


آگراکــو بــا در اولویــت قــرار دادن کیفیــت و انتخــاب 
شــرکای تجــاری معتبــر، مفتخــر اســت کــه محصوالتــی 
ــا کیفیــت تضمیــن شــده را بــرای ســرزمین  ایــده آل و ب
کهــن ایــران از سراســر جهــان فراهــم آورده اســت، 
نهــاده هــای  در مصــرف  بهــره وری  ارتقــای  تــا ضمــن 
کشــاورزی، طالیــه دار توســعه کشــاورزی پایــدار نیــز 

ــد. باش

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید
آمــاده  تخصصــی  صــورت  بــه  آگراکــو  کارشناســان 
پاســخگویی بــه ســواالت مصــرف کننــدگان عزیــز مــی 
باشــند. میــزان، زمــان و نحــوه مصــرف محصــوالت بــا 
توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی منطقــه، ســن گیــاه، شــدت 
ــن جهــت  ــاوت اســت، بنابرای ــود و دیگــر عوامــل متف کمب
حصــول نتیجــه بهتــر توصیــه مــی شــود قبــل از مصــرف بــا 
کارشناســان آگراکــو مشــورت نماییــد. باقیمانــده کودهــا و 
ســموم کشــاورزی خســارات جبــران ناپذیــری بــر کیفیــت 
آب، خــاک و ســالمت زیســت بــوم مــی گذارنــد، بــه همیــن 
دلیــل میــزان مناســب کــود مــورد نیــاز گیــاه و روش 
صحیــح اســتفاده از آن بــا کالیبــره کــردن ابــزار آالت مورد 
ــه مــی شــود. ــدا توصی ــی اکی ــرای هــر محصول اســتفاده ب

از مهمتریــن اهــداف آگراکــو تامیــن نهــاده هــای کشــاورزی 
ــه  ــد. ب ــی باش ــران م ــاک ای ــم و آب و خ ــا اقلی ــب ب متناس
بــاور کارشناســان آگراکــو، محصــول بــا کیفیــت بــه چیــزی 
فراتــر از دانــش و تکنولــوژی نیــاز دارد. در همیــن راســتا 
آگراکــو پــس از انجــام مطالعــات و آزمایشــات فنــی و دقیق 
ــه تامیــن هــر  ــا کارشناســان خبــره، نســبت ب و مشــاوره ب

کــدام از محصــوالت خــود اقــدام مــی نمایــد.

¥Ii nj ¾zÄn ,¼¨Ho¬A

ýHkÀH
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گل افزا
رنگ افزا
ریشه افزا

جلبک دریایی )آلژنیک اسید(

اسید هیومیک

اسید آمینه

عناصر ماکرو

عناصر میکرو

عناصر ماکرو + میکرو

NPK

EDDHA %6 کالت آهن

کلسیم

ضدآفتاب

فالورینگ
نوادوس

اکتیو روت
رادیمکس

اکتیو آلگا 25
آلگامین

فولمکس90
یومیک 18

هیومی پالس 20
نواتر

نوافول
بیوکر

تریپتون
NPK + 7 آمینو

نورگ ان پالس
پُتاس

دکو فوسکی

بُر نواگرو
بُر آگرارس

کالت روی 9/8
روی و منگنز
میکرو-140

دکو میکرو میکس

دکو فورس میکرو
دکو سیتروس

NPK کرسنت
NPK دکو

اکتیو آیرون6
دکو آیرون6

اکتی کلسیم-منیزیم
آمینو کلبُر
دکو کلسیم
دکو شیلد

مایع
مایع
مایع
مایع

فلیک
مایع

فلیک
مایع
مایع
مایع
مایع
مایع
مایع
مایع

مایع
مایع
مایع

مایع
مایع
مایع
مایع
مایع
پودر

مایع
پودر

پودر
پودر

میکرو گرانول
میکرو گرانول

مایع
مایع
مایع

سوسپانسیون

آگرارس
نواگرو
کرسنت
نواگرو
کرسنت
نواگرو
کرسنت
نواگرو

آگرارس
نواگرو
نواگرو
نواگرو
نواگرو

آگرارس

نواگرو
آگرارس

دکو

نواگرو
آگرارس
آگرارس
آگرارس
آگرارس

دکو

دکو
دکو

کرسنت
دکو

کرسنت
دکو

نواگرو
آگرارس

دکو
دکو

24
09
36
14
37
08
40
20
31
21
10
11
13
32

16
25
44

17
26
27
28
30
49

46
51

41
50

39
48
15
33
47
45





گل انگیزی
پتاس مایع
بُر 11
کالت روی 9/8
روی + منگنز
میکرو-140
هیومی پالس 20
آمینو 7 + کودهای پایه
آمینو کلبُر

08

09

10

11

12

14

15

16

17

Flowering

Potasio

Boro-11

Zn 9.8

Zn+Mn

Micro-140

Humi plus 20

Amino7 + NPK

Amino CalBor
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FLOWERING
ÁqÃ«ºH ®¬

القای گل انگیزی
بهبود در کیفیت گرده افشانی

استحکام بافت های نگهدارنده گل و میوه
تولید محصول با کیفیت به دلیل گرده افشانی مطلوب

حاوی مواد معدنی، اسید آمینه های ویژه و مواد محرک 
گلدهی

افزایش تعداد میوه در خوشه یا سر شاخه

AGRARES Products

افزایش گل انگیزی و عدم ریزش محصول

RIÊe°¶

ایــن کــود قابلیــت اختــالط بــا NPK را دارد ولــي بــا اســیدهاي ســنگین ماننــد 
ســولفوریک، نیتریــک و فســفریک اختــالط پذیــر نیســت.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 96184

)N( نیتروژن کل
)P2O5( فسفر محلول در آب

)B( بر محلول در آب
)OM( مولبیدن محلول در آب

%6
%12
%1

%0/2

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

ــد از  ــا و بع ــه ه ــورم جوان ــان ت ــی در زم ــورت محلولپاش ــه ص ــر آب ب ــر در 1000 لیت ــا 1/5 لیت 1 ت
ریــزش گلبــرگ هــا

محصوالت زراعی

محصوالت جالیزی

محصوالت گلخانه ای

2 لیتر در هکتار قبل از رفتن به گل یا خوشه

1 تا 2 لیتر در هکتار در زمان گلدهی

100 تا 200 سی سی در 100 لیتر آب در زمان شروع گلدهی

HqÎH ®¬
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POTASIO
ÍÄI¶ tITQ

افزایش وزن میوه
فعال کردن اسید آمینه های ویژه برای رنگ دهی بیشتر
کنترل روزنه های برگ
بهبود مرحله میوه نشینی در گیاهان
پر کردن و خندان کردن دانه های پسته

پیشــگیری از کمبــود و تامیــن ســریع عنصــر 
پــر مصــرف پتاســیم

RIÊe°¶

ایــن کــود قابلیــت اختــالط بــا NPK را دارد ولــي بــا اســیدهاي ســنگین ماننــد 
ســولفوریک، نیتریــک و فســفریک اختــالط پذیر نیســت.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 33355

)K2O( 29 %پتاسیم محلول در آب

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

1/5 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی و در صورت لزوم تکرار 15 روز بعد

محصوالت زراعی

محصوالت جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1/5 تا 2 لیتر در هکتار با تکرار 10 تا 15 روز بعد

2 لیتر در هکتار و در صورت نیاز در طول فصل تکرار شود

200 ســی ســی در 100 لیتــر آب و تکــرار در طــول فصــل بســته بــه تعــداد مراحــل برداشــت هــر 
3 تــا 4 برداشــت یکبــار

»o¨I¶ o~¹ø

´ÃwITQ
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از بین رفتن قطعي کمبود عنصر بر
افزایش مواد قندي و پروتئیني

بهبود ساختار داخلی میوه
بهبود گلدهي و تاثیر در رشد بهتر میوه

جلوگیري از کاهش فتوسنتز و  توقف گلدهي
بهبود گرده افشانی و افزایش تعداد میوه

AGRARES Products

BORO-11
11 o@ÔM

پیشگیری از کمبود و تامین سریع عنصر بُر

RIÊe°¶

ایــن کــود قابلیــت اختــالط بــا NPK را دارد ولــي بــا اســیدهاي ســنگین ماننــد 
ســولفوریک، نیتریــک و فســفریک اختــالط پذیــر نیســت.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 85951

11 %عنصر بُر کمپلکس شده با اتانول آمین

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

ــا  ــه هــا همــراه ب ــه صــورت محلولپاشــی در زمــان تــورم جوان ــا 1/5 لیتــر در 1000 لیتــر آب ب 1 ت
روی و فالورینــگ

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1 تا 1/5 لیتر در هکتار قبل از گل دهی یا رفتن به خوشه

50 تا 100 سی سی در 100 لیتر آب در طول گلدهی محصول

»o§Ã¶ o~¹ø

o@@ÔM
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بهبود رشد و ساختارهای استاندارد گیاه
بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی
افزایش موفقیت در کمیّت و کیفیت گرده افشانی
باالبردن فتوسنتز و تولید موثر در گیاه
افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری ها

Zn 9.8
9/8 Á»n R°¨

پیشــگیری از کمبــود و تامیــن ســریع عنصــر 
روی

RIÊe°¶

ایــن کــود قابلیــت اختــالط بــا NPK را دارد ولــي بــا اســیدهاي ســنگین ماننــد 
ســولفوریک، نیتریــک و فســفریک اختــالط پذیر نیســت.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 63653

9/8 %کالت روی

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

1 تا 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب همراه با بُر و فالورینگ در زمان تورم جوانه ها
1 تا 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب در صورت کمبود روی در طول فصل رشد

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1 تا 2 لیتر در هکتار در طول فصل رشد و همچنین قبل از به گل رفتن یا به خوشه روی

50 تــا 100 ســی ســی در 100 لیتــر آب در طــول فصــل رشــد، بــرای مقاومــت بــه امــراض ویروســی 
2 الــی 3 بــار تکــرار شــود.

»o§Ã¶ o~¹ø

Á»n
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جلوگیری از زردی و رنگ پریدگی برگ ها
جلوگیری از ریزش برگ ها خصوصا در سرشاخه ها

کمک به سنتز اسیدهای آمینه
روی کمپلکس شده با گلوکونیک اسید

AGRARES Products

Zn+Mn
q¹«¹¶ + Á»n

پیشــگیری از کمبــود و تامیــن ســریع عناصر 
روی و منگنــز

RIÊe°¶

ایــن کــود قابلیــت اختــالط بــا NPK را دارد ولــي بــا اســیدهاي ســنگین ماننــد 
ســولفوریک، نیتریــک و فســفریک اختــالط پذیــر نیســت.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 23579

روی کمپلکس شده با اسید گلوکونیک
منگنز

نیتروژن

%5
%2/5

%6

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

1 تا 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب در ابتدای فصل و تکرار در صورت نیاز در طول فصل رشد

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

2 لیتر در هکتار، تکرار در صورت کمبود روی و منگنز در طول فصل رشد

100 سی سی در 100 لیتر آب در طول فصل رشد

»o§Ã¶ oÅI¹ø

q¹«¹¶ » Á»n
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بهینه سازی فرآیندهای رشدی در گیاه
افزایش جذب مواد غذایی از خاک

جلوگیری از بد شکلی و رنگ پریدگی برگ ها
تولید محصول نهایی با کیفیت و طعم مطلوب

تقویت میوه ها و جلوگیری از ریزش میوه

AGRARES Products

MICRO - 140
140 - »o§Ã¶

تامیــن ســریع عناصــر میکــرو در طــول فصل 
رویش

RIÊe°¶

از ایــن کــود بــه عنــوان کــود کامــل میکــرو مــي تــوان در کشــت هیــدرو پونیــک 
نیــز اســتفاده کــرد.

ایــن کــود قابلیــت اختــالط بــا NPK را دارد ولــي بــا اســیدهاي ســنگین ماننــد 
ســولفوریک، نیتریــک و فســفریک اختــالط پذیــر نیســت.

از این محصول مي توان در سیستم آبیاري باراني و قطره اي استفاده کرد.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 00546

 DTPA آهن
 EDTA روی

EDTA منگنز
EDTA مس

بُر
مولیبدن

% 5
%0/85

% 3
%0/4

%0/38
%0/07

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

1 تــا 1/5 لیتــر در 1000 لیتــر آب بــه صــورت محلولپاشــی و تکــرار 2 تــا 3 نوبــت هــر دو هفتــه 
یکبــار از ابتــدای فصــل رویــش

محصوالت زراعی

محصوالت جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1/5 تا 2 لیتر در هکتار و تکرار 1 تا 2 نوبت در طول فصل رشد 

1/5 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار 1 تا 2 نوبت در طول فصل رشد

100 سی سی در 100 لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در طول فصل در صورت نیاز

»o§Ã¶ oÅI¹ø
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توسعه متوازن تر پوشش گیاهي و گل انگیزي بیشتر
بهبود خواص فیزیکي، شیمیایي و میکروبی خاک
تنظیم فرآیندهای رشد گیاه
افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاک
تحریک رشد و فرآیندهای رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه
افزایش خاصیت نفوذپذیری خاک
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

HUMI PLUS 20
20 t°Q Â¶¼ÃÀ

از معــادن  هیومــات پتاســیم اســتخراجی 
لئوناردیــت بــه همــراه اســید فولویــک 

RIÊe°¶

 مقادیــر ارائــه شــده بــه صــورت کلــی مــی باشــد و نســبت بــه شــرایط خــاک 
هــر منطقــه مــی توانــد متفــاوت باشــد.

از ایــن محصــول مــی تــوان در سیســتم آبیــاری تحــت فشــار نیــز اســتفاده 
کــرد. 

کــود هیومــی پــالس بــا کودهایــی کــه خاصیــت اســیدی دارنــد قابلیــت اختالط 
ندارد.

5 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 04104

اسید هیومیک و اسید فولویک کل
)HA(  اسید هیومیک

)FA( اسید فولویک

% 20
% 16
% 4

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

10 تــا 15 لیتــر در هکتــار در ابتــدای شــروع فصــل و بــرای تکــرار 5 تــا 10 لیتــر در هکتــار در هــر 
آبیــاری در طــول فصــل رشــد

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

5 لیتــر در هکتــار زمــان نشــاکاری و بــرای تکــرار 3 تــا 4 نوبــت در طــول فصــل رشــد، هــر نوبــت 3 
تــا 4 لیتــر در هکتــار

0/5 لیتــر در 1000 مترمربــع و بــرای تکــرار هــر 15 تــا 20 روز یکبــار همــراه بــا ســایر کودهــای 
قابــل اختــالط

¦Ã¶¼ÃÀ kÃwH
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افزایش متابولیسم گیاه
افزایــش مقاومــت گیاهــان در برابــر بیمــاری هــا، آفــات 

و اســترس هــای محیطــی
بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی

افزایــش خاصیــت انبارمانــی محصــول و آســیب کمتــر 
در حمــل و نقــل

AGRARES Products

AMINO 7+NPK
¾ÄIQ ÁIÀj¼¨ + 7 ¼¹Ã¶A

ضــد اســترس، ترمیــم کننــده و توســعه 
عمومــی رشــد گیــاه

RIÊe°¶

مقادیــر ارائــه شــده بــه صــورت کلــی مــی باشــد و نســبت بــه شــرایط خــاک هــر 
منطقــه مــی توانــد متفــاوت باشــد.

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

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 42571

19 نوع اسید آمینه آزاد
)N( نیتروژن کل

)P2O5( فسفر قابل استفاده
)K2O( پتاسیم محلول در آب

مواد آلي

% 7
% 5

% 3/5
% 2/3
% 35

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

1/5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب بعد از ریزش گلبرگ ها یا در شرایط تنش های محیطی

محصوالت زراعی

محصوالت جالیزی

محصوالت گلخانه ای

2 تا 3 لیتر در هکتار در طول فصل زراعی و تکرار در صورت ایجاد عوامل تنش زا

ــار جهــت محافظــت  ــا 20 روز یکب ــار در طــول فصــل رشــد و تکــرار هــر 15 ت ــا 3 لیتــر در هکت 2 ت
گیاهــان از عوامــل اســترس زا و تنــش هــای محیطــی

150 تــا 200 ســی ســی در 100 لیتــر آب در طــول فصــل زراعــی و بعــد از ایجــاد عوامــل تنــش زا 
بــه خصــوص ســرمازدگی

¾¹Ã¶A kÃwH
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افزایش متابولیسم گیاه
استحکام بافت ها و افزایش تاب آوری گیاه در برابر 
شرایط تنش زای محیطی 
بهبود گلدهی و جلوگیری از ریزش گل ها 
رنگ دهی بهتر در محصول نهایی و افزایش خاصیت 
انبارمانی
جلوگیری از لکه پوست استخوانی در پسته

AMINO CalBor
oُL±¨ ¼¹Ã¶A

ــراه  ــه هم ــر ب ــیم و ب ــان کلس ــن همزم تامی
ــه ــید آمین اس

RIÊe°¶

مقادیــر ارائــه شــده بــه صــورت کلــی مــی باشــد و نســبت به شــرایط خــاک هر 
منطقــه مــی توانــد متفاوت باشــد.

از ایــن محصــول مــی تــوان در سیســتم آبیــاری تحــت فشــار نیــز اســتفاده 
کــرد.  

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 19410

)N( نیتروژن کل
)CaO( کلسیم محلول

)B( بر محلول
)FAA( اسید آمینه آزاد

% 10
% 6/8
% 0/2

% 4

درختان میوه
)مرکبات، زیتون، سیب، گالبی، پسته(

1 تــا 1/5 لیتــر در 1000 لیتــر آب بــه صــورت محلولپاشــی و تکــرار 2 تــا 3 نوبــت بعــد از ریــزش 
گلبــرگ هــا بــه فاصلــه هــر 15 روز 

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی، 2 تا 3 بار در طول فصل رویش

150 تــا 200 ســی ســی در 100 لیتــر آب از زمــان گلدهــی و تکــرار در صــورت نیــاز هــر 2 تــا 3 
هفتــه یکبــار

»o§Ã¶ oÅI¹ø

oÔM » ´Ãv±¨




