


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
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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





فوسکی
دکو شیلد
فورس میکرو
کلسیم
آهن 6
میکرو میکس
ِان ِپ کا
سیتروس 

08

09

10

11

12

13

14

15

PHOSK

DECCO SHIELD

FORCE MICRO

CALCIUM

IRON 6

MICRO MIX

NPK

CITRUS
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محــرک گیــاه بــرای تولیــد فیتوالکســین بــه منظــور محافظــت 
گیــاه در برابــر عوامــل بیمــاری زا ماننــد قــارچ هــا و باکتــری هــا
قابلیــت حرکــت در گیــاه از بــاال بــه پاییــن و از پاییــن بــه بــاال 

بــه منظــور تاثیــر بیشــتر در هــر دو آونــد چــوب و آبکــش
افزایش گل انگیزی و بهبود میوه نشینی در گیاه

 توسعه ریشه و افزایش فعالیت آن
 افزایــش بازارپســندی محصــول بــه صــورت یکســان کردن 

ســایز، رنــگ دهــی یکنواخــت و اســتحکام بیشــتر محصول

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 17058

DECCO Products

PHOSK
Â§w¼Î

تولیــد فیتوالکســین، پیشــگیري از بیمــاری هــای 
قارچــی، آتشــک و جبــران اختــالالت تغذیــه اي و 

محــرک گل انگیــزي

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

% 30
% 27/5

این محصول قابلیت اختالط با مس، روغن ها و مواد قلیایي را ندارد.
توصیه مي شود این محصول را به تنهایي مصرف نمایید.

از این محصول به صورت چند مرحله اي )تقسیط( استفاده شود.
از این محصول مي توان در سیستم آبیاري تحت فشار استفاده کرد.

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

2 تــا 2/5 لیتــر در 1000 لیتــر آب بــه صــورت محلولپاشــی بــرای پیشــگیری از عوامــل بیمــاری زا و 
3 تــا 5 لیتــر در 1000 لیتــر آب جهــت درمــان

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1/5 تا 2 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی یا 3 تا 5 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری

250 تا 300 سی سی در 100 لیتر آب برای پیشگیری از بوته میری و سفیدک های دروغی و حقیقی
400 تا 500 سی سی برای درمان بوته میری و سفیدک های دروغی و حقیقی 

SÃÿvÎ

´ÃwITQ
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افزایش کلسیم قابل دسترس براي گیاه در طول فصل 
به صورت ثابت
افزایش سایز و استحکام فیزیکی محصول
کاهش دماي پیکره گیاه خصوصاً برگ ها و میوه ها
کاهش یا عدم ایجاد آفتاب سوختگي
کاهش تشنگي گیاه و افزایش راندمان مصرف آب

DECCO SHIELD
k±Ã{ ¼¨j

کنتــرل اســترس هــاي دمایــي، محافظــت 
در برابــر UV و آفتــاب ســوختگي، فراهــم 

نمــودن کلســیم در دســترس

16 کیلو )سوسپانسیون(

¶°RIÊeثبت ماده کودی: 59977

ابتــدا قوطــی را تــکان داده و در 20 لیتــر آب مخلــوط نماییــد. ســپس محتــوی 
20 لیتــری را درون 100 لیتــر آب ریختــه و هــم بزنیــد. توصیــه مــی شــود از 
تانــک میکســردار اســتفاده شــود یــا هــر 15 دقیقه محتــوی تانک را هــم بزنید.
مــش النــس را در حالــت بســیار ریــز )پــودری( قــرار داده و ســپس محلولپاشــی 

را آغــاز نمایید.

)CaO(  33/6 %اکسید کلسیم

انگور، پسته و انار 

مناطق معتدل و گرم 

مناطق بسیار گرم 

مرکبات و سیب 

گلخانه ها 

20 کیلو در 1000 لیتر آب در ابتدا و 10 کیلو در 1000 لیتر آب در اواسط و اواخر فصل رشد

10 تا 15 کیلو در 1000 لیتر آب در 2 تکرار. تکرار سوم فقط بر روی میوه ها و به مقدار 10 کیلو در 1000 لیتر آب

15 تا 20 کیلو در 1000 لیتر آب در 2 تکرار. تکرار سوم فقط بر روی میوه ها و به مقدار 15 کیلو در 1000 لیتر آب

15 کیلو در 1000 لیتر آب در ابتدا و 10 کیلو در 1000 لیتر آب در اواسط و اواخر فصل رشد

10 کیلو در 1000 لیتر آب از ابتدا تا میوه نشینی

kò

Â«Ti¼w JITÎA
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محرک رشد گیاه
توسعه رشد زایشي و رویشي یکنواخت

افزایش کلروفیل سازي گیاه
محرک رشد ریشه و کمک به استقرار گیاه

افزایش کیفیت میوه مثل سایز، رنگ، ماندگاري و قند

DECCO Products

FORCE MICRO
»o§Ã¶ tn¼Î

محــرک تولید فیتوالکســین، افزایش مقاومت 
گیــاه بــه بیمــاري هــاي قارچــي، توســعه رشــد 

زایشــي و رویشــي، میــوه نشــیني

RIÊe°¶

این محصول قابلیت اختالط با مواد قلیایي را ندارد.
لطفــا قبــل از مصــرف ایــن محصــول، قوطــي را به شــدت تــکان داده و ســپس 

آن را بــه خوبــي بــا آب مخلــوط نمایید.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 15016

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

)B( بر محلول در آب
)Cu( مس محلول در آب
)Fe( آهن محلول در آب

)Mn( منگنز محلول در آب
)Zn( روی محلول در آب

)Mo( مولبیدن محلول در آب

% 30
% 20

% 0/1
% 0/02
% 0/02
% 0/01
% 0/01

% 0/001

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

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

2 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی بعد از ریزش گلبرگ ها و کمی قبل از رسیدن میوه ها
3 تا 5 لیتر در آب به صورت کود آبیاری در طول فصل رشد

1/5 تا 2 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی
2 تا 3 لیتر در هکتار بصورت کود آبیاری در طول فصل رشد
200 تا 300 سی سی در 100 لیتر آب در طول فصل رشد 

1 تا 2 لیتر در 1000 متر مربع به صورت کود آبیاری در طول فصل باردهی

SÃÿvÎ

´ÃwITQ
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پیشگیری و جبران کننده کمبود کلسیم 
استحکام بافت ها و افزایش ماندگاری در انبار
توسعه ریشه چه ها که وظیفه اصلی را در جذب آب و مواد 
غذایی دارند  
کمپلکس شده با لیگنو سولفونات به عنوان سریعترین 
عامل حمل کننده کلسیم در گیاهان 
دارای تاثیر بسیار سریع و چشمگیری در برگ ها و میوه ها
جلوگیری از لکه پوست استخوانی در پسته

CALCIUM
´Ãv±¨

فراهــم کــردن کلســیم، بهبــود رشــد و حفــظ 
کیفیــت، افزایــش انبارمانــي محصــول

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 17721

)CaO( کلسیم کل
)LSA( کمپلکس

% 15
% 14

RIÊe°¶
ــه  ــاوت، توصی ــاي متف ــیم در دوزه ــه کلس ــان ب ــیت گیاه ــل حساس ــه دلی ب
مــي شــود ابتــدا ایــن محصــول را در ســطح کــم امتحــان نماییــد، ســپس در 

ــد. ــکار ببری ــي ب ــه صــورت کل صــورت عــدم عارضــه، آن را ب
ــه اي )تقســیط(  ــد مرحل ــه صــورت چن ــن محصــول ب ــي شــود از ای ــه م توصی

ــود. ــتفاده ش اس
از این محصول مي توان در سیستم آبیاري تحت فشار استفاده کرد.

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

ــا 1/5 لیتــر در 1000 لیتــر آب بــه صــورت محلولپاشــی در طــول فصــل رشــد و زمــان پــر  0/5 ت
کــردن مغــز در پســته

انگور

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1 تا 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی یا 2 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری

1 تا 2 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی

ــه  ــه صــورت محلولپاشــی در طــول فصــل برداشــت ب ــر آب ب ــا 200 ســی ســی در 100 لیت 100 ت
خصــوص در گوجــه فرنگــی هــر 2 تــا 3 هفتــه یکبــار

´Ãv±¨
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IRON 6
6 ¸ÀA

تامیــن ســریع عنصــر آهــن بــرای گیــاه، 
افزایــش  و  گلدهــی  فتوســنتز،  تحریــک 

محصــول کیفیــت 

RIÊe°¶

ــیط(  ــه اي )تقس ــد مرحل ــورت چن ــه ص ــول ب ــن محص ــود از ای ــي ش ــه م توصی
ــود. ــتفاده ش اس

از این محصول مي توان در سیستم آبیاري تحت فشار استفاده کرد.

1 کیلو )میکرو گرانول(

ثبت ماده کودی: 66124

افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول
جلوگیری از زرد شدن برگ ها

افزایش راندمان فتوسنتز در گیاه
توسعه فرآیندهای فیتوشیمیایی به منظور تولید پتانسیل
تهیه شده از بهترین مواد اولیه و با کیفیت بسیار مرغوب

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

pH بیشترین پایداری در

% 6
% 4/8

3 تا %11

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

50 تا 200 گرم برای هر درخت در طول فصل رشد

انگور

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

30 تا 50 گرم برای هر درخت در طول فصل رشد

0/5 تا 1 کیلوگرم در هکتار در طول فصل رشد

100 تا 150 گرم در 1000 متر مربع در سیستم آبیاری

»o§Ã¶ o~¹ø
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توسعه رشد زایشي و رویشي
افزایش کلروفیل سازي گیاه
افزایش کیفیت میوه و ظاهر آن
بهبود سبزینگی برگ ها در طول فصل رشد
محرک رشد عمومی گیاه

MICRO MIX
u§Ã¶ »o§Ã¶

ــي  ــات فیزیولوژیک ــگیري از صدم ــالح و پیش اص
ــرو ــر میک ــود عناص ــي از کمب ناش

1 کیلو )پودر(

ثبت ماده کودی: 64869
RIÊe°¶

این محصول قابلیت اختالط با مواد قلیایي را ندارد.
ــیط(  ــه اي )تقس ــد مرحل ــورت چن ــه ص ــول ب ــن محص ــود از ای ــي ش ــه م توصی

اســتفاده شــود.
از این محصول مي توان در سیستم آبیاري تحت فشار استفاده کرد.

)B( بر محلول در آب
)Cu( مس محلول در آب

)Mn( منگنز محلول در آب
)Mo( مولیبدن محلول در آب

)Zn( روی محلول در آب

% 2
% 1

% 13
% 0/8

% 8

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

1 تــا 1/5 کیلــو در 1000 لیتــر آب بــه صــورت محلولپاشــی از زمــان تــورم جوانــه هــا، بعــد از ریزش 
گلبــرگ هــا و در زمــان بــزرگ شــدن میــوه ها

100 تا 200 گرم در 100 لیتر آب به صورت محلولپاشی در طول فصل رشد و فصل باردهی محصولمحصوالت گلخانه ای

1 تا 1/5 کیلوگرم در یک هکتار به صورت محلولپاشی محصوالت زراعی و جالیزی
2 تا 3 کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری در ابتدای فصل رشد

»o§Ã¶ oÅI¹ø



14 DECCO Products

تهیه شده از بهترین مواد اولیه
کامال محلول در آب

دارای فرموالسیون و ظاهر یکنواخت
قابلیت مصرف در سیستم آبیاری تحت فشار

تاثیر سریع در گیاه

DECCO Products

NPK
I¨ .N .·ِH

ــاز  ــورد نی ــروری م ــر ض ــه عناص ــن کلی تامی
همــه گیاهــان بــه همــراه کلیــه عناصــر کــم 

ــرف مص

10 کیلو )پودر(

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. 

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

25 تــا 30 کیلوگــرم در یــک هکتــار بــه صــورت کــود آبیــاری در سیســتم آبیــاری تحــت فشــار و در 
صــورت آبیــاری غرقابــی ایــن مقــدار بــه دو برابــر افزایــش مــی یابــد و تکــرار 1 تــا 2 بــار در طــول 

فصــل رویــش

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

5 تا 10 کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری و تکرار در طول فصل رشد بنا بر نیاز گیاه

2 تا 3 کیلوگرم در 1000 متر مربع و تکرار در صورت نیاز بعد از برداشت های مکرر میوه

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

10-50-10
8-24-24

ثبت ماده کودی: 06263
ثبت ماده کودی: 27839
ثبت ماده کودی: 27930
ثبت ماده کودی: 06617
ثبت ماده کودی: 81348
ثبت ماده کودی: 88820

»o¨I¶ oÅI¹ø 
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افزایش کمي و کیفي محصول نهایي
شدت گرفتن رنگ پذیري و افزایش سایز محصول
C افزایش عمر محصول با وجود ویتامین
تسریع بازیابي گیاه بعد از شرایط استرس

CITRUS
t»oTÃw

میکــرو ویــژه بــه منظــور افزایــش کمیــت و 
کیفیــت محصــول 

1 کیلو )پودر(

ثبت ماده کودی: 84424
RIÊe°¶

این محصول قابلیت اختالط با کود دکو فوسکي را دارد.
توصیه مي شود این محصول را به تنهایي مصرف نمایید.

از این محصول مي توان در سیستم آبیاري تحت فشار استفاده کرد.

)N( ازت کل
)K2O( پتاسیم محلول در آب

)MgO( منیزیم
)Zn( روی

)Mn( منگنز

% 16
% 5
% 9
% 5
% 4

درختان میوه
)مرکبات، زیتون،سیب، گالبی(

1/5 تــا 2 کیلوگــرم در 1000 لیتــر آب بــه صــورت محلولپاشــی بعــد از ریــزش گلبــرگ هــا و بعــد از 
برداشــت مرکبــات

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

3 تا 5 کیلو در هکتار به صورت کود آبیاری

200 سی سی در 1000 متر مربع در سیستم آبیاری

»o¨I¶ oÅI¹ø
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