
آرمان سبز آدینهکشت پاییزه سبد برنامه غذایی عمومی کلزا   

لیتر  3به مقدار اسنشیال پالس جهت تقویت ریشه زایی گیاه از محصول 
 .در هکتار  چند روز پس از انتقال نشاء به همراه آبیاری استفاده نمایید

بهبود رشد میوه ها و افزایش کیفیت محصول و پیشنهاد می گردد جهت 
همچنین جلوگیری از اثرات منفی تنش های محیطی از کودهای محرک 

کیلو در آب آبیاری و یا محلول پاشی  2/5به میزان   آکادینرشد 
 .در هزار در طول دوره استفاده گردد 2به میزان استیمپلکس 

گرما های  جهت افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های خشکی و باد
 .در هزار پیشنهاد می گردد 2به میزان دوبوژن کا محلولپاشی  تابستانه 

جهت کاهش قلیایت خاک و آزادسازی عناصر تثبیت شده و همچنین 
لیتر  7به میزان اسید فسفریک یوگاریت تامین فسفر قابل جذب گیاه از 

مرحله طی تشکیل مغز پسته و پر شدن مغز پسته   2در هکتار در 
 .پیشنهاد می شود

 باال ECبه منظور کاهش تنش شوری اطراف ریشه در خاکهای دارای 
 .مرحله مصرف گردد 4لیتر در هکتار در  100به میزان  Out Salt محلول  

به دلیل احتمال برگ سوزی زمان محلول پاشی می بایست در صبح زود و 
غلظت های توصیه شده می بایست  ) .به دور از نور مستقیم آفتاب باشد

در زمان تنش شدید خشکی از مصرف کود های شیمیای   (.رعایت گردد
مشخص شده اند  غیر قابل )*( ستاره مواردی که با خودداری شود، 

 .اختالط هستند

رف و شرایط جوی مصرف توسط مصرف کننده مص توصیه شده کامال عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد، به دلیل آنکه این شرکت از زمان مصرف، نحوی مصرف و دزموارد : توجه*   
.قبل از استفاده از توصیه های فوق با کارشناسان شرکت و یا کارشناسان متخصص گیاه پزشکی مشورت گردد. شدمسئولیتی متوجه شرکت وارد کننده نخواهد گونه چهیاطالع است لذا بی   

                          http://armansabz.adinegroup.com جهت کسب اطالعات تکمیلی با ما تماس حاصل فرمایید تلفن تماس: 83507344- 021
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 زمان  نوع کود نحوی مصرف مقدار مصرف
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 اوره همراه آبیاری کیلوگرم 100
 یا  

 ون ایپرن10-10-30

2بعد از   
برگی شدن   
قبل از روزت تا  

 همراه آبیاری کیلوگرم 15

 ون ایپرن 20-20-20 همراه آبیاری کیلوگرم 15

 سولفات پتاسیم ون ایپرن همراه آبیاری کیلوگرم 20

 اوره همراه آبیاری کیلوگرم 100
 یا  

 ون ایپرن10-10-30
 بعد از عید و قبل از گلدهی

 همراه آبیاری کیلوگرم 15

 در زمان گل دهی اوره فسفات همراه آبیاری کیلوگرم 20
ها و تشکیل غالف  میکسآزرون  محلول پاشی کیلوگرم 1 

 ون ایپرنسولفات پتاسیم  همراه آبیاری کیلوگرم 20
 در مرحله تشکیل پیله 

 و دانه بندی
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 .در هزار پیشنهاد می گردد 2به میزان دوبوژن کا محلولپاشی  تابستانه 
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 زمان  نوع کود نحوی مصرف مقدار مصرف
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 اوره همراه آبیاری کیلوگرم 100
 یا  

2بعد از  ون ایپرن10-10-30  
برگی شدن   

 تا قبل از روزت

 همراه آبیاری کیلوگرم 15

 ون ایپرن 20-20-20 همراه آبیاری کیلوگرم 15

 اوره فسفات ون ایپرن همراه آبیاری کیلوگرم 20

 سولفات پتاسیم ون ایپرن همراه آبیاری کیلوگرم 20

 اوره همراه آبیاری کیلوگرم 100
 یا  

 ون ایپرن10-10-30
 بعد از عید و قبل از گلدهی

 همراه آبیاری کیلوگرم 15

 در زمان گل دهی اوره فسفات ون ایپرن همراه آبیاری کیلوگرم 20
 آزرون میکس محلول پاشی کیلوگرم 1 و تشکیل غالف ها

 سولفات پتاسیم ون ایپرن همراه آبیاری کیلوگرم 20
 در مرحله تشکیل پیله 

 و دانه بندی

 آرمان سبز آدینهبهاره سبد برنامه غذایی عمومی کلزا کشت 
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