
 نحوه ی مصرف نوع کود زمان
 مقدار مصرف 

 (در هکتار)

 در اولین آبیاری
 312هیومونیا 

 همراه آبیاری
 لیتر 10

 کیلوگرم 10 10-52-10

 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن 20-20-20 برگی شدن 4در مرحله 

 برگی 4هفته بعد از مرحله  2
 استیمپلکس

 محلول پاشی
 کیلوگرم 1

 کیلوگرم 1 الیگو وزاویوس

 کیلوگرم 25 همراه آبیاری ون ایپرن* کلسیمنیترات  قبل از تشکیل غده

 با آغاز تشکیل غده ها

 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن پتاسیمسولفات 

 15تریکوفول بی 
 محلول پاشی

 لیتر 2

 کیلوگرم 1 آکادین

 رشد غده

 کیلوگرم 15 همراه آبیاری ون ایپرن پتاسیمسولفات 

 15تریکوفول بی 
 محلول پاشی

 لیتر 2

 کیلوگرم 3 کا اکسپرس سیگو

و مانند پوسیدگی ریشه ها  در برابر بیماری های خاکی بوته ها جهت تقویت  برنامه غذایی عمومی چغندر قند سبد آرمان سبز آدینه
کود بیولوژیک تنش های محیطی و تحریک رشد ریشه ها، استفاده از 

به کود بیولوژیک کمپانیون کیلوگرم در هکتار  و یا  1به میزان بیونوترینت 
 .مرحله پیشنهاد می گردد 2لیتر در هکتار طی  3میزان 

و انواع بیماری های   افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های خشکی جهت
 .در هزار پیشنهاد می گردد 2به میزان دوبوژن کا قارچی محلول پاشی 

 4تا  2به میزان اسنشیال پالس گیاه محلول غده زایی جهت افزایش قدرت 
 .لیتر در آب آبیاری برای هر هکتار پیشنهاد می گردد

تراسورب رادیکوالر پیشنهاد می شود جهت افزایش ریشه دهی بوته های از 
لیتر در هکتار بهمراه آبیاری در مرحله قبل از گلدهی استفاده   4به مقدار 

 .نمایید

 MYR به دلیل دارا بودن مواد آلی عالوه بر  هزار  لیتر در 2/5به میزان کلیسم
 مقاومت در برابر تنش های محیطی باعث پیشگیری و تامین نیاز کلسیم 

 .گیاه می گردد

به سیگو کا اکسپرس جهت افزایش عیار چغندر های قند استفاده از  محلول 
 .ها پیشنهاد می گردد در هزار  در زمان رشد غده 3میزان 

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

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