


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







Ák¹M ¾TwjÏ¼~d¶ ³IºoÀIËkºoM¾dÿÅ

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
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اکتیو روت
اکتیو آلگا 25
اکتیو آیرون 6
فولمکس 90
کرسنت ِان پ کا

08

09

11

12

13

Active Root

Active Algae 25

Active Iron 6

Folmax 90

NPK Crescent
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ACTIVE ROOT
R»n ¼ÃT¨H

بهبود ساختمان ریشه و عملکرد آن
افزایش جذب آب و مواد غذایی و سرعت در انتقال آنها

تنظیم عملکردهای رشدی گیاه به صورت متوازن
تهیه شده از جلبک های ویژه و مواد ریشه افزا

)AA( آلژنیک اسید
)N( نیتروژن کل

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

)Fe( آهن محلول
)Zn( روی محلول

)OM( مواد آلی

% 21
% 8/5
% 5/5
% 3/8

% 0/35
% 0/30

% 9

Crescent Products

توســعه ریشــه چــه هــا و ریشــه هــای جانبــی و موئین 
بــه منظــور افزایــش ســطح دسترســی جذب گیــاه به 

محلــول غذایــی خاک

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. 

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 83939

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

3 تا 6 لیتر در هکتار درابتدای فصل رشد از طریق سیستم آبیاری تحت فشار

محصوالت گلخانه ای

محصوالت گلخانه های نشاء

محصوالت زراعی و جالیزی

1 لیتر در 1000 متر مربع در ابتدای استقرار گیاه در گلخانه

0/5 تا 1 لیتر در 1000 متر مربع بعد از دوبرگی شدن گیاه

5 لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در زمان پنجه زنی یا 6 برگی

HqÎH ¾zÄn
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ACTIVE ALGAE 25
25 I«²A ¼ÃT¨H

محصولــی اســتاندارد حــاوی جلبــک هــای 
دریایــی بــا مقــدار بســیار باالیــی از آلژنیــک 

ــروری ــی ض ــر معدن ــید و عناص اس

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 کیلو )فلیک(

ثبت ماده کودی: 13782

)AA( آلژنیک اسید
)N( نیتروژن کل

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

)OM( مواد آلی

%20
%1
%2

%15
%50

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

مصرف خاکی: 1/5 کیلوگرم در 3 نوبت آبیاری در طول فصل رشد در یک هکتار
مصرف محلولپاشی: 0/5 تا 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

انگور

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

مصرف خاکی: 1 کیلوگرم در 2 نوبت آبیاری در طول فصل رشد در یک هکتار
مصرف محلولپاشی: 0/5 تا 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

مصرف خاکی: 1 تا 3 کیلوگرم در ابتدای فصل رشد همراه با آبیاری
مصرف محلولپاشی: 1 کیلوگرم در هکتار 

مصرف خاکی: 1 کیلوگرم در 1000 متر مربع 
مصرف محلولپاشی: 100 گرم در 100 لیتر آب

استخراج شده از جلبک های دریایی
افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها، آفات و 
استرس های محیطی

توسعه رشد اندام های رویشی، زایشی و ساختارهای 
استاندارد گیاه
بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی
افزایش کارایی نهاده های مصرفی

ÂÄIÄnj ¦L±]
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ACTIVE IRON 6
6 ·»oÄA ¼ÃT¨H

ــذب  ــدگاری و ج ــرای مان ــده ب ــن کالت ش آه
ــن  ــور تامی ــه منظ ــه خــاک هــا ب کامــل در هم

ســریع عنصــر آهــن

RIÊe°¶

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

از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد. 
توصیــه مــی شــود مقادیــر مــورد نیــاز را بــه صــورت چنــد مرحلــه ای و تقســیط 

مصــرف نمایید.

1 کیلو )میکرو گرانول(

ثبت ماده کودی: 59136

تحریک فتوسنتز
افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول نهایی
یکنواختی در آهنگ رشد گیاه
بهبود فرآیندهای شیمیایی در گیاه
افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و آفات

)Fe( آهن محلول
O-O با ایزومر EDDHA آهن کالته با

% 6
% 4/8

انگور

درختان میوه

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

30 تا 50 گرم برای هر درخت در طول فصل رشد

50 تا 200 گرم برای هر درخت در طول فصل رشد

5 تا 10 کیلوگرم در هکتار در طول فصل رشد

500 تا 1000 گرم در هر 1000 متر مربع )در صورت نیاز تکرار شود(

»o§Ã¶ oÅI¹ø

¸ÀA R°¨
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FOLMAX 90

توسعه متوازن پوشش گیاهی
تنظیم فرآیندهای رشد گیاه

افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاک
افزایش قدرت نگهداری آب در خاک

تحریک رشد و فرآیندهای رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه
بهبود خاصیت تبادل کاتیونی خاک و در نتیجه افزایش 

جذب مواد غذایی خاک از طریق ریشه 

Crescent Products

90 u§µ²¼Î

بهبــود ســاختار خــاک و افزایــش جــذب مواد 
غذایــی از طریق ریشــه

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 و 5 کیلو )فلیک(

ثبت ماده کودی: 02465

  )K2O( پتاسیم محلول در آب
)HA( اسید هیومیک
)FA( اسید فولویک

% 10
% 60
% 5

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

3 تا 5 کیلوگرم در هکتار و در هر نوبت آبیاری در طول فصل رشد

انگور

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

2 تا 4 کیلوگرم در هکتار و در هر نوبت آبیاری در طول فصل رشد

5 تا 8 کیلوگرم در هکتار در ابتدای فصل و زمان پنجه زنی

 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 متر مربع در ابتدای فصل و تکرار در صورت نیاز
مصــرف اســید هیومیــک در فصــول ســرد ســال بــرای گلخانــه هــا بــه جــذب مــواد غذایــی، کمــک فراوانــی مــی کنــد. 
بنابرایــن توصیــه مــی شــود در فصــل ســرما هــر 10 روز یکبــار 1 تــا 2 کیلوگــرم فولمکــس 90 در 1000 متــر مربــع 

گلخانــه مصــرف نماییــد.

¦Ã¶¼ÃÀ kÃwH
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NPK CRESCENT
I¨ .ِN .·ِH S¹wo¨

تهیه شده از مواد اولیه مرغوب و استاندارد
کامال محلول در آب
دارای فرموالسیون و ظاهر یکنواخت
قابلیت مصرف در سیستم آبیاری تحت فشار
تاثیر سریع در گیاه

فراهــم کــردن مــواد غذایــی ضــروری مــورد 
نیــاز همــه گیاهــان بــه همــراه کلیــه عناصــر 

کــم مصــرف 

RIÊe°¶

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

کودهای NPK قابلیت اختالط با اکثر کودهای دیگر را دارند.

10 کیلو )پودر(

20-20-20
12-12-36
15-5-30
8-5-44

10-50-10

ثبت ماده کودی: 89589
ثبت ماده کودی: 81906
ثبت ماده کودی: 34386
ثبت ماده کودی: 26510
ثبت ماده کودی: 99801

ــه صــورت کودآبیــاری. در صــورت اســتفاده در سیســتم آبیــاری  ــار ب ــا 15 کیلوگــرم در هکت 10 ت
تحــت فشــار میــزان توصیــه شــده بــه نصــف کاهــش یابــد. تکــرار 3 تــا 4 بــار در طــول فصــل رویــش 

بــا توجــه بــه نــوع گیــاه و خصوصیــات خــاک

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

7 تــا 10 کیلوگــرم در هکتــار بــه صــورت کــود آبیــاری و تکــرار 4 نوبــت در طــول فصــل رشــد بــا 
توجــه بــه خصوصیــات خــاک منطقــه و نــوع گیــاه

1 تا 1/5 کیلوگرم در 1000 متر مربع و تکرار در زمان های متفاوت رشد رویشی و زایشی

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

»o¨I¶ oÅI¹ø 

NPK




