¥Ii nj ¾zÄn ,¼¨Ho¬A

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

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید

کارشناســان آگراکــو بــه صــورت تخصصــی آمــاده
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
کمبــود و دیگــر عوامــل متفــاوت اســت ،بنابرایــن جهــت
حصــول نتیجــه بهتــر توصیــه مــیشــود قبــل از مصــرف بــا
کارشناســان آگراکــو مشــورت نماییــد .باقیمانــده کودهــا و
ســموم کشــاورزی خســارات جبــران ناپذیــری بــر کیفیــت
آب ،خــاک و ســامت زیســت بــوم مــیگذارنــد ،بــه همیــن
دلیــل میــزان مناســب کــود مــورد نیــاز گیــاه و روش
صحیــح اســتفاده از آن بــا کالیبــره کــردن ابــزار آالت مورد
اســتفاده بــرای هــر محصولــی اکیــدا توصیــه مــی شــود.
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از مهمتریــن اهــداف آگراکــو تامیــن نهــادههــای کشــاورزی
متناســب بــا اقلیــم و آب و خــاک ایــران مــیباشــد .بــه
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
و مشــاوره بــا کارشناســان خبــره ،نســبت بــه تامیــن هــر
کــدام از محصــوالت خــود اقــدام مــینمایــد.
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گل افزا
رنگ افزا

ریشه افزا
جلبک دریایی (آلژنیک اسید)
اسید هیومیک

اسید آمینه

عناصر ماکرو  +میکرو
عناصر ماکرو

NPK
عناصر میکرو

کالت آهن EDDHA %6

کلسیم

ضدآفتاب
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آگرارس

24

نوادوس

مایع

نواگرو

09

اکتیو روت

مایع

کرسنت

36

رادیمکس

مایع

نواگرو

14

اکتیو آلگا 25

فلیک

کرسنت

37

آلگامین

مایع

نواگرو

08

فولمکس90

فلیک

کرسنت

40

یومیک 18

مایع

نواگرو

20

هیومی پالس 20

مایع

آگرارس

31

نواتر

مایع

نواگرو

21

نوافول

مایع

نواگرو

10

بیوکر

مایع

نواگرو

11

تریپتون

مایع

نواگرو

13

آمینو NPK + 7

مایع

آگرارس

32

دکو فورس میکرو

مایع

دکو

46

دکو سیتروس

پودر

دکو

51

نورگ ان پالس

مایع

نواگرو

16

ُپتاس
دکو فوسکی

مایع

آگرارس

25

مایع

دکو

44

فالورینگ

مایع

¾dÿÅ

کرسنت NPK

پودر

کرسنت

41

دکو NPK

پودر

دکو

50

بُر نواگرو

مایع

نواگرو

17

مایع

آگرارس

26

کالت روی 9/8

مایع

آگرارس

27

روی و منگنز

مایع

آگرارس

28

میکرو140-

مایع

آگرارس

30

دکو میکرو میکس

پودر

دکو

49

اکتیو آیرون6

میکرو گرانول

کرسنت

39

میکرو گرانول
دکو آیرون6
مایع
اکتیکلسیم-منیزیم

دکو
نواگرو

48
15

مایع

آگرارس

33

دکو کلسیم

مایع

دکو

47

دکو شیلد

سوسپانسیون

دکو

45

بُر آگرارس

کلبر
آمینو ُ

08

Algamin

آلگامین

09

Novadus

نوادوس

10

Novafol

نوافول

11

Biocare

بیوکر

13

Trypton

تریپتون

14

Radimax

رادیمکس

15

Acty Ca-Mg

 منیزیم- اکتی کلسیم

16

Norg N Plus

نورگ ِان پالس

17

Boron

19

Dissal Ca

بُر
دیسال کا

20

Umic 18

18 یومیک

21

Novater

نواتر

NOVAGRO Products
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محــرک و تنظيــم کننــده رشــد ،توســعه
متــوازن تــر گيــاه و توليــد محصــول بــا کميت
بيشــتر و کيفيــت باالتــر
پيشــگيري و درمــان زردي يــا کلــروز گيــاه بــا افزایــش
راندمــان فتوســنتز
افزايش مقاومت در برابر تنش هاي خشکی و دمایی
افزايش مقاومت در برابر آفات و بيماري ها
افزايش کارايي گياه در جذب مواد غذايي
باال بردن خاصيت بازار پسندي محصول
عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوزوم

%15

نیتروژن کل ()N

%2/5

اسيد آمينه کل ()AA

%15

نيتروژن آلي ()ON
کربن آلي ()OC

%3
%14

 1لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی01677 :

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي
فلــزات ســنگين ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1/5لیتر در  1000لیتر آب به صورت محلولپاشی قبل از گلدهی و بعد از ریزش گلبرگها
 1/5لیتــر در  1000لیتــر آب در زمــان تنــش هــای محیطــی و ناشــی از شــوری و بــد مصــرف کــردن
ســایر کودهــا

محصوالت زراعی و جالیزی

 2لیتر در هکتار در  2نوبت در طول فصل رویش به صورت کودآبیاری

محصوالت گلخانهای

 200سی سی در  100لیتر آب در طول فصل
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کمــک بــه بلــوغ و رنــگ آوری محصــول نهایــی
بــا فعــال کــردن گیرنــده هــای مخصــوص
رنــگ زایــی در محصــول
کمک به پر کردن مغز ميوه
افزايش و يکنواختي رنگ محصول
افزايش وزن ،سايز و استحکام ميوه
افزايش قند و بريکس ميوه
ايجاد مقاومت در گياه در برابر آسيب هاي حمل و نقل
ذخيره سازي انرژي گياه

کربو هيدرات (منو ،دی و تری ساکاریدها)
پتاسیم محلول در آب ()K2O
مواد آلي ()OC

 1لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی69578 :

%25
%14
%18/8

¶RIÊe°

اگــر ايــن محصــول را بــا  1ليتــر از  novafolمخلــوط نماييــد تاثيــر آن بيشــتر
مــي شــود ،همچنيــن ايــن محصــول را مــي توانيــد بــا کــود acty Ca-Mg

نواگــرو نيــز مخلــوط نماييــد.
ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي
فلــزات ســنگين ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.
درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1/5تا  2لیتر در  1000لیتر آب به صورت محلولپاشی جهت بزرگ شدن ،رنگ آوري و افزایش
انبار مانی محصول و کاهش صدمات فیزیکی

انگور

 1لیتر در  1000لیتر آب به صورت محلولپاشی در طول فصل رشد

محصوالت جالیزی و گلخانهای

 2لیتــر در هکتــار بــه صــورت محلولپاشــی جهــت گلدهــي ،بــزرگ کــردن ،رنــگ آوري و يکدســت
کــردن محصــول نهايــي  200 -ســی ســی در  100لیتــر آب
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افزایــش ســریع مقاومــت گیــاه در برابــر
تنــش هــای زنــده ماننــد آفــات ،بیمــاری هــا
و مــوارد مشــابه
افزايــش مقاومــت گيــاه در برابــر حملــه آفــات بــا مقــاوم
ســازي بافــت هــاي گياهــي
بهبود شرايط گياه جهت جذب عناصر ميکرو و ماکرو
باالبــردن کيفيــت ،رشــد متــوازن و يکدســت شــدن
محصــول نهايــي
افزايــش خاصيــت انبــارداري محصــول و آســيب کمتــر در
حمــل و نقــل
نیتروژن کل ()N

%5

اسيد آمينه کل ()AA

%28

کربن آلي ()OC

%19

اسید آمینه آزاد

%5

 1لیتر (مایع)

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي عناصــر

ثبت ماده کودی47385 :

ســنگين ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنين در تانــک اختالط هــم کامال ً
آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلول کامـا ً يکنواختي حاصل شــود.
در صورت احتمال و بروز بيماري هاي قارچي ،دوز را به نصف کاهش دهید.
درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1لیتر در  1000لیتر آب به صورت محلولپاشی زمان تورم جوانه ها

محصوالت زراعی

 2لیتر در هکتار  2نوبت در طول فصل رویش به صورت کودآبیاری

محصوالت جالیزی

 2لیتــر در هکتــار هــر  20روز يکبــار جهــت محافظــت از گياهــان در برابــر تنــش هــا ،افزايــش کمــي
و کيفــي محصــول

محصوالت گلخانهای

 150سی سی در  100لیتر آب در طول فصل رشد به صورت محلولپاشی
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افزایــش ســریع مقاومــت گیــاه در برابــر
تنــش هــای غیرزنــده ماننــد کمبــود آب و
خشــکی ،شــوری خــاک و مــوارد مشــابه
ضد استرس و کالت کننده
بهبود عملکرد فتوسنتز و تثبيت نيتروژن
افزايش جذب مواد غذايي براي گياه
تاثیر سریع در عبور گیاه از شرایط تنش زا
قابل استفاده هم به صورت محلولپاشی و هم کودآبیاری

 1لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی31888 :

نیتروژن کل ()N

%5

اسيد آمينه کل ()AA

%22

کربن آلي ()OC

%17

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــنهــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي
عناصــر ســنگين ماننــد مــس مــيباشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد و قبــل از ریختــن در تانــک آن
را بــه خوبــی بــا آب مخلــوط کــرده و ســپس در تانــک کــود بریزیــد تــا محلــول
کامــا یکنواختــی حاصــل شــود.

درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1لیتر در  1000لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در شرایط تنش های محیطی

محصوالت زراعی و جالیزی

 2لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز

محصوالت گلخانه ای

 ۱۵۰تا  ۲۰۰سی سی در  ۱۰۰لیتر آب
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TRYPTON
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رشــد متــوازن تــر و افزايــش راندمــان
طبيعــي گيــاه از نظــر توليــد بيشــتر و کيفيت
باالتــر محصــول نهايــي
بهبود سازگاری گیاه با محیط و تنظیم کننده رشد
سازگاري بيشتر ميوه و حفاظت از آن در برابر صدمات
احتمالي ناشي از عمليات پس از برداشت
بهبود رنگ ،وزن و خصوصيات ظاهري ميوه
قابل استفاده هم به صورت محلولپاشی و هم کودآبیاری
تامین سریع اسید آمینه تریپتوفان برای گیاه

 1لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی39764 :

نیتروژن کل ()N

%5

اسيد آمينه کل ()AA

%20

کربن آلي ()OC

%15

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــنهــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي
عناصــر ســنگين ماننــد مــس مــيباشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد و قبــل از ریختــن در تانــک آن
را بــه خوبــی بــا آب مخلــوط کــرده و ســپس در تانــک کــود بریزیــد تــا محلــول
کامــا یکنواختــی حاصــل شــود.

درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1لیتر در  1000لیتر آب ،تکرار در صورت بروز تنش هاي محيطي

محصوالت زراعی و جالیزی

 2لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز

محصوالت گلخانه ای

 100سی سی در  100لیتر آب جهت محافظت از گیاهان در برابر تنش ها

NOVAGRO Products
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القــای ریشــه زایــی و افزایــش تــوان گیــاه
در شــرایط رقابتــی ،بهبــود جــذب مــواد
غذایــی و آب
باالبردن قدرت گیاه برای تولید ریشه های بیشتر
افزایش سطح ریشه و دسترسی به مواد غذایی بیشتر
جذب مواد غذایی و آب از محلول خاک به صورت بهینه
ایجاد مقاومت در کل گیاه نسبت به شرایط نامساعد

نیتروژن کل ()N

%5

اسيد آمينه کل ()AA

%27

کربن آلي ()OC

%17

 1لیتر (مایع)

¶RIÊe°

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط

ثبت ماده کودی88500 :

هــم کامـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلــول کامـا ً يکنواختــي حاصل شــود.
در صــورت احتمــال و يــا بــروز بيمــاري هــاي قارچــي ،دوز توصيــه شــده را بــه
نصــف کاهــش دهيــد.

به صورت بذرمال جهت افزايش رشد ابتدایی

 2میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر

بعد از جوانه زنی یا کاشت اولیه نشاها

 600میلی ليتر در  1000متر مربع با  2بار تکرار

براي استفاده در آبياري قطره ای و گلخانه

 2/5لیتر در  1000ليتر آب در اواخر آبیاری با  2بار تکرار
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بهبــود گلدهــی و میــوه نشــینی ،افزایــش
رنــگ و طعــم محصــول نهایــی ،محافظــت از
گیــاه در برابــر آفــات
افزایش انبار مانی و جبران کمبود کلسیم و منیزیم
جلوگیری از خشکي ساقه ها و شکستگي و ایجاد حفره در
برگ ها ،لکه موجي بر روي ميوه ها و موارد مشابه
جلوگيري و درمان رگه رگه شدن بر روي بادمجان و فلفل
درمان پژمرده شدن اطراف برگ و ساقه در محصوالت
صیفی و سبزی
محصوالت را در برابر شوک هاي فيزيکي در حمل و نقل و
انبار مقاوم مي کند

کلسیم محلول در آب ()CaO

% 8/5

منیزیم محلول در آب ()MgO

% 2/5

 1لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی11567 :

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــن هــاي معدنــي ،ترکيبــات حــاوي گوگرد
و محصوالتــي کــه داراي فلــزات ســنگين ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط
هــم کام ـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلــول کام ـا ً يکنواختــي حاصــل
شــود.
درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1/5تا  2لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز گیاه

محصوالت زراعی و جالیزی

 1تا  2لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی

محصوالت گلخانهای

 100تا  200سی سی در  100لیتر آب به صورت محلولپاشی

NOVAGRO Products
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محــرک رشــد نیتروژنــی بــا تاثیــر ســریع بــر
انــدام هــای گیاهــی بــدون ایجــاد ســمیت
داراي حداکثر ضريب کارايي در بين انواع فرم هاي کود
نيتروژني
واکنش سريع گياه حتي در شرايط خشکي و کمبود مواد
آلي خاک
افزايش جذب ديگر مواد غذايي مورد نياز گياه
پيش نياز ساخت اسيد آمينه هاي مخصوص رسيدگي و
رنگ پذيري ميوه
نیتروژن کل ()N
نیتروژن آلی ()ON
اوره ()U
کربن آلی ()OC

% 21
%1
% 20
%5

 1لیتر (مایع)

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي

ثبت ماده کودی99740 :

فلــزات ســنگين ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط
هــم کامـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلــول کامـا ً يکنواختــي حاصل شــود.

درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 1/5تا  2لیتر در  1000لیتر آب به صورت محلولپاشی بعد از ریزش گلبرگها
 10لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری

محصوالت زراعی

 1تا  1/5لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی
 10لیتــر در هکتــار بــه صــورت کــود آبیــاری در مراحــل پنجــه زنــی ،ســاقه دهــی و گل دهــي کــه
موجــب افزايــش عملکــرد اقتصــادي و غلظــت پروتئيــن دانــه مــي شــود.

محصوالت جالیزی و گلخانه ای

 5تا  10لیتر در هکتار به صورت کودآبیاری
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جبــران کمبــود بُــر بــا اتانــول آمیــن بعنــوان

بهتریــن کمپلکــس کننــده بــدون آســیب بــه
ســاختار و دیــواره هــای ســلولی
از بين رفتن قطعي کمبود بر
بهبود گلدهي و تاثير در رشد و نمو ميوه
افزايش مواد قندي و پروتئيني
بهبود بخشيدن به ساختار ميوه
جلوگيري از زرد شدن و توقف گلدهي در گياه
محافظت از میوه در برابر کج شدن و تغییر شکل ناهنجار

بُر محلول در آب ()B

 1لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی11071 :

%11

¶RIÊe°

اگر اين محصول را با  1ليتر از  novafolمخلوط نماييد تاثير آن بيشتر مي شود.
در سيستم هاي آبياري توصيه مي شود با  7ليتر  novaterمخلوط نماييد.
ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي
فلــزات ســنگين ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط
هــم کامـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلول کامـا ً يکنواختي حاصل شــود.

درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 0/5تا  1لیتر در  1000لیتر آب همراه با کود کالت روی در ابتدای فصل ،زمان تورم جوانه ها

محصوالت زراعی

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

محصوالت جالیزی

 0/5تا  1/5لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی یا  2تا  3لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری

محصوالت گلخانهای

 50تا  100سی سی در  100لیتر آب به صورت محلولپاشی
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ضــد شــوری و جبــران کمبــود کلســیم بــا
مکانیســم خــروج یــون ســدیم از محلــول
خــاک
کاهش شوری و تعدیل  pHخاک
افزایش کارایی مصرف آب
بهبود جذب مواد غذایی از خاک توسط ریشه چه ها
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
کاهش هزینهها به دلیل تاثیر بیشتر مصرف کودهای خاکی

کلسیم محلول در آب ()CaO

%10

 5لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی84177 :

¶RIÊe°

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط
هــم کام ـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلــول کام ـا ً يکنواختــي حاصــل
شــود.
در صــورت شــوری بــاالی خــاک ،اگــر ابتــدا از ایــن محصــول بــه منظــور رفــع
شــوری ،ســپس از محصــول نواتــر اســتفاده شــود ،نتایــج بســیار مطلــوب تری
حاصــل مــی شــود.
خاک هاي فشرده و غير قابل نفوذ

 20تا  30ليتر در هکتار

خاک هاي قليايي ،شور و ترک خورده

 40تا  60ليتر در هر هکتار

خاک هاي بسيار شور

 50تا 80ليتر در هر هکتار

NOVAGRO Products
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اســید هیومیــک و فولویــک اســتخراجی از معــادن
لئوناردیت
کارکرد به عنوان يک کمپلکس و حمل کننده مواد موثره همراه
تنظيم فرآيندهاي متابوليکي مشابه عملکرد هورمون اکسين
توسعه متوازن تر پوشش گياهي و گل انگيزي بيشتر
بهبود خواص فيزيکي ،شيميايي و ميکروبيولوژي خاک
افزايش ظرفيت تبادل کاتيوني خاک
بهبود وضعيت نگهداري آب در خاک هاي شني و رسي

%1

نیتروژن کل ()N

اسيد هیومیک و اسید فولویک کل

%18

کربن آلي ()OC

%10

پتاسیم محلول در آب

%2/5

 5لیتر (مایع)

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا کودهــاي  NPKو مــواد ريــز مغذي ماننــد آهن،

ثبت ماده کودی18790 :

روي ،منگنــز و غيــره را دارد .
ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا روغــنهــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي
فلــزات ســنگين ماننــد مــس مــيباشــند را نــدارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط
هــم کامـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلــول کامـا ً يکنواختــي حاصل شــود.
درختان میوه

(مرکبات ،زیتون،سیب ،گالبی ،پسته)

 15لیتر در هکتار قبل از گلدهی و  10لیتر در هکتار جهت افزایش رشد میوه در  3نوبت

محصوالت زراعی و جالیزی

 10تا  15ليتر در هکتار پس از نشاء کاري
 5تا  10ليتر در هکتار پس از سازگار شدن با محيط و شروع رشد گياه
 10تا  15ليتر در هکتار  ،هر  20روز در طول رشد

محصوالت گلخانه ای

 ۱لیتر در  ۱۰۰۰متر مربع
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اصــاح خصوصیــات خــاک و افزایــش
ظرفیــت تبــادل کاتیونــی ،تعدیــل فاکتورهای
نامســاعد محیطــی
تنظيم فرآیندهای مربوط به متابوليت هاي دروني گياه
تحريک رشد و فرآيندهاي رسيدن ،بهبود رنگ و طعم ميوه
افزايش کارايي ريشه و افزايش جذب مواد مغذي از خاک
کاهش تاثيرات نامطلوب ناشي از انتقال نشاء ،تغييرات
دمايي ،آفات و بيماري ها ،خفگي ريشه و غيره
افزايش مقاومت ريشه به شوري

نیتروژن کل ()N

 5لیتر (مایع)
ثبت ماده کودی74110 :

%5

اسيد آمينه کل ()AA

% 25

کربن آلي ()OC

% 20

¶RIÊe°

ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا کودهــاي  NPKو مــواد ريــز مغــذي ماننــد
آهــن ،روي ،منگنــز و غيــره را دارد.
ايــن محصــول قابليــت اختــاط بــا مــواد ضــد عفونــي کننــده خــاک و علــف کش
را ندارد.
قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهيــد ،همچنيــن در تانــک اختــاط
هــم کامـا ً آن را بــا آب مخلــوط نماييــد تــا محلول کامـا ً يکنواختي حاصل شــود.

درختان میوه

(مرکبات ،زیتون ،سیب ،گالبی ،پسته)

 15لیتر در هکتار قبل از گلدهی و  10لیتر در هکتار جهت افزایش رشد میوه

محصوالت زراعی و جالیزی

 10تا  15ليتر در هکتار پس از نشاء کاري
 5تا  10ليتر در هکتار پس از سازگار شدن با محيط و شروع رشد گياه
 10تا  15ليتر در هکتار  ،هر  20روز در طول رشد

محصوالت گلخانه ای

 ۱لیتر در  ۱۰۰۰متر مربع

