایش کیفیت میوه

مایع
1 و 5 لیتری

DECCO Citrus
دکو سیتروس 

%  16
% 5
% 9
% 4
% 5

ازت کل:
اکسید پتاسیم:
اکسید منیزیم:

منگنز:
روی:

12
افزایش کمیت و کیفیت میوه ها،

شدت یافتن رنگ پذیری،
افزایش سایز، محافظت در برابر

سرمای آخر فصل

میکرو گرانول
1 کیلویی

DECCO Zn
دکو روی

% 15 محرک طبیعی رشد، افزایش17 کالت روی:
سطح ردوکس و فتوسنتز

میکرو گرانول
1 کیلویی

DECCO Iron 6
6 %دکو آهن 6 کالت آهن: 15

تحریک فتوسنتز، گل دهی و
افزایش کیفیت محصول

میکرو گرانول
1 کیلویی

DECCO Shield
دکو شیلد

8 اکسید کلسیم:
کنترل استرس های دمایی،

محافظت در برابر UV و آفتاب
سوختگی، افزایش کلسیم

سوسپانسیون
10 لیتری
)متغیر(

DECCO NoPit
دکو نوپیت

% 13
% 2

اکسید کلسیم: 
اکسید منیزیم: افزایش خاصیت انبارمانی11

محصول، بهبود رشد متوازن گیاه
مایع

1 لیتری

DECCO Calcium
دکو کلسیم

% 15 کمپلکس کلسیم:  13
فراهم کردن کلسیم، بهبود
رشد و حفظ کیفیت، افزایش

انبارمانی محصول

مایع
1 لیتری

DECCO Mn
دکو منگنز

% 13 کالت منگنز: کلروفیل سازی، فعالیت آنزیم ها،16
C ساخت ویتامین

میکرو گرانول
1 کیلویی

DECCO Boro
11 %دکو بر کمپلکس بر: گلدهی، گرده افشانی، میوه نشینی14

مایع
1 لیتری

DECCO No stress
دکو نوسترس

% 33/6 اکسید کلسیم:
)کیفیت ویژه( 20

کنترل استرس های دمایی،
محافظت در برابر UV و آفتاب

سوختگی، افزایش کلسیم

مایع
1 لیتری

فسفیت پتاسیم
فسفر:

پتاسیم:
)کیفیت ویژه(

% 33/6 
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Nutrition

hydro بسته بندی  10 و 25 کیلویی

دکو هیدرودکو هیدرو Decco Hydro N.P.KDecco Hydro N.P.K

PRODUCT
N

TOTAL
N

NITRIC
N

UREIC MICRO SOL. Kg/HLP2O5 K2ON
AMMONIACAL

18-18-18 %18 0

18-6-26

12-12-36

%20 %6 بلی
بلی

30

30

20-20-20

34-10-10

10-50-10

8-24-24
8-5-44

0

0
0
0

0

24-5-12

15-5-30

9-18-25

%15
%12

%18
%34

%10
%8

%8

%9
%24

%3

%8
%2/3

%2

%2

%1
%1
%7

%16

%32
%12/2

%2
%8

%13

%10 %4 %20
%18

%5
%12

%6
%10

%50

%24
%5

%5
%18 %25

%12
%44
%24

%10

%10
%26

%36
%30

%18

%20

%5

%4
%2

%3/5

%9
%7

%7

%1
%8

0

38

35
25

40
40

30
40

35

20
بلی
بلی

بلی
بلی

بلی
بلی
بلی

بلی
بلی
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Nutrition

دکو نوسترسدکو نوسترس DECCO NO stressDECCO NO stress

“دکو نوسترس” کربنات کلسیم میکرونیزه با تکنولوژی یک ادجوانت می باشد 
که با انتشار بر سطح برگ ها، موجب افزایش فعالیت فیزیولوزیکی گیاه می شود.

کنترل استرس ناشی از انتقال نشاء و یا پیوند گیاه
افزایش کلسیم در دسترس

افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه
محافظ در برابر استرس گرمایی

کاهش تبحیر و تعرق گیاه
افزایش کیفیت میوه

مالحضات
این محصول قابلیت اختالط با کودهای فسفاته را ندارد.

توصیه می شود این محصول را به تنهایی مصرف نمایید.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

بسته بندی  یک لیتری

 No
Strees

ضد آفتابمحلولپاشی 20ارگانیک

فرموالسیون

محصول

 2 تا 3 لیتر در 1000 
متر مربع

 10 تا 20 لیتر در هکتار

2 تا 3 بار در طول
 فصل رویش

2 تا 3 بار در طول
 فصل رویش

درختان میوه

گلخانه

توضیحاتمصرف برگی

میزان، زمان و نحوه مصرف

اکسید کلسیم                                                                 %33/6
به همراه مواد ویژه

)Cao(






