


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





آلگامین
نوادوس
نوافول
بیوکر
تریپتون
رادیمکس
اکتی کلسیم - منیزیم
نورگ ِان پالس
بُر
دیسال کا
یومیک 18
نواتر

08

09

10

11

13

14

15

16

17

19

20

21

Algamin

Novadus

Novafol

Biocare

Trypton

Radimax

Acty Ca-Mg

Norg N Plus

Boron

Dissal Ca

Umic 18

Novater
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ALGAMIN
¸Ã¶I«²A

پیشــگیري و درمــان زردي یــا کلــروز گیــاه بــا افزایــش 
راندمــان فتوســنتز

افزایش مقاومت در برابر تنش هاي خشکی و دمایی 
افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماري ها

افزایش کارایي گیاه در جذب مواد غذایي
باال بردن خاصیت بازار پسندي محصول

NOVAGRO Products

توســعه  رشــد،  کننــده  تنظیــم  و  محــرک 
متــوازن تــر گیــاه و تولیــد محصــول بــا کمیت 

ــر ــت باالت ــتر و کیفی بیش

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 
فلــزات ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 01677

عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوزوم
)N( نیتروژن کل

)AA( اسید آمینه کل
)ON( نیتروژن آلي

)OC( کربن آلي

%15
%2/5
%15
%3

%14

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

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

200 سی سی در 100 لیتر آب در طول فصل

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

1/5 لیتر در 1000 لیتر آب به صورت محلولپاشی قبل از گلدهی و بعد از ریزش گلبرگ ها  
ــد مصــرف کــردن  ــر آب در زمــان تنــش هــای محیطــی و ناشــی از شــوری و ب ــر در 1000 لیت 1/5 لیت

ســایر کودهــا 

ÂÄIÄnj ¦L±]
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NOVADUS
t»jH¼º

کمک به پر کردن مغز میوه
افزایش و یکنواختي رنگ محصول
افزایش وزن، سایز و استحکام میوه
افزایش قند و بریکس میوه
ایجاد مقاومت در گیاه در برابر آسیب هاي حمل و نقل
ذخیره سازي انرژي گیاه

کمــک بــه بلــوغ و رنــگ آوری محصــول نهایــی 
بــا فعــال کــردن گیرنــده هــای مخصــوص 

ــول ــی در محص ــگ زای رن

RIÊe°¶

اگــر ایــن محصــول را بــا 1 لیتــر از novafol مخلــوط نماییــد تاثیــر آن بیشــتر 
 acty Ca-Mg مــي شــود، همچنیــن ایــن محصــول را مــي توانیــد بــا کــود

نواگــرو نیــز مخلــوط نماییــد.
ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 

فلــزات ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 69578

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

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

انگور

محصوالت جالیزی و گلخانه ای

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

ــگ آوري و یکدســت  ــردن، رن ــزرگ ک ــت گلدهــي، ب ــه صــورت محلولپاشــی جه ــار ب ــر در هکت 2 لیت
ــر آب ــی در 100 لیت ــی س ــي - 200 س ــول نهای ــردن محص ک

HqÎH ªºn

کربو هیدرات )منو، دی و تری ساکاریدها( 
)K2O( پتاسیم محلول در آب

)OC( مواد آلي

%25
%14

%18/8
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NOVAFOL

NOVAGRO Products

Ï¼ÎH¼º

افزایــش ســریع مقاومــت گیــاه در برابــر 
تنــش هــای زنــده ماننــد آفــات، بیمــاری هــا 

ــابه ــوارد مش و م

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي عناصــر 
ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنین در تانــک اختالط هــم کامالً 
آن را بــا آب مخلــوط نماییــد تــا محلول کامــالً یکنواختي حاصل شــود.

در صورت احتمال و بروز بیماري هاي قارچي، دوز را به نصف کاهش دهید.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 47385

)N( نیتروژن کل
)AA( اسید آمینه کل

)OC( کربن آلي
اسید آمینه آزاد

% 5
%28
%19
% 5

ــاوم  ــا مق ــات ب ــه آف ــر حمل ــاه در براب ــت گی ــش مقاوم افزای
ــي ــاي گیاه ــت ه ــازي باف س

بهبود شرایط گیاه جهت جذب عناصر میکرو و ماکرو
شــدن  یکدســت  و  متــوازن  رشــد  کیفیــت،  باالبــردن 

نهایــي محصــول 
افزایــش خاصیــت انبــارداري محصــول و آســیب کمتــر در 

حمــل و نقــل

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

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

محصوالت زراعی

محصوالت گلخانه ای

محصوالت جالیزی

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

150 سی سی در 100 لیتر آب در طول فصل رشد به صورت محلولپاشی

2 لیتــر در هکتــار هــر 20 روز یکبــار جهــت محافظــت از گیاهــان در برابــر تنــش هــا، افزایــش کمــي 
و کیفــي محصــول

¾¹Ã¶A kÃwH
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BIOCARE
o¨¼ÃM

ضد استرس و کالت کننده 
بهبود عملکرد فتوسنتز و تثبیت نیتروژن
افزایش جذب مواد غذایي براي گیاه
تاثیر سریع در عبور گیاه از شرایط تنش زا

قابل استفاده هم به صورت محلولپاشی و هم کودآبیاری 

افزایــش ســریع مقاومــت گیــاه در برابــر 
تنــش هــای غیرزنــده ماننــد کمبــود آب و 

خشــکی، شــوری خــاک و مــوارد مشــابه

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 
عناصــر ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد و قبــل از ریختــن در تانــک آن 
را بــه خوبــی بــا آب  مخلــوط کــرده و  ســپس در تانــک کــود بریزیــد تــا محلــول 

کامــال یکنواختــی حاصــل شــود.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 31888

)N( نیتروژن کل
)AA( اسید آمینه کل

)OC( کربن آلي

% 5
%22
%17

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

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

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

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

150 تا 200 سی سی در 100 لیتر آب

¾¹Ã¶A kÃwH



12



13

TRYPTON
·¼TPÄoU

بهبود سازگاری گیاه با محیط و تنظیم کننده رشد
سازگاري بیشتر میوه و حفاظت از آن در برابر صدمات 
احتمالي ناشي از عملیات پس از برداشت
بهبود رنگ، وزن و خصوصیات ظاهري میوه
 قابل استفاده هم به صورت محلولپاشی و هم کودآبیاری
تامین سریع اسید آمینه تریپتوفان برای گیاه

راندمــان  افزایــش  و  متــوازن تــر  رشــد 
طبیعــي گیــاه از نظــر تولیــد بیشــتر و کیفیت 

ــي ــول نهای ــر محص باالت

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 
عناصــر ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد و قبــل از ریختــن در تانــک آن 
را بــه خوبــی بــا آب  مخلــوط کــرده و  ســپس در تانــک کــود بریزیــد تــا محلــول 

کامــال یکنواختــی حاصــل شــود.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 39764

)N( نیتروژن کل
)AA( اسید آمینه کل

)OC( کربن آلي

% 5
%20
%15

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

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

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

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

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

¾¹Ã¶A kÃwH
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RADIMAX

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 

NOVAGRO Products

u§µÄjHn

القــای ریشــه زایــی و افزایــش تــوان گیــاه 
مــواد  بهبــود جــذب  در شــرایط رقابتــی، 

غذایــی و آب

RIÊe°¶

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
هــم کامــالً آن را بــا آب مخلــوط نماییــد تــا محلــول کامــالً یکنواختــي حاصل شــود.

در صــورت احتمــال و یــا بــروز بیمــاري هــاي قارچــي، دوز توصیــه شــده را بــه 
نصــف کاهــش دهیــد.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 88500

به صورت بذرمال جهت افزایش رشد ابتدایی

بعد از جوانه زنی یا کاشت اولیه نشاها

براي استفاده در آبیاري قطره ای و گلخانه

2 میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر

600 میلی لیتر در 1000 متر مربع با 2 بار تکرار

2/5 لیتر در 1000 لیتر آب در اواخر آبیاری با 2 بار تکرار

HqÎH ¾zÄn

)N( نیتروژن کل
)AA( اسید آمینه کل

)OC( کربن آلي

% 5
%27
%17
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ACTY Ca-Mg

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 میوه ها و موارد مشابه
جلوگیري 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 فیزیکي در حمل و نقل و 
انبار مقاوم مي کند

´ÄqÃ¹¶ - ´Ãv±¨ ÂT¨H

بهبــود گلدهــی و میــوه نشــینی، افزایــش 
ــت از  ــی، محافظ ــول نهای ــم محص ــگ و طع رن

ــات ــر آف ــاه در براب گی

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي، ترکیبــات حــاوي گوگرد 
و محصوالتــي کــه داراي فلــزات ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
ــا محلــول کامــالً یکنواختــي حاصــل  ــا آب مخلــوط نماییــد ت هــم کامــالً آن را ب

شــود.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 11567

)CaO( کلسیم محلول در آب
)MgO( منیزیم محلول در آب

% 8/5
% 2/5

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

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

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

1 تا 2 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی

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

´Ãv±¨
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Norg N Plus

داراي حداکثر ضریب کارایي در بین انواع فرم هاي کود 
نیتروژني

واکنش سریع گیاه حتي در شرایط خشکي و کمبود مواد 
آلي خاک

افزایش جذب دیگر مواد غذایي مورد نیاز گیاه
پیش نیاز ساخت اسید آمینه هاي مخصوص رسیدگي و 

رنگ پذیري میوه

NOVAGRO Products

t°Q ·ِH ©n¼º

محــرک رشــد نیتروژنــی بــا تاثیــر ســریع بــر 
انــدام هــای گیاهــی بــدون ایجــاد ســمیت 

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 
فلــزات ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
هــم کامــالً آن را بــا آب مخلــوط نماییــد تــا محلــول کامــالً یکنواختــي حاصل شــود.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 99740

)N( نیتروژن کل
)ON( نیتروژن آلی

)U( اوره
)OC( کربن آلی

% 21
% 1

% 20
% 5

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

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

محصوالت زراعی

5 تا 10 لیتر در هکتار به صورت کودآبیاریمحصوالت جالیزی و گلخانه ای

1 تا 1/5 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی 
10 لیتــر در هکتــار بــه صــورت کــود آبیــاری در مراحــل پنجــه زنــی، ســاقه دهــی  و گل دهــي کــه 

ــي شــود. ــه م ــن دان موجــب افزایــش عملکــرد اقتصــادي و غلظــت پروتئی

»o¨I¶ o~¹ø

·r»oTÃº
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BORON

از بین رفتن قطعي کمبود بر
بهبود گلدهي و تاثیر در رشد و نمو میوه
افزایش مواد قندي و پروتئیني
بهبود بخشیدن به ساختار میوه
جلوگیري از زرد شدن و  توقف گلدهي در گیاه
محافظت از میوه در برابر کج شدن و تغییر شکل ناهنجار

o@@ÔM

جبــران کمبــود بُــر بــا اتانــول آمیــن بعنــوان 
بهتریــن کمپلکــس کننــده بــدون آســیب بــه 

ســلولی  دیــواره هــای  و  ســاختار 

RIÊe°¶

اگر این محصول را با 1 لیتر از novafol مخلوط نمایید تاثیر آن بیشتر مي شود.
در سیستم هاي آبیاري توصیه مي شود با 7 لیتر novater مخلوط نمایید.

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 
فلــزات ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
هــم کامــالً آن را بــا آب مخلــوط نماییــد تــا محلول کامــالً یکنواختي حاصل شــود.

1 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 11071

)B( 11%بُر محلول در آب

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

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

محصوالت زراعی

محصوالت جالیزی

محصوالت گلخانه ای

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

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

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

»o§Ã¶ o~¹ø
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Dissal Ca

کاهش شوری و تعدیل pH خاک
افزایش کارایی مصرف آب
بهبود جذب مواد غذایی از خاک توسط ریشه چه ها
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
کاهش هزینه ها به دلیل تاثیر بیشتر مصرف کودهای خاکی

I¨ ÏIvÄj

ــا  ــیم ب ــود کلس ــران کمب ــوری و جب ــد ش ض
مکانیســم خــروج یــون ســدیم از محلــول 

ــاک خ

RIÊe°¶

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
ــا محلــول کامــالً یکنواختــي حاصــل  ــا آب مخلــوط نماییــد ت هــم کامــالً آن را ب

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.

5 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 84177

)CaO( 10%کلسیم محلول در آب

خاک هاي  فشرده و غیر قابل نفوذ

خاک هاي قلیایي، شور و ترک خورده

خاک هاي بسیار شور

20 تا 30 لیتر در هکتار

40 تا 60 لیتر در هر هکتار

50 تا 80لیتر در هر هکتار

´Ãv±¨
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UMIC 18

کارکرد به عنوان یک کمپلکس و حمل کننده مواد موثره همراه
تنظیم فرآیندهاي متابولیکي مشابه عملکرد هورمون اکسین

توسعه متوازن تر پوشش گیاهي و گل انگیزي بیشتر
بهبود خواص فیزیکي، شیمیایي و میکروبیولوژي خاک

افزایش ظرفیت تبادل کاتیوني خاک
بهبود وضعیت نگهداري آب در خاک هاي شني و رسي

NOVAGRO Products

18 ¦Ã¶¼Ä

اســید هیومیــک و فولویــک اســتخراجی از معــادن 
لئوناردیت

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا کودهــاي NPK و مــواد ریــز مغذي ماننــد آهن، 
روي، منگنــز و غیــره را دارد .

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا روغــن هــاي معدنــي و محصوالتــي کــه داراي 
فلــزات ســنگین ماننــد مــس مــي باشــند را نــدارد.

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
هــم کامــالً آن را بــا آب مخلــوط نماییــد تــا محلــول کامــالً یکنواختــي حاصل شــود.

5 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 18790

)N( نیتروژن کل
اسید هیومیک و اسید فولویک کل

)OC( کربن آلي
پتاسیم محلول در آب

%1
%18
%10

%2/5

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

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

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

10 تا 15 لیتر در هکتار پس از نشاء کاري
5 تا 10 لیتر در هکتار پس از سازگار شدن با محیط و شروع رشد گیاه

10 تا 15 لیتر در هکتار ، هر 20 روز در طول رشد

1 لیتر در 1000 متر مربع

¦Ã¶¼ÃÀ kÃwH
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NOVATER

تنظیم فرآیندهای مربوط به متابولیت هاي دروني گیاه
تحریک رشد و فرآیندهاي رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه
افزایش کارایي ریشه و افزایش جذب مواد مغذي از خاک
کاهش تاثیرات نامطلوب ناشي از انتقال نشاء، تغییرات 
دمایي، آفات و بیماري ها، خفگي ریشه و غیره

افزایش مقاومت ریشه به شوري 

o@UH¼º

افزایــش  و  خــاک  خصوصیــات  اصــالح 
ظرفیــت تبــادل کاتیونــی، تعدیــل فاکتورهای 

نامســاعد محیطــی

RIÊe°¶

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا کودهــاي NPK و مــواد ریــز مغــذي ماننــد 
ــز و غیــره را دارد. آهــن، روي، منگن

ایــن محصــول قابلیــت اختــالط بــا مــواد ضــد عفونــي کننــده خــاک و علــف کش  
ندارد. را 

قبــل از مصــرف قوطــي را بــه خوبــي تــکان دهیــد، همچنیــن در تانــک اختــالط 
هــم کامــالً آن را بــا آب مخلــوط نماییــد تــا محلول کامــالً یکنواختي حاصل شــود.

5 لیتر )مایع(

ثبت ماده کودی: 74110

% 5
% 25
% 20

)N( نیتروژن کل
)AA( اسید آمینه کل

)OC( کربن آلي

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

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

محصوالت زراعی و جالیزی

محصوالت گلخانه ای

10 تا 15 لیتر در هکتار پس از نشاء کاري
5 تا 10 لیتر در هکتار پس از سازگار شدن با محیط و شروع رشد گیاه

10 تا 15 لیتر در هکتار ، هر 20 روز در طول رشد

1 لیتر در 1000 متر مربع

½k¹¹¨ b°ÅH
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