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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                             (w/w)                                        ترکیب

توضیحات:
آرمینــو کالت پتاســیم کــودى اســت کــه از هیدرولیــز منابــع غنــى گیاهــى تهیــه شــده و مــى تــوان آن را بــه صــورت محلــول پاشــى اســتفاده کــرد. 
مصــرف ایــن کــود بــه همــراه ســایر کــود هــاى دیگــر، قابلیــت جــذب ســایر کــود هــا را افزایــش داده و بــه علــت دارا بــودن پتاســیم در بهبــود کیفیــت 
محصــوالت نقــش بســزایى دارد. ایــن ترکیــب حــاوى مخلوطــى از اســید هــاى آمینــه آزاد مهــم گیاهــى مــى باشــد کــه بــه دلیــل ترکیبــات فعــال و موثــر، 
عملکــرد هــاى متنوعــى داشــته و در مراحــل مختلــف رشــد گیــاه قابلیــت اســتفاده دارد. در ایــن کــود، فراینــد هــاى شــیمیایى طــورى صــورت مــى گیــرد 

تا بیشترین اسید آمینه آزاد در ترکیب حفظ شود و از مواد حفاظت کننده براى پایدارى بیشتر اسید آمینه استفاده شده است.

مزایاى ویژه

ــاال، خشــکى و … بخصــوص در مراحــل بحرانــى ماننــد گل دهــى، میوه دهــى  •بهبــود عملکــرد در شــرایط تنــش  هــاى محیطــى اعــم از شــورى، دمــاى ب
و رشد میوه

•افزایش مقاومت در برابر تنش هاى اقلیمى و شورى
•بهبود گلدهى و میوه دهى و کاهش ریزش آنها

•کمک به رسیدن یکنواخت محصوالت

•بهبود طعم و بازارپسندى محصوالت
•بهبود جذب سایر عناصر غذایى

٪ ٢٥٪                                                                   ٣٢                                       (K   O) پتاسیم محلول در آب
آمینو اسید کل                                                               ٥ ٪                                                                   ٦/٥ ٪
آمینو اسید آزاد                                                               ٥ ٪                                                                   ٦/٥ ٪

محصول                              زمان مصرف                                 میزان مصرف
      درختان میوه                                    قبل از گلدھی و زمان توسعه میوه 

             غالت                                        قبل از ساقه دھی و زمان پر شدن میوه
    محصوالت زراعی                              قبل از گلدھی و قبل از تشکیل غده

     سبزی و صیفی                                 قبل از گلدھی و زمان میوه¬دھی
محصوالت گلخانه ای                              قبل از گلدھی و زمان میوه¬دھی      

Armino –K
ترکیبات:

توصیه برای مصرف (محلول پاشی) :

٢-٣ لیتر در ھزار لیتر آب

2

25

آرمینو پتاسیم 

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                 (w/w)                                        ترکیب

توضیحات:
اســیدهاى آمینــه بــه شــکل آمینــوکالت مــى تواننــد بــه بهبــود جــذب عناصــر غذایــى و انتقــال موثــر و ســریعتر داخلى آنهــا کمک کننــد.  نیتــروژن اغلب 
بــه عنــوان مهمتریــن عنصــر غذایــى در رشــد و بهــره ورى گیــاه در نظــر گرفتــه مــى شــود. نیتــروژن اصلــى تریــن و آهــن دومیــن عامــل محــدود کننــده 
بــراى رشــد بهینــه گیــاه و افزایــش عملکــرد در بســیارى از سیســتم هــاى کشــاورزى اســت. آهــن باعــث فعــال شــدن تعــدادى از کاتالیــزور هــاى موثــر 
در بیــو ســنتز کلروفیــل مــى شــود. کمبــود آهــن یکــى از شــایعترین مشــکالت رایــج در کشــور مــا اســت. اســتفاده از آمینواســید و آهــن در یــک 

ترکیب واحد باعث جذب بهتر آهن و توزیع سریع تر و رساندن آهن به نقاط مصرف مى شود. 

مزایاى ویژه
•رفع زرد برگى (کلروز) ناشى از کمبود آهن در سریعترین زمان

•افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاى محیطى به علت وجود اسید آمینه
•افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگى

•سرعت باالى جذب و همچنین انتقال آسان به اندام هاى هدف در داخل گیاه

٪٥٪                                                                          ٦/٧                                                (Fe)آھن محلول
٪٥٪                                                         ٦/٧                                               (Fe)آھن کالته
آمینو اسید کل                                              ١٠٪                                                        ١٣/٤٪
آمینو اسید آزاد                                             ١٠٪                                                        ١٣/٤٪

محصول                          زمان مصرف                                  میزان مصرف
        درختان میوه                                   اوایل تشکیل میوه، در طول دوره                                             ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب

                                                                   رشد میوه و تکرار در صورت نیاز 
            مرکبات                                              قبل از گلدھی، در طول دوره                                                ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب

                                                                    رشد میوه و تکرار در صورت نیاز
    محصوالت زراعی                          نیاز اوایل فصل رشد و تکرار در صورت                                            ١- ٢ لیتر در ھزارلیتر آب

    سبزی و صیفی                                   اوایل فصل رشد، پس از گلدھی و                                              ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب 
                                                                              تکرار در صورت نیاز

محصوالت گلخانه ای                         پیش از گلدھی، پس از تشکیل میوه و                                           ١- ٢ لیتر در ھزارلیتر آب 
                                                                              تکرار در صورت نیاز

      

Armino -Fe
ترکیبات:

توصیه برای مصرف (محلول پاشی) :

 آرمینو آھن

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                 (w/w)                                           ترکیب

توضیحات:
آرمینــو کالت روى کالتــى پایــدار متشــکل از درصــد باالیــى عنصــر روى و اســید آمینــه مــى باشــد. ســاختار ایــن کــود بــه شــکلى اســت کــه نــه تنهــا 
عنصــر روى را بــه ســرعت در اختیــار گیــاه قــرار مــى دهــد بلکــه کمبــود ایــن عنصــر را بــراى مــدت طوالنــى در گیــاه مرتفــع مــى کنــد. کمبــود ایــن 
ــا مشــکالتى ماننــد رســوب و  ــا توجــه بــه قلیایــى بــودن خاکهــاى ایــران بســیار شــایع اســت، همچنیــن تأمیــن عنصــر روى از طریــق خــاك ب عنصــر ب
کاهــش جــذب همــراه اســت، ایــن عوامــل موجــب اهمیــت محلــول پاشــى در تامیــن جــذب عنصــر روى شــده اســت. در ایــن ترکیــب بــراى کالت کــردن 
عنصــر روى از اســیدآمینه اســتفاده شــده کــه بــه راحتــى بــراى گیــاه قابــل جــذب اســت، اســید آمینــه هــا همچنیــن پــس از جــذب، امــکان نقــل 

وانتقال آسان عنصر روى در داخل گیاه را فراهم مى کند.

مزایاى ویژه
•تامین سریع عنصر روى و رفع عالئم کمبود این عنصر در سریعترین زمان

•بهبود گلدهى و کاهش ریزش گل و میوه
•موثر در تولید هورمون ها در گیاه (بخصوص هورمون اکسین)

•نقش اساسى در تولید پروتئین هاى گیاهى
•افزایش توانایى گیاه در مقابل تنش هاى محیطى و بیمارى ها

٪٧٪                                                                        ٩/١                                         (Zn)روی محلول
٪٧٪                                                                      ١٣/١                                         (Zn)روی کالته
آمینو اسید کل                                        ١٠٪                                                                      ١٣/١٪
آمینو اسید آزاد                                        ١٠٪                                                                     ١٣/١٪

محصول                               زمان مصرف                                           میزان مصرف
                                                           اوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز و                                          

                                                          در زمان تورم جوانه ھا برای میوه نشینی بھتر                                                                                                                                                                                              

           پسته                                    تورم جوانه، ارزنی شدن و تکرار در صورت نیاز                                    ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب                                                                                                 

 محصوالت زراعی                               اوایل فصل رشد و تکرار در صورت نیاز                                              ١- ٢ لیتر در ھزارلیتر آب                                                                

                                                                   اوایل فصل رشد، پیش از گلدھی و                                                

                                                                                 تکرار در صورت نیاز                               

                                                            پیش از گلدھی، پس از تشکیل میوه و                                              

                                                                                تکرار در صورت نیاز                     

                                                                          

       

Armino -Zn
ترکیبات:

توصیه برای مصرف (محلول پاشی) :

آرمینو روی 

محصوالت گلخانه ای

سبزی و صیفی

 ١- ٢ لیتر در ھزارلیتر آب

 ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب

 درختان میوه ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                               (w/w)                                     ترکیب

توضیحات:
ایــن کــود حــاوى مقادیــر باالیــى از کلســیم کالت شــده بــا اســیدآمینه مــى باشــد.با توجــه بــه اینکــه کلســیم یــک عنصــر کــم تحــرك هــم در گیــاه و هــم 
در خــاك مــى باشــد، آرمینوکلســیم عــالوه بــر کمــک بــه جــذب بهتــر کلســیم بــه داخــل پیکــره گیــاه، امــکان جابجایــى کلســیم در داخــل گیــاه و رســیدن 
آن بــه انــدام هــاى هــدف ماننــد میــوه، ریشــه و جوانــه هــا را نیــز تســهیل مــى کنــد. از آنجایــى کــه کلســیم یکــى از عناصــر ســاختارى 
ــدى را  ــوالت تولی ــا و محص ــوه ه ــندى در می ــازار پس ــدگارى و ب ــت، مان ــیم کیفی ــر کلس ــذب بهت ــد ج ــى باش ــاورزى م ــوالت کش ــد محص ــم در تولی مه
افزایــش مــى دهــد. همچنیــن اســید آمینــه موجــود در ایــن کــود بــه عنــوان یــک منبــع غذایــى و پیــش نیــاز تولیــد پروتئیــن در گیــاه مــورد اســتفاده 

قرار مى گیرد که در نهایت منجربه باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاى محیطى میگردد.

مزایاى ویژه
•منبع بسیار مناسب براى تامین سریع کلسیم

•رفع عالئم کمبود کلسیم در سریعترین زمان

•پایدارى باال در خاك هاى قلیایى

•افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش هاى محیطى (خشکى- شورى- دمایى)
•افزایش سفتى بافت میوه ها و شفافیت پوست آنها و افزایش عمرانبارى محصوالت

•کمک به کاهش لکه تلخى و اسکالد در سیب

•کمک به کاهش سوختگى گلگاه در گوجه فرنگى، هندوانه و فلفل دلمه اى

•کمک به کاهش عوارض ناشى از کمبود کلسیم نظیر ”داغو“ و ” لکه پوست استخوانى“ در پسته

•کمک به کاهش ترك خوردگى و آفتاب سوختگى پوست برخى محصوالت مانند انار  

 

٪١٠٪                                                                        ١٣/٧                                      (CaO)کلسیم محلول

آمینو اسید کل                                     ١٠٪                                                                       ١٣/٧٪

آمینو اسید آزاد                                     ١٠٪                                                                       ١٣/٧٪

محصول                             زمان مصرف                                  میزان مصرف
         درختان میوه                              اوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز                                     ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب                                                                                                                                                                                                                                          

               پسته                               تورم جوانه، ارزنی شدن و تکرار در صورت نیاز                                ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب                                                                                                 

     محصوالت زراعی                           اوایل فصل رشد و تکرار در صورت نیاز                                                 ١- ٢ لیتر درھکتار                                                              

                                                                اوایل فصل رشد، پیش از گلدھی و                                           

                                                                              تکرار در صورت نیاز                               

محصوالت گلخانه ای                      پس از تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز                                      ١- ٢ لیتر در ھزارلیتر آب

                                                                                              

                                                                          

      

Armino-Ca
ترکیبات:

توصیه برای مصرف (محلول پاشی) :

 آرمینو کلسیم

 ٢- ٣ لیتر در ھزارلیتر آب سبزی و صیفی

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                  (w/w)                                        ترکیب

توضیحات:

آرمینــو کالت منگنــز حــاوى منگنــز بــه شــکل کالت شــده، اســید آمینــه آزاد و مــاده آلــى اســت. اســید آمینــه هــاى موجــود در ایــن ترکیــب از بهتریــن 
ترکیبــات کالت کننــده مى باشــد کــه بــه دلیــل ریــز بــودن مولکــول آن قابلیــت جــذب بســیار باالیــى دارد. از مزایــاى ایــن کــود عــالوه بــر قابلیــت جــذب 
بــاال، ســبب افزایــش تحــرك عنصــر منگنــز در گیاهــان مــى شــود، زیــرا منگنــز در گیاهــان تحــرك بســیار کمــى دارد و از بــرگ هــاى مســن تــر بــه بــرگ 

هاى جوان فاقد منگنز منتقل نمى شود و جذب به موقع منگنز سبب مى شود میزان فتوسنتز و راندمان آن در گیاهان افزایش یابد.

مزایاى ویژه
•سرعت باالى جذب منگنز در گیاه

•نقل و انتقال سریع و آسان در داخل گیاه
•افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول

•کمک به افزایش راندمان فتوسنتز

٪٦٪                                                                            ٧/٨                                         (Mn)منگنز محلول
٪٦٪                                                                            ٧/٨                                         (Mn)منگنز کالته 
آمینو اسید کل                                         ٦٪                                                                            ٧/٨٪
آمینو اسید آزاد                                         ٦٪                                                                            ٧/٨٪

ترکیب                              زمان مصرف                                  میزان مصرف
          درختان میوه                              اوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز                                 ١- ٣ لیتر در ھزار لیتر آب  
                پسته                               تورم جوانه، ارزنی شدن و تکرار در صورت نیاز                             ٢- ٣ لیتر در ھزار لیتر آب
       محصوالت زراعی                              اوایل فصل رشد و تکرار در صورت نیاز                                    ١- ٢ لیتر در ھزار لیتر آب

                                                                      اوایل فصل رشد، پیش از گلدھی و                                        
                                                                                   تکرار در صورت نیاز

                                                                 پیش از گلدھی، پس از تشکیل میوه و                                
                                                                                  تکرار در صورت نیاز      

Armino -Mn
ترکیبات:

توصیه برای مصرف (محلول پاشی) :

 آرمینو منگنز

 ١-٢ لیتر در ھزار لیتر آبسبزی و صیفی

محصوالت گلخانه ای ١- ١/٥ لیتر در ھزار لیتر آب

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



اســیدهاى آمینــه بــه شــکل آمینــوکالت مــى تواننــد بــه بهبــود جــذب عناصــر غذایــى و انتقــال موثــر و ســریعتر داخلى آنهــا کمک کننــد.  نیتــروژن اغلب 
بــه عنــوان مهمتریــن عنصــر غذایــى در رشــد و بهــره ورى گیــاه در نظــر گرفتــه مــى شــود. نیتــروژن اصلــى تریــن و آهــن دومیــن عامــل محــدود کننــده 
بــراى رشــد بهینــه گیــاه و افزایــش عملکــرد در بســیارى از سیســتم هــاى کشــاورزى اســت. آهــن باعــث فعــال شــدن تعــدادى از کاتالیــزور هــاى موثــر 
در بیــو ســنتز کلروفیــل مــى شــود. کمبــود آهــن یکــى از شــایعترین مشــکالت رایــج در کشــور مــا اســت. اســتفاده از آمینواســید و آهــن در یــک 

ترکیب واحد باعث جذب بهتر آهن و توزیع سریع تر و رساندن آهن به نقاط مصرف مى شود. 

مزایاى ویژه
•رفع زرد برگى (کلروز) ناشى از کمبود آهن در سریعترین زمان

•افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاى محیطى به علت وجود اسید آمینه
•افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و همچنین افزایش سبزینگى

•سرعت باالى جذب و همچنین انتقال آسان به اندام هاى هدف در داخل گیاه
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                   (w/w)                                         ترکیب

توضیحات:

٥                                                               ٧/٠٥                                                      (N)نیتروژن کل
١٠                                                                ١٤/١                                                     (AA)آمینو اسید کل
١٠                                                                ١٤/١                                                     (AA آمینو اسید آزاد(ََ
٥                                                             ٧/٠٥                                                     (Zn)روی محلول
٥                                                               ٧/٠٥                                                     (Zn)روی کالته
٢                                                                    ٢/٨                                                                            (B)بر محلول

٥/٢                                                              ٧/٣٣                                              (K  O)پتاسیم محلول در آب
٠/٨                   ١/١٢                                                 (Cu)مس کالته

محصول                        نحوه مصرف                        میزان مصرف   زمان مصرف
       درختان میوه                                             محلول پاشی                                     ١/٥ تا ٢ لیتر در ھزار لیتر آّب                ھنگام بیدار شدن درخت

    گیاھان گلخانه ای                                        محلول پاشی                                         ١/٥ لیتر در ھزار لیتر آّب                              قبل از گلدھی

سبزی، صیفی و جالیز                                  محلول پاشی                                                   ١ لیتر در ھکتار                                      قبل از گلدھی

گلدن ست
Golden-Set

ترکیبات: 

توصیه برای مصرف:

 در هنــگام بیــدار شــدن درخــت  در فصــل بهــار جوانــه هــاى گل کــه در پاییز تشــکیل شــده انــد متورم شــده و آماده باز شــدن هســتند. در طول دوره 
کوتــاه گلدهــى، محصــول یــک تغییــر هورمونــى فــوق العــاده را تجربــه مــى کنــد کــه از مرحلــه رویشــى اولیــه بــه ایــن مرحلــه تولیــد مثلــى بســیار مهــم، 
حرکــت مــى کنــد. عــالوه بــر تغذیــه مناســب، محصــول بــه غلظــت بیشــترى از عناصــر کــم مصــرف نیــاز دارد. جوانــه هــاى گل، جنیــن و شــکوفه هــاى 
در  دارنــد!  نیــاز  بــرگ  بافــت  از  بیشــتر  برابــر   100 تــا   80 مقــدار  بــه  مصــرف  کــم  عناصــر  ســایر  و  بــور  روى،  بــه  بعــدى 
دســترس بــودن و اســتفاده از ایــن عناصــر در ایــن مرحلــه ضــرورى اســت، زیــرا نقــش مهمــى در زمــان گلدهــى و میــوه دهــى دارنــد. بــه عنــوان 

مثال، بور به طور  موثر و مستقیم در جوانه زنى گرده و رشد دانه، میوه و آجیل نقش دارد.

مزایاى ویژه
•سرعت جذب باال از طریق برگ

•افزایش گلدهى
•افزایش مقاومت درخت در برابر استرس و تنش هاى محیطى مثل سرمازدگى

•افزایش گلدهى و راندمان تبدیل گل به میوه
•افزایش رشد و توسعه اندام سبز در ابتداى دوره

2

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



بورآمین
Boramin

آرمینــو کالت روى کالتــى پایــدار متشــکل از درصــد باالیــى عنصــر روى و اســید آمینــه مــى باشــد. ســاختار ایــن کــود بــه شــکلى اســت کــه نــه تنهــا 
عنصــر روى را بــه ســرعت در اختیــار گیــاه قــرار مــى دهــد بلکــه کمبــود ایــن عنصــر را بــراى مــدت طوالنــى در گیــاه مرتفــع مــى کنــد. کمبــود ایــن 
ــا مشــکالتى ماننــد رســوب و  ــا توجــه بــه قلیایــى بــودن خاکهــاى ایــران بســیار شــایع اســت، همچنیــن تأمیــن عنصــر روى از طریــق خــاك ب عنصــر ب
کاهــش جــذب همــراه اســت، ایــن عوامــل موجــب اهمیــت محلــول پاشــى در تامیــن جــذب عنصــر روى شــده اســت. در ایــن ترکیــب بــراى کالت کــردن 
عنصــر روى از اســیدآمینه اســتفاده شــده کــه بــه راحتــى بــراى گیــاه قابــل جــذب اســت، اســید آمینــه هــا همچنیــن پــس از جــذب، امــکان نقــل 

وانتقال آسان عنصر روى در داخل گیاه را فراهم مى کند.

مزایاى ویژه
•تامین سریع عنصر روى و رفع عالئم کمبود این عنصر در سریعترین زمان

•بهبود گلدهى و کاهش ریزش گل و میوه
•موثر در تولید هورمون ها در گیاه (بخصوص هورمون اکسین)

•نقش اساسى در تولید پروتئین هاى گیاهى
•افزایش توانایى گیاه در مقابل تنش هاى محیطى و بیمارى ها
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                   (w/w)                                         ترکیب

توضیحات:

٪١٠٪                                               ١٣                                                   (B)بور محلول

محصول                     نحوه مصرف                   زمان مصرف                 میزان مصرف
                                                                 محلول پاشی                                ١ لیتر در ھزار لیتر آب                        قبل از تورم جوانه و در طول رشد                   
                                                                ھمراه آبیاری                                  ٥ تا ١٠ لیتردر ھکتار                                                                                                           

                                                                 محلول پاشی                                   ١ تا ٢ لیتر در ھکتار                               طول فصل رشد، زمان کمبود                                                                      
                                                                ھمراه آبیاری                                   ٥ تا ١٠ لیتردر ھکتار                                         و قبل از گلدھی                                        

                                                                                                                                                                                                       

ترکیبات:

توصیه برای مصرف:

تامیــن بــور در غلظــت مناســب مــى توانــد بــه طــور موثــر از ریزش میــوه درختان و ســبزیجات، جوانــه بــدون گل در پنبه، عقیمــى گل کلزا، پوســته خالى 
هــا  بــرگ  روى  برداشــت  از  پــس  حتــى  یــا  و  گلدهــى  از  قبــل  اگــر  کنــد.  جلوگیــرى  بــور هســتند،  کمبــود  از  ناشــى  کــه  زمینــى،  بــادام 
محلولپاشــى شــود، در شــاخه هــاى درختــان میــوه حفــظ مــى شــود و هنــگام شــکوفه دادن درختــان میــوه در ســال آینــده ایــن امــکان فراهــم مــى شــود 
تــا بــور بــه موقــع بــراى گلدهــى و میــوه دهــى بــه گل هــا منتقــل شــود. همچنیــن وجــود کافــى عنصــر بــور باعــث تســهیل انتقــال کلســیم، قنــد و 
هورمــون هــاى گیاهــى، تقویــت تقســیم و توســعه ســلولى، جلوگیــرى از کــورى جوانــه هــاى انتهایــى و افزایــش قابــل توجــه تشــکیل ریشــه هــا و 
آوندهــاى  در  را  معدنــى  مــواد  توانــد  مــى  آمینــه  اســیدهاى  داشــتن  خاطــر  بــه  کــود  ایــن  شــود.  مــى  جدیــد،  هــاى  جوانــه 
ــا تعدیــل  ــر بیمــارى و انعطــاف پذیــرى محصــوالت را افزایــش دهــد و همچنیــن ب آبکشــى گیــاه حمــل کنــد و همچنیــن مــى توانــد مقاومــت در براب
راندمــان جــذب گیاهــان و تحریــک جــذب و اســتفاده نیتــروژن، فســفر، پتاســیم و ســایر عناصــر مغــذى باعــث رشــد پرقــدرت گیاهــان 

مى شود.

مزایاى ویژه 
•افزایش گل انگیزى و تشکیل گل

•مناسب تمامى درختان میوه از جمله پسته، انگور و زیتون

•رفع سریع کمبود بور در خاکهاى آهکى و سنگین 

•پایدار در مقابل اهک خاك

•رفع سریع کمبود بور گیاهان از طریق محلولپاشى و مصرف خاکى

درختان میوه

گیاھان زراعی

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                   (w/w)                                         ترکیب

توضیحات:

٧                                                               ٩/١                                                  (N)نیتروژن کل

٥                                                              ٦/٥                                                  (AA)آمینو اسید کل

٥                                                              ٦/٥                                                  (AA آمینو اسید آزاد(ََ

٥                                                              ٦/٥                                                 (Zn)روی محلول

٢                                                              ٢٫٦                                                 (B)بور محلول

محصول                     نحوه مصرف                    میزان مصرف                 زمان مصرف
درختان میوه                                         محلول پاشی                            ١/٥ تا ٢ لیتر در ھزار لیتر آّب             اواخر زمستان ، پس از برداشت محصول

گیاھان گلخانه ای                                 محلول پاشی                                ١/٥ لیتر در ھزار لیتر آّب                                    قبل از گلدھی

سبزی،صیفی و جالیز                         محلول پاشی                                   ١ لیتر در ھزار لیتر آب                                      قبل از گلدھی

                                                                                                                                                                                                       

اکسترا ست
 Extra-Set

ترکیبات:

توصیه برای مصرف:

کــود اکســترا  ســت، ترکیــب متناســبى از عناصــر نیتــروژن، روى و بــور مــى باشــد و مصــرف ایــن کــود هــم در اواخــر زمســتان و اویــل بهــار کــه جوانــه 
هــا در حــال متــورم شــدن هســتند باعــث افزایــش گلدهــى، تشــکیل میــوه، مقاومــت گیــاه بــه انــواع اســترس هــاى محیطى(ســرمازدگى زمســتانه و 
بهــاره)، تامیــن نیــاز هــاى غذایــى ابتــداى رشــد درختــان مــى شــود و همچنیــن مصــرف ایــن کــود  بعــد از برداشــت محصــول منجــر بــه ذخیــره ســازى 
عناصــر غذایــى مــورد نیــاز درخــت بــراى بــارورى ســال آینــده و کاهــش ســال آورى درختــان مــى شــود. نکتــه قابــل توجــه ایــن محصــول ایــن اســت کــه 
بــه دلیــل داشــتن ترکیبــى متعــادل از عناصــر موثــر در گل انگیــزى  و تشــکیل میــوه بــراى گیاهــان زراعــى و بخصــوص  گلخانــه اى کــه نســبت بــه 

تعادل مناسب عناصر در کودهاى مصرفى خیلى حساس هستند، یک کود ایده آل مى باشد.

مزایاى ویژه
•سرعت جذب باال از طریق برگ

•افزایش گلدهى 
•افزایش تشکیل میوه

•افزایش رشد و توسعه اندام سبز در ابتداى دوره
•کاهش سال آورى درختان

•افزایش مقاومت به سرماى زمستانه و اوایل بهار 
•افزایش عملکرد و کیفیت محصول

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



آرمینــو کالت منگنــز حــاوى منگنــز بــه شــکل کالت شــده، اســید آمینــه آزاد و مــاده آلــى اســت. اســید آمینــه هــاى موجــود در ایــن ترکیــب از بهتریــن 
ترکیبــات کالت کننــده مى باشــد کــه بــه دلیــل ریــز بــودن مولکــول آن قابلیــت جــذب بســیار باالیــى دارد. از مزایــاى ایــن کــود عــالوه بــر قابلیــت جــذب 
بــاال، ســبب افزایــش تحــرك عنصــر منگنــز در گیاهــان مــى شــود، زیــرا منگنــز در گیاهــان تحــرك بســیار کمــى دارد و از بــرگ هــاى مســن تــر بــه بــرگ 

هاى جوان فاقد منگنز منتقل نمى شود و جذب به موقع منگنز سبب مى شود میزان فتوسنتز و راندمان آن در گیاهان افزایش یابد.

مزایاى ویژه
•سرعت باالى جذب منگنز در گیاه

•نقل و انتقال سریع و آسان در داخل گیاه
•افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول

•کمک به افزایش راندمان فتوسنتز

www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                       (w/w)                                             ترکیب

توضیحات:
فــال ســت در کنــار عناصــر کــم مصــرف حــاوى مقــدار باالیــى از پتاســیم مــى باشــد. از آنجایــى کــه پتاســیم در فعال کــردن آنزیم هــا، ســاختن پروتئین، 
فتوســنتز، تنظیــم فشــار اســمزى، گســترش ســلولى، حرکــت روزنــه اى، انتقــال مــواد در آونــد آبکــش و تــوازن کاتیــون  آنیــون نقــش دارد در گیــاه 
بیشــترین نقــش کاتالیــزورى را ایفــا مــى کنــد. کاربــرد ایــن کــود در پاییــز بعلــت جــذب کافــى عناصــر کــم مصــرف درکنــار پتاســیم، باعــث  تســریع 
خــزان درختــان مــى شــوند کــه ایــن عمــل ســبب جلوگیــرى از ســرما زدگــى زودرس پاییــزه و همچینــن ســبب تکمیــل نیــاز ســرمایى درختــان کــه 

در نهایت منجربه شروع رشد مناسب درختان در بهار سال بعد مى شود و راندمان تبدیل گل به میوه افزایش مى یابد.

مزایاى ویژه
•سرعت جذب باال از طریق برگ

•افزایش گلدهى
•تسریع تخیله برگ درختان در پاییز

•افزایش مقاومت درخت در برابر استرس و تنش هاى محیطى مثل سرمازدگى
•افزایش گلدهى و راندمان تبدیل گل به میوه در بهار سال بعد

•کمک به تکمیل نیاز سرمایى درختان

•افزایش رشد و توسعه اندام سبز در ابتداى دوره
         

٤                                                                        ٥/٧٦                                                             (N)نیتروژن کل             
٥                                                                         ٧/٢                                                             (AA)آمینو اسید کل         
٥                                                                           ٧/٢                                                     (AAََ)آمینو اسید آزاد        
٥                                                                         ٧/٢                                                             (Zn)روی محلول            
٥                                                                         ٧/٢                                                                    (Zn)روی کالته              
٢/١٥                                                                         ٣/١                                                          (B)بر محلول               

١٢                                                                      ١٧/٢٨                                      (K  O)پتاسیم محلول در آب

محصول                        نحوه مصرف                        میزان مصرف   زمان مصرف
                                                                                                                                                                                                     حداکثر یک ماه بعد از برداشت

                                                                                                                                                                                                             و یا در زمان خزان ٥٠٪
                                                                                                                                                                                                                   برگ درختان و

                                                                                                                                                                                                             قبل از سر شدن ھوا

فال ست
Fall-Set

ترکیبات:

توصیه برای مصرف:

درختان میوه                                             محلول پاشی                                     ١/٥ تا ٢ لیتر در ھزار لیتر آب

2

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



 در هنــگام بیــدار شــدن درخــت  در فصــل بهــار جوانــه هــاى گل کــه در پاییز تشــکیل شــده انــد متورم شــده و آماده باز شــدن هســتند. در طول دوره 
کوتــاه گلدهــى، محصــول یــک تغییــر هورمونــى فــوق العــاده را تجربــه مــى کنــد کــه از مرحلــه رویشــى اولیــه بــه ایــن مرحلــه تولیــد مثلــى بســیار مهــم، 
حرکــت مــى کنــد. عــالوه بــر تغذیــه مناســب، محصــول بــه غلظــت بیشــترى از عناصــر کــم مصــرف نیــاز دارد. جوانــه هــاى گل، جنیــن و شــکوفه هــاى 
در  دارنــد!  نیــاز  بــرگ  بافــت  از  بیشــتر  برابــر   100 تــا   80 مقــدار  بــه  مصــرف  کــم  عناصــر  ســایر  و  بــور  روى،  بــه  بعــدى 
دســترس بــودن و اســتفاده از ایــن عناصــر در ایــن مرحلــه ضــرورى اســت، زیــرا نقــش مهمــى در زمــان گلدهــى و میــوه دهــى دارنــد. بــه عنــوان 

مثال، بور به طور  موثر و مستقیم در جوانه زنى گرده و رشد دانه، میوه و آجیل نقش دارد.

مزایاى ویژه
•سرعت جذب باال از طریق برگ

•افزایش گلدهى
•افزایش مقاومت درخت در برابر استرس و تنش هاى محیطى مثل سرمازدگى

•افزایش گلدهى و راندمان تبدیل گل به میوه
•افزایش رشد و توسعه اندام سبز در ابتداى دوره

ASA

www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                   (w/w)                                           ترکیب

توضیحات:
کــود کلبومکــس حــاوى دو عنصــر کلســیم و بــور اســت، ســطح بــاالى کلســیم و بــور در ایــن فرمــول اســتحکام دیــواره هــاى ســلولى و تقســیم ســلولى 
را بهبــود مــى بخشــد. بــه دلیــل تامیــن کلســیم مــورد نیــاز گیــاه بــه بهتریــن وجــه ممکــن و حضــور فعــال ایــن عنصــر در فعــل و انفعــاالت بیوشــیمیائى 
گیــاه، تولیــد گاز اتیلــن کاهــش یافتــه و عمــر انبــاردارى محصــوالت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بـــور نیــز یکــى  از عناصــر ضــرورى  بــراى  رشــد طبیعــى
  همــه  گیاهــان  مــى باشــد. ایــن عنصــر در تقســیم  ســلولى،  متابولیســم  اســید نوکلئیــک ، کربوهیــدرات  و پروتئیــن، توســعه  آونــدى و انتقــال  مــواد 
فتوســنتزى  بــه  محــل  مصــرف،  نقــش  اساســى  ایفــا مــى کنــد. همچنیــن  بــور در جوانــه  زنى دانــه  گــرده ، رشــد لولــه  گــرده  و نهایتــا تشــکیل  دانــه  و میــوه

  بسیار مؤثر مى باشد. 

مزایاى ویژه
•منبع بسیارمناسب براى تامین سریع کلسیم و بُر

•رفع رخ کورى (توقف رشد در جوانه انتهایى)، ریزش و سقط میوه در سبزى و صیفى و بخصوص محصوالت گلخانه اى

•کمک به کاهش ترك خوردگى و پوسیدگى گلگاه و ریزش میوه ها

•بهبود کیفیت و انباردارى میوه ها و سبزى ها
•افزایش استحکام سلولى و در نتیجه حفظ سفتى بافت محصول

•افزایش سطح مقاومت گیاهان به آفات، بیمارى ها و تنش ها

٪٧٪                                                               ٩/٤                                                      (CaO)کلسیم محلول     

٪٢٪                                                              ٢/٧                                                     (B)بور محلول         

محصول                          زمان مصرف                                  میزان مصرف
    درختان میوه                              اوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز                                       ٢- ٣ لیتر در ھکتار                                                                                                                                                                                                                                               

            پسته                                تورم جوانه، ارزنی شدن و تکرار در صورت نیاز                                ٢- ٣ لیتر در ھکتار                                                                                                 

   محصوالت زراعی                           اوایل فصل رشد و تکرار در صورت نیاز                                           ١- ٢ لیتر در ھکتار                                                              

                                                              اوایل فصل رشد، پیش از گلدھی و                                          

                                                                           تکرار در صورت نیاز                               

محصوالت گلخانه ای                     پس از تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز                                      ١- ٢ لیتر در ھکتار

                                                                                              

                                                                          

      

کلبو مکس
Calbo Max

ترکیبات:

توصیه برای مصرف (آبیاری) :

  ٢- ٣ لیتر در ھکتار   سبزی و صیفی

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



ASA

www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                              (w/w)                                       ترکیب

توضیحات:
کــود آرمافیــت ترکیبــى اســت کــه حــاوى مقادیــر باالیــى از فســفر و پتاســیم بــه همــراه اســیدهاى آمینــه آزاد نــوع L و a از هیدرولیــز آنزیمــى اســت 
کــه بــه رشــد گیــاه و مکانیســم هــاى دفاعــى آن کمــک مــى کنــد و اســتفاده از آن بــه تنــه، ســاقه و ریشــه محصــوالت زراعــى اســتحکام مــى بخشــد. 
آرمافیــت باعــث بهبــود تغذیــه گیــاه، بــه ویــژه در مواقعــى کــه فعالیــت حداکثــرى دارد، مــى شــود و توانایــى تحریــک تولیــد فیتوآلکســین هــا در 
گیاهــان را افزایــش مــى دهــد ایــن مــواد، باعــث حفــظ ســالمتى گیاهــان مــى شــوند. آرمافیــت بــه دلیــل داشــتن اســیدهاى آمینــه نــوع 
L و a حاللیــت و پایــدارى بــاالى آن، یــک عملکــرد سیســتمیک دارد و توســط ریشــه، تنــه، ســاقه و بــرگ هــا جــذب مــى شــود و بــه ســرعت در ریشــه 
و بــرگ گیــاه منتقــل مــى شــوند.  ایــن  کــود عــالوه بــر تامیــن همزمــان پتاســیم و فســفر مــورد نیــاز گیــاه، مقاومــت گیاهــان بــه بیمــارى هــاى قارچــى 
از جملــه ســفیدك دروغــى، بوتــه میــرى، پوســیدگى ریشــه، گمــوز و پوســیدگى طوقــه ى درختــان میــوه را افرایــش میدهــد. مولکــول فســفر در ایــن 
ترکیــب بــه صــورت فســفیت اســت کــه فســفیت بــه علــت دارا بــودن یــک اکســیژن کمتــر از فســفات ســرعت حرکــت بیشــترى داشــته و طــى مــدت 

زمان کوتاهى در سراسر اندام گیاهى انتشار مى باید. 

مزایاى ویژه
•مقاومت گیاه به بیمارى هاى قارچى و پوسیدگى طوقه درختان میوه را افزایش مى دهد.

•محرك رشد ریشه در ابتداى دوره کشت

•باعث افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز مى شود.
•افزایش تعداد گل و تعداد میوه

•افزایش اندازه میوه و بهبود رنگ
•افزایش قابلیت انباردارى

•محصول چند منظوره که بر تنش هاى زیستى و غیرزیستى اثر مى گذارد.

•قابلیت جذب باال

•سازگارى عالى

٪٣٠٪                                                                      ٤٢                                         (P O )فسفر   

٪٢٠٪                                                                     ٢٨                                       (K O)پتاسیم   

اسید آمینه آزاد                                        ٤٪                                                                    ٥/٦٪

محصول                  نحوه مصرف          میزان مصرف                   زمان مصرف
                                                                 ھمراه آبیاری                                              ٦-١٠ لیتر در ھکتار                      

                                                                 محلول پاشی                                         ١/٥-٢/٥ لیتر در ھزار آب
                                                                ھمراه آبیاری                                              ٦ – ١٠ لیتر در ھکتار                         

                                                                محلول پاشی                                              ٣ – ٤ لیتر در ھکتار                                                
 ھیدروپونیک                                  ھمراه آب آبیاری                                         ٣ – ٥ لیتر در ١٠٠٠ لیتر               قبل از برداشت و بعد از ھر چین برداشت                               

ترکیبات:

توصیه برای مصرف :

آرمافیت
Armaphite

2 5

2

درطول رشد و پس از گلدھی

اردیبھشت تا خرداد

             نشاء                                       آغشته کردن ریشه                                          ٥ سی سی در ١ لیتر                     ھنگام انتقال نشاء به بستر اصلی                       

 درختان میوه

  گیاھان زراعی

نکته :قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



کــود اکســترا  ســت، ترکیــب متناســبى از عناصــر نیتــروژن، روى و بــور مــى باشــد و مصــرف ایــن کــود هــم در اواخــر زمســتان و اویــل بهــار کــه جوانــه 
هــا در حــال متــورم شــدن هســتند باعــث افزایــش گلدهــى، تشــکیل میــوه، مقاومــت گیــاه بــه انــواع اســترس هــاى محیطى(ســرمازدگى زمســتانه و 
بهــاره)، تامیــن نیــاز هــاى غذایــى ابتــداى رشــد درختــان مــى شــود و همچنیــن مصــرف ایــن کــود  بعــد از برداشــت محصــول منجــر بــه ذخیــره ســازى 
عناصــر غذایــى مــورد نیــاز درخــت بــراى بــارورى ســال آینــده و کاهــش ســال آورى درختــان مــى شــود. نکتــه قابــل توجــه ایــن محصــول ایــن اســت کــه 
بــه دلیــل داشــتن ترکیبــى متعــادل از عناصــر موثــر در گل انگیــزى  و تشــکیل میــوه بــراى گیاهــان زراعــى و بخصــوص  گلخانــه اى کــه نســبت بــه 

تعادل مناسب عناصر در کودهاى مصرفى خیلى حساس هستند، یک کود ایده آل مى باشد.

مزایاى ویژه
•سرعت جذب باال از طریق برگ

•افزایش گلدهى 
•افزایش تشکیل میوه

•افزایش رشد و توسعه اندام سبز در ابتداى دوره
•کاهش سال آورى درختان

•افزایش مقاومت به سرماى زمستانه و اوایل بهار 
•افزایش عملکرد و کیفیت محصول
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                (w/w)                                          ترکیب

توضیحات:

٪١٥٪                                                         ١٧/٥٥                                           (SiO  ) سیلیسیم      

٪٦٪                                                   ٧                                           (K  O)پتاسیم        

سیلیکا
SiliKa

توصیه برای مصرف (محلولپاشی):ترکیبات:

کــود ســیلیکا ســاخته شــده از سیلیســیم بــا کیفیــت بــاال، دیــواره ســلولى را نیــز تقویــت مــى کنــد و تولیــد و ترکیــب الیــه کوتیــکل را افزایــش مــى 
دهــد ایــن کــود بــه دلیــل نقشــى کــه در کاهــش هــدر رفــت آب از گیــاه و محــدود کــردن ورود عوامــل بیمــارى زا و در نتیجــه افزایــش مقاومــت 
گیاهــان در برابــر بیمــارى هــا، محافظــت از گیــاه را انجــام مــى دهــد، ایــن یــک کــود ســازگار بــا محیــط زیســت اســت زیــرا سیلیســیم آن از معــادن 
طبیعــى اســتخراج شــده اســت کــه آن را بــراى مــزارع ارگانیــک بســیار مناســب مــى کنــد. ایــن کــود از اثــرات منفــى ناشــى از شــرایط بــد آب و هــوا 
بــر روى گیــاه جلوگیــرى مــى کنــد. همچنیــن تقســیم ســلولى را فعــال مــى کنــد کــه باعــث افزایــش رشــد ســلول هــا و تقویــت بــرگ هــا و ســاقه هــا 

مى شود.  
 ترکیبــات ایــن کــود فتوســنتز را بهبــود مــى بخشــد و بریکــس (شــاخص ســنجش مقاومــت گیــاه بــه تنــش هــاى زیســتى و غیرزیســتى) را در همــه 
گیاهــان افزایــش مــى دهــد و اثــرات منفــى ســمیت آلومینیــوم، ســدیم و منگنــز اضافــى را کاهــش مــى دهــد و همچنیــن بــا  بهبــود گــرده افشــانى و 
افزایــش بــارورى گــرده، تولیــد مثــل را تقویــت مــى کنــد و همچنیــن  حضــور سیلیســیم ماننــد یــک الیــه زرهــى در بخــش بیرونــى دیــواره ســلولى 
منجــر بــه شــکل گیــرى گیاهــان قــوى تــر و انعطــاف پذیرتــر مــى شــود کــه در نهایــت باعــث مــى شــود گیاهــان در مقابــل آفتــاب ســوختگى نیــز مقــاوم 

مى شوند.
 

مزایاى ویژه
•افزایش عملکرد و بارورى محصوالت متنوع مانند غالت (به ویژه برنج)، سبزیجات و درختان میوه

•افزایش مقاومت در برابر تنش هاى محیطى مانند گرماى شدید، سرما، کم آبى (خشکسالى) و شورى
•افزایش ماندگارى محصوالت پس از برداشت 

•افزایش کیفیت ظاهرى از نظر رنگ و طعم
•کنترل رشد و ارتفاع گیاهان خانواده گندمیان

•افزایش مقاومت در برابر ویروس ها
•محرك تشکیل دیواره سلولى و کوتیکول

•کنترل تبخیر و تعرق

•افزایش استحکام بافت ها (جلوگیرى از ورس)
•پیشگیرى از پوکى غالف ها 

2

2

نکته:
•در زمان گلدهى محلولپاشى نکنید.

•با محلول هاى اسیدى سازگار نیست. سیلیکا بسیار قلیایى است و براى جلوگیرى از آسیب احتمالى گیاه هرگز نباید از مقادیر توصیه شده تجاوز کرد.
•از آنجایى که سیلیسیم  به راحتى در داخل گیاه  حمل نمى شود، مصرف بیش از یک بار در هر فصل براى اطمینان از اثر بخشى کامل مورد نیاز است.

محصول                             زمان مصرف                          میزان مصرف
          درختان میوه جوان                                             ١ تا ٣ لیتر در ھزار                                    ھر ١٥ روز یکبار پس از تشکیل میوه                                                                                                                                                                                                                                         

   سبزیجات و صیفی جات پسته                                  ١/٥ لیتر در ھزار                                      ھر ١٥ روز یکبار پس از تشکیل میوه                                                                                                                  

            محصوالت زراعی                                              ١ تا ٣ لیتر در ھکتار                                   ھر ١٥ روز یکبار پس از تشکیل میوه                                         

                                                                                                                                                               در خزانه، زمان پنجه زنی، زمان رفتن

                                                                                                                                                                       به خوشه، مرحله رسیدن                             

                                                                                             

                 

                                                                                              

                                                                          

      

 

 برنج                                                         ١ تا ٣ لیتر در ھکتار

•قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



فــال ســت در کنــار عناصــر کــم مصــرف حــاوى مقــدار باالیــى از پتاســیم مــى باشــد. از آنجایــى کــه پتاســیم در فعال کــردن آنزیم هــا، ســاختن پروتئین، 
فتوســنتز، تنظیــم فشــار اســمزى، گســترش ســلولى، حرکــت روزنــه اى، انتقــال مــواد در آونــد آبکــش و تــوازن کاتیــون  آنیــون نقــش دارد در گیــاه 
بیشــترین نقــش کاتالیــزورى را ایفــا مــى کنــد. کاربــرد ایــن کــود در پاییــز بعلــت جــذب کافــى عناصــر کــم مصــرف درکنــار پتاســیم، باعــث  تســریع 
خــزان درختــان مــى شــوند کــه ایــن عمــل ســبب جلوگیــرى از ســرما زدگــى زودرس پاییــزه و همچینــن ســبب تکمیــل نیــاز ســرمایى درختــان کــه 

در نهایت منجربه شروع رشد مناسب درختان در بهار سال بعد مى شود و راندمان تبدیل گل به میوه افزایش مى یابد.

مزایاى ویژه
•سرعت جذب باال از طریق برگ

•افزایش گلدهى
•تسریع تخیله برگ درختان در پاییز

•افزایش مقاومت درخت در برابر استرس و تنش هاى محیطى مثل سرمازدگى
•افزایش گلدهى و راندمان تبدیل گل به میوه در بهار سال بعد

•کمک به تکمیل نیاز سرمایى درختان

•افزایش رشد و توسعه اندام سبز در ابتداى دوره
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
                                      (w/v)                                               (w/w)                                             ترکیب

توضیحات:

٪٦٠٪                                                          ٩٠                                                      (S)گوگرد

محصول                     نحوه مصرف                 میزان مصرف                 زمان مصرف
                                                                         ھمراه آبیاری                                    ٥ تا ٧ لیتر در ھکتار                                        

                                                                          محلول پاشی                                      ١ تا ٢ لیتر در ھکتار                                                                                                                                                 

                                                                       ھمراه با آبیاری                                   ٤ تا ٥  لیتر در ھکتار                                      

                                                                         محلول پاشی                                       ١ تا ٢ لیتر در ھکتار                                                                            

                                                                                                                                                                                                       

ھلیکس
Helix

ترکیبات:

توصیه برای مصرف:

نکته:
•گوگرد در دماى پایین تر 14 درجه تصعید نشده و همچنین در دماى باالتر از 35 درجه سانتیگراد گیاه سوزى ایجاد مى کند

•ممنوعیت مصرف: 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از مصرف روغن ولک، مصرف نشود.

ایــن کــود حــاوى مقادیــر باالیــى از عنصــر گوگــرد مــى باشــد. اهمیــت گوگــرد بــه عنــوان عنصــر ماکــروى ثانویــه و چهارمیــن عنصــر ضــرورى بــراى 
گیاهــان بعــد از نیتــروژن، فســفر و پتاســیم اســت. ایــن عنصــر در ســاخت پروتئیــن هــا، ویتامیــن هــا و فعالیــت آنزیــم هــا دخالــت داشــته و ســبب 
 pH کاهــش  بــه  منجــر  سوسپانســیون  گوگــرد  کــود  شــود.  مــى  ســرما  فصــل  در  گیاهــان  مقاومــت  افزایــش  و  فتوســنتز  فرآینــد  بهبــود 
خــاك و اصــالح خــاك قلیایــى و آهکــى  مــى شــود. اهمیــت گوگــرد در حــال حاضــر بعنــوان یــک منبــع ارگانیــک در جهــت مقابلــه بــا قــارچ ها و آفــات بیش 
ــن  ــود از بی ــورت وج ــا در ص ــد ی ــد نمیکنن ــد رش ــته باش ــود داش ــرد وج ــه گوگ ــرایطى ک ــزا در ش ــاى بیماری ــارچ ه ــت. ق ــده اس ــناخته ش ــش ش از پی
میرونــد. ایــن قضیــه بــراى بیماریهــاى قارچــى کــه اندامهــاى روى زمیــن را از بیــن میبرنــد بســیار مهــم اســت. اغلــب بیماریهــاى قارچــى در خــاك وجــود 
دارد ولــى بیمارهایــى چــون ســفیدك، ســیاهک و زنگهــا یــا کپکهــا کــه اندامهــاى زایشــى و رویشــى را درگیــر میکننــد بــا گوگــرد مایــع از بیــن میرونــد. 
در واقــع بــا مــه پــاش گوگــرد مایــع هــم کمبــود گوگــرد و ســایر عناصــر بــر طــرف میشــود هــم مزرعــه از وجــود آفــات و بیمــارى هــا پــاك 

مى شود. 

مزایاى ویژه:
•افزایش رشد و فتوسنتز در گیاه

•آزادسازى عناصرضرورى تثبیت شده در خاك

•کاهش دهنده pH خاك وافزایش جذب عناصر ریز مغذى ( آهن و روى) و فسفر

•از بین بردن قشر سخت سطحى خاك و بهبود تهویه آب و اکسیژن در خاك
•اصالح خاك هاى داراى شورى سدیمى و در نتیجه کاهش EC خاك

•داراى خاصیت قارچ کشى و دور کنندگى آفات

 درختان میوه

گیاھان زراعی و گلخانه ای

 طول فصل رشد

•قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.



کــود کلبومکــس حــاوى دو عنصــر کلســیم و بــور اســت، ســطح بــاالى کلســیم و بــور در ایــن فرمــول اســتحکام دیــواره هــاى ســلولى و تقســیم ســلولى 
را بهبــود مــى بخشــد. بــه دلیــل تامیــن کلســیم مــورد نیــاز گیــاه بــه بهتریــن وجــه ممکــن و حضــور فعــال ایــن عنصــر در فعــل و انفعــاالت بیوشــیمیائى 
گیــاه، تولیــد گاز اتیلــن کاهــش یافتــه و عمــر انبــاردارى محصــوالت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بـــور نیــز یکــى  از عناصــر ضــرورى  بــراى  رشــد طبیعــى
  همــه  گیاهــان  مــى باشــد. ایــن عنصــر در تقســیم  ســلولى،  متابولیســم  اســید نوکلئیــک ، کربوهیــدرات  و پروتئیــن، توســعه  آونــدى و انتقــال  مــواد 
فتوســنتزى  بــه  محــل  مصــرف،  نقــش  اساســى  ایفــا مــى کنــد. همچنیــن  بــور در جوانــه  زنى دانــه  گــرده ، رشــد لولــه  گــرده  و نهایتــا تشــکیل  دانــه  و میــوه

  بسیار مؤثر مى باشد. 

مزایاى ویژه
•منبع بسیارمناسب براى تامین سریع کلسیم و بُر

•رفع رخ کورى (توقف رشد در جوانه انتهایى)، ریزش و سقط میوه در سبزى و صیفى و بخصوص محصوالت گلخانه اى

•کمک به کاهش ترك خوردگى و پوسیدگى گلگاه و ریزش میوه ها

•بهبود کیفیت و انباردارى میوه ها و سبزى ها
•افزایش استحکام سلولى و در نتیجه حفظ سفتى بافت محصول

•افزایش سطح مقاومت گیاهان به آفات، بیمارى ها و تنش ها
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA
(w/v)                                                  (w/w)                                        ترکیب

توضیحات:

٪١٥/٦٪                                                   ١٨/٢٥                                        (K  O)پتاسیم      

      گوگرد محلول                                       ١٣/٨٪                                                   ١٦/١٥٪

محصول                     نحوه مصرف                    میزان مصرف                 زمان مصرف

درختان میوه                                         محلول پاشی                             ٣- ٥ لیتر در ھزار لیتر آب                                 طول فصل رشد

گیاھان زراعی                                        محلول پاشی                                    ٣ - ٤ لیتر در ھکتار                                         طول فصل رشد

                                                                                                                                                                                                       

فولی ُسپ
Foli Soap

ترکیبات:

توصیه برای مصرف:

نکته:
•محلول پاشى در هواى خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود.

•ابتدا سمپاش را تا نیمه آب نموده و پس از افزودن کود یا آفت کش، فولى ساپ را اضافه کرده و پس از هم زدن و به حجم رساندن  و به دست آمدن
 محلول یکنواخت، محلول پاشى انجام پذیرد.

•قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

فولــى ســاپ محصولــى از گــروه افزودنــى هــاى کامــال طبیعــى اســت. ایــن محصــول بــدون آلــوده کــردن محیــط زیســت و صدمــه بــه گیاهــان، ســبب از 
بیــن بــردن ذرات چربــى و آلودگــى ناشــى از آالینــده هــا از روى ســطح درختــان مــى شــود و بــراى شستشــوى کامــل درختــان و از بیــن بــردن آلودگــى 
هــاى محیطــى کاربــرد دارد. مزیــت فولــى ســاپ در قــدرت پــاك کنندگــى ســطح گیاهــان و بــاال بــردن عملکــرد فتوســنتز و تنفــس اســت همچنیــن بــه 
دلیــل  همیــن  بــه  و  باشــد  داشــته  محیطــى  هــاى  تنــش  کاهــش  در  موثــرى  نقــش  توانــد  مــى  پتاســیم  بــودن  دارا  علــت 
باعــث طــراوت و تقویــت محصــوالت کشــاورزى مــى شــود. فولــى ســاپ دلیــل خاصیــت پخــش کنندگــى، خیــس کنندگــى و از بیــن بــردن نیــروى جــذب 

سطحى قطرات محلول، باعث مى شود تا سطح برگ به طور یکنواخت خیس شده به خوبى روى برگ و اندام گیاهى پخش شوند.

مزایاى ویژه
•مرطوب کننده و پخش کننده کودها و سموم محلولپاشى شده بر روى برگ و افزایش دهنده دوام آنها

•جلوگیرى کننده از ایجاد حالت ذره بینى قطرات کود و سم، بر روى سطح برگ

•افزایش دهنده قدرت تنفس و فتوسنتز با پاکسازى گرد و غبار از سطح برگ
•نگهدارنده کودها و سموم بر روى گیاهان و افزایش عملکرد آنها

•کاهش دهنده جمعیت شته، پسیل و کنه از طریق پالسمولیزاسیون

•pH کنترل شده جهت پیشگیرى از هیدرولیز سموم و کودها و سوختگى برگ

•محتوى سورفکتانت یونى، سازگار با محیط زیست (فاقد مواد مضر براى گیاه)

•حاوى گوگرد  و  پتاسیم جهت تقویت عمومى گیاهان

 ف

 (S-SO  )

2

4
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(w/v)                                                (w/w)                                       ترکیب

توضیحات:

٪١٣٪                                                      ١٩/٥                                                    (CaO) کلسیم         

٪٣٠٪                                                       ٤٥                                           (SO  ) گوگرد         

محلول پاشی                                          حداکثر غلظت ١:٥٠

                          سبزیجات                                                            ٥ لیتر در ھکتار در طول فصل رشد و تکرار در صورت نیاز

           گیاھان زراعی انگور، چمن                                                   ٥ لیتر در ھکتار و تکرار در صورت نیاز

                  درختان میوه                                                                                            ٥ لیتر در ھکتار و تکرار در صورت نیاز

GYP Fert
ترکیبات:

میزان مصرف:

جیپ فرت

خاصیــت میکرونیــزه در فرموالســیون باعــث کاربــرد آســانتر و پخــش یــک نواخــت تــر مــى شــود. یــک منبــع بــا درصــد بــاال از ذرات میکرونیــزه گــچ 
افزایــش  بــه واســطه  توانــد  از اســید فولویــک اســت. خاصیــت جیــپ فــرت در بهســازى شــرایط خــاك مــى  بــه همــراه سوسپانســیونى 

ذرات گچ باشد که در فرآیند تبدیل این ماده به ذرات میکرونى ایجاد شده است.
مزایاى ویژه

.(SAR کاهش) کاهش تنش شورى حاصل از سدیمى بودن خاك در گیاه•

•منبع غذایى سریعى از کلسیم و گوگرد است.

•افزایش فراهمى عناصر ریز مغذى در خاك.
•کارایى باال نسبت به گچ معمولى (مصرف 25 لیتر از این کود برابر با مصرف یک تن گچ معمولى مى باشد).

•اندازه کوچک ذرات باعث پخش یک نواخت تر و پوشش بهتر رس ها شده، خاصیت رس شکنى را به طور چشم گیر افزایش مى دهد.
•با توجه به وجود گوگرد در این ماده، مى تواند نیاز گیاه را به گوگرد برطرف نماید.

•افزایش فعالیت ریز  جانداران در خاك.
•کمک به تشکیل ساختمان خاك و افزایش تهویه خاك و جلوگیرى از تشکیل سله.

•براى کشاورزان ارگانیک که به دنبال منبع طبیعى از کلسیم و گوگرد هستند، یک محصول ایده آلى به حساب مى آید.
•در محصوالتى مثل کلزا و گیاهان ریشه اى که در اواسط فصل دچار کمبود گوگرد مى شوند، کارایى بسیارى دارد.

•در اراضى شنى و سبک که از نظر نگه دارى و حفظ کلسیم و گوگرد خیلى ضعیف هستند مناسب ترین انتخاب هستند.

مصرف خاکى جهت بهبود و اصالح خاك از طریق کود آبیارى:
10 تــا 50 لیتــر در هکتــار در طــول فصــل رشــد بخصــوص در تابســتان از طریــق کــود آبیــارى . در صــورت نیــاز بــا توجــه بــه نیــاز گچــى تکــرار گــردد. 

براى آبیارى تحت فشار و تزریق در سیستم آبیارى دقت گردد که میزان گچ با رقت یک به سه قسمت آب رقیق گردد.

4

•قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

نکته:
•مخزن را با نصف آب مورد نیاز پر کنید و آن را خوب تکان داده و مقدار مورد نیاز از کود را اضافه کنید.

 در صورت رسوب توصیه مى گردد از مخزن هاى همزن دار استفاده گردد
•مقدار باقیمانده آب را در حالى که مخلوط را هم میزنید اضافه کنید.

•محتویات مخزن را به خوبى هم بزنید و اجازه ندهید که مخلوط ثابت بماند.
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توضیحات:
کلفــوس داراى غلظــت باالیــى از کلســیم، فســفر و روى اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاورى نویــن و پیشــرفته در کنــار یکدیگــر قــرار داده شــده انــد 
ایــن محصــول از هرگونــه عــدم تعــادل فیزیولوژیکــى و تغذیــه اى میــوه و ســبزیجات جلوگیــرى مــى کنــد. عناصــر موجــود در کلفــوس بــراى محصوالتــى 
چــون ســیب زمینــى، ســیب، گالبــى، مرکبــات، گوجــه فرنگــى و صیفــى جــات نقــش حیاتــى دارد همچنیــن  کلفــوس بــه افزایــش کیفیــت میــوه هــا و 

سبزیجات، کیفیت نگهدارى آنها و مقاومت آنها در برابر ضربه کمک مى کند.

مزایاى ویژه 
•افزایش ریشه دهى

•جلوگیرى از کور شدن سر شاخه ها

•افزایش دوره انبار دارى محصول
•رفع سریع کمبود کلسیم و روى

•حاوى سورفکتانت براى افزایش جذب از طریق برگ

محصول                          میزان مصرف                                زمان مصرف
                                                                                                                                  ٥ مرتبه با فواصل ١٥ روز زمان تشکیل میوه تا ٣ ھفته

                                                                                                                                                                          قبل از برداشت                                                                                                                                                                                                                                                                 

گیاھان زراعی                                            ٤-٣ لیتر در ھزار آب                                            ٢ تا ٥ مرتبه با فواصل ١٠ تا ١٥ روز                                            

                                                                                                                                                                                                       

Calphous

توصیه برای مصرف(محلولپاشی) :

(w/v)                                            (w/w)                                       ترکیب
٪٤/٥٪                                              ٧/٢                                       (P O )فسفر محلول

٪١٤٪                                                                     ٢٣                                       (CaO)کلسیم محلول

٪٠/٨٣٪                                                                  ١/٣٢                                                        (Zn) روی         

ترکیبات:

52

کلفوس

٣-٦ لیتر در ھزار آب درختان میوه

•     این محصول به شدت اسیدى است (موارد ایمنى حتما رعایت شود)
•میزان مصرف به درستى رعایت شود.

•قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

 PH

نکته:
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                                      (w/v)                                               (w/w)                                             ترکیب

توضیحات:
از مشــکالت اساســى کشــاورزى، مشــکل شــورى خــاك و وجــود داشــتن امــالح اضافــى در خــاك  مــى باشــد، همچنیــن عــدم منابــع و مــواد مغــذى مــورد 
ــس  ــن کمپلک ــت. ای ــى اس ــاده آل ــیم و م ــه کلس ــر پای ــى ب ــس آل ــالت کمپلک ــورى دیس ــد ش ــد، ض ــى باش ــاك م ــکالت خ ــر مش ــاك از دیگ ــاز در خ نی
ــل  ــى موجــود در خــاك از قبی ــا امــالح معدن ــى کلســیم ب ــا جایگزین ــى بســیار کارآمــد اســت و ب ــط هــاى شــور و قلیای ــراى محی ــا pH کامــال اســیدى ب ب
بیکربنــات هــا، ســدیم و … باعــث آب شــویى آنهــا مــى شــود وشــورى خــاك را بــه ســطح مناســبى کاهــش مــى دهــدو همچنیــن برهمکنــش 
ایــن ترکیبــات بــا مــاده آلــى موجــود در ترکیبــات ایــن کــود موجــب خنثــى ســازى آنهــا شــده و بــا افزایــش تبــادل کاتیونــى خــاك باعــث احیــا و افزایــش 

حاصلخیزى آن مى شود.

مزایاى ویژه
•بسیار ایمن ومطمئن در مقایسه با اسیدهاى غلیظ دیگر

•بهبود ساختار فیزیکى خاك  و افزایش تهویه خاك
•افزایش نفوذپذیرى آب در خاك و جلوگیرى از سله بندى خاك

•افزایش استحکام مواد آلى خاك
•استارت و کمک به ریشه زایى بیشتر گیاه

•جاگزینى کلسیم با موادى که باعث شورى خاك میشود

•کاهش سطح شورى تا مقدار مناسب

•افزایش حاصلخیزى خاك
•متعادل نمودن PH خاك

•کاهش میزان تجمع امالح مضر در خاك

٪١٠٪                                           ١٣                                      (CaO) کلسیم 

    ٪٩٪                                                          ١٢/٥                                                     (OM) ماده آلی 

        محصول                         نحوه مصرف                                  میزان مصرف                     

           درختان میوه                                                ھمراه آبیاری                                     ٥٠-١٠٠ لیتر در ھکتار در سال           

       محصوالت زراعی                                          ھمراه آبیاری                                     ٥٠-١٠٠ لیتر در ھکتار در سال

Desalt
ترکیبات:

توصیه برای مصرف:

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

ضدشوری



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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توضیحات:
کــود ســولفات پتاســیم (SOP) یــک کــود پتاســیم بســیار خالــص اســت کــه بــه ســرعت و بــه طــور کامــل حــل مــى شــود. ایــن کــود بــه کلوخــه شــدن 
ــیم در  ــاالى پتاس ــطح ب ــود. س ــى ش ــه م ــا توصی ــوه ه ــزى می ــگ آمی ــگام رن ــوغ و هن ــان بل ــا زم ــده و ت ــا غ ــوه ی ــد می ــان رش ــت و در زم ــاس نیس حس

فرموالسیون این کود نقش اساسى در دستیابى به عمکلرد و  کیفیت باالتر دارد.

مزایاى ویژه
•بهبود کیفیت میوه، ماندگارى و افزایش مقاومت گیاه به خشکى.

•رشد رویشى را از زمان میوه دهى محدود مى کند.

•براى کود دهى در زمین هاى باز و گلخانه ها توسعه یافته است. همچنین براى محلول پاشى مناسب است.

ترکیبات                   در صد
  

 (Beluckey)سولفات پتاسیم
نام محصول                                                          سولفات پتاسیم 

گروه                                                                      سولفات
تیپ محصول                                               سولفات پتاسیم

شرکت تولید کننده                                                 بلوکى
کشور تولید کننده                                               چین

نحوه مصرف                                                        همراه با آبیارى
نحوه بسته بندى                                               25 کیلو گرم

             محصول                                                                    میزان مصرف گروه                                                                      سولفات

         درختان میوه                                                  8 تا 20 کیلوگرم در هر با مصرف 

سبزیجات و صیفى جات                                       5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

     محصوالت زراعى                                                 5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

       گلخانه و چمن                                                   2 تا 4 کیلوگرم در هر با مصرف 

٪٥٠                                       (K  O)پتاسیم

٪١٨                                       (S) گوگرد

توصیه برای مصرف:

2



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:
کــود ســولفات پتاســیم یــک کــود پتاســیم بســیار خالــص اســت کــه بــه ســرعت و بــه طــور کامــل حــل مــى شــود. ایــن کــود بــه کلوخــه شــدن حســاس 
نیســت و در زمــان رشــد میــوه یــا غــده و تــا زمــان بلــوغ و هنــگام رنــگ آمیــزى میــوه هــا توصیــه مــى شــود. ســطح بــاالى پتاســیم در فرموالســیون 

این کود نقش اساسى در دستیابى به عمکلرد و  کیفیت باالتر دارد.

مزایاى ویژه
•بهبود کیفیت میوه، ماندگارى و افزایش مقاومت گیاه به خشکى.

•رشد رویشى را از زمان میوه دهى محدود مى کند.

•براى کود دهى در زمین هاى باز و گلخانه ها توسعه یافته است. همچنین براى محلول پاشى مناسب است.

ترکیبات                   در صد
  

 (Danatek)سولفات پتاسیم
نام محصول                                                          سولفات پتاسیم 

گروه                                                                      سولفات
تیپ محصول                                               سولفات پتاسیم

شرکت تولید کننده                                                 داناتک
کشور تولید کننده                                               تایوان

نحوه مصرف                                                        همراه با آبیارى
نحوه بسته بندى                                               25 کیلو گرم

             محصول                                                                    میزان مصرف گروه                                                                      سولفات

         درختان میوه                                                  8 تا 20 کیلوگرم در هر با مصرف 

سبزیجات و صیفى جات                                       5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

     محصوالت زراعى                                                 5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

       گلخانه و چمن                                                   2 تا 4 کیلوگرم در هر با مصرف 

٪٥٠                                       (K  O)پتاسیم

٪١٨                                       (S) گوگرد

توصیه برای مصرف:

2



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

نام محصول                                                        هیومیکس 95
گروه                                                                   ترکیبات اصالح کننده خاك

تیپ محصول                                    اسید هیومیک
Ferti Buy                                       شرکت تولید کننده

کشور تولید کننده                                     چین
نحوه مصرف                                                         همراه با آبیارى، بذرمال، درخاك

نحوه بسته بندى                                     1و 25 کیلو گرم

ترکیبات                   در صد
  

١٥-١٣                                      (K  O)پتاسیم

اسید ھیومیک                  ٦٨

اسید فولویک                                        ١٢
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توضیحات:
کــود هیومیکــس پــودرى داراى باالتریــن درصــد از اســید هیومیــک و اســید فولیــک اســتخراج شــده از بهتریــن معــادن لئوناردیــت است.اســید 
هیومیــک و فولیــک اســید از مهمتریــن اجــزا آلــى خــاك بــه شــمار مــى آیــد کــه موجــب بــارورى و حاصلخیــزى خــاك مــى شــود .هیومیکــس پــودرى 
ســاختمان خــاك را اصــالح نمــوده و باعــث تهویــه مناســب خــاك شــده و درنتیجــه آن ظرفیــت نگهــدارى آب در خــاك افزایــش پیــدا کــرده کــه بــه 
راحتــى آب را در اختیــار گیــاه قــرار میدهــد. همچنیــن ترکیبــات موجــود در ایــن محصــول باعــث افزایــش موجــودات خاکــزى خــاك شــده و باعــث 
افزایــش بــارورى بــه واســطه افزایــش فعالیــت جانــداران ریــز میگــردد. همچنیــن باعــث افزایــش جــذب عناصــر بــه ویــژه فسفرتوســط ریشــه گیــاه 
ــود  ــد. ک ــى کن ــدا م ــش پی ــدت افزای ــه ش ــر ب ــام عناص ــذب تم ــت ج ــده و قابلی ــاه ش ــرد گی ــد و عملک ــش رش ــث افزای ــل باع ــن دلی ــه همی ــده و ب ش
هیومکــس پــودرى باعــث افزایــش رشــد ریشــه گیــاه شــده  اثــرات تنــش هــاى محیطــى ماننــد شــورى آب و خــاك  کــم آبــى را کاهــش مــى دهــد و 
همیــن طــور باعــث افزایــش درصــد جوانــه زنــى بــذور درخــاك شــده و مصــرف بــذر در هکتــار را کاهــش مــى دهد.هیومیکــس پــودرى کامــال در آب 
محلــول و بــدون ذرات معلــق مــى باشــد و در سیســتمهاى قطــره اى براحتــى قابــل مصــرف مــى باشــد و بــودن هیــچ گونــه آالینــده هــاى فلــزى و ثبــت 

شده براى تولیدات محصوالت ارگانیک مى باشد.

مزایاى ویژه:
•افزایش حاصلخیزى خاك و کمک به پوکى و نرم شدن خاك

•افزایش تهویه خاك
•اصالح بافت و ساختمان خاك

•افزایش نگهدارى آب و مواد غذایى در خاك
•فعال کننده و تثبیت کننده میکرو ارگانیسم هاى مفید خاك

•افزایش سالمت گیاه
•افزایش فتوسنتز و سبزى گیاه و در نتیجه افزایش رشد گیاه

•کمک به جذب بهتر و سریع تر عناصر غذایى و ریز مغذى هاى مورد نیاز گیاه

•افزایش جوانى بذور  و رشد ریشه
•کنترل کننده شورى و تنظیم pH خاك

•افزایش عملکرد محصول با هیومیکس

Humix 95

در ختان میوه                                                   همراه با آبیارى                                                   8 تا 12 کیلوگرم در هکتار 

گیاهان زراعى                                                  همراه با آبیارى                                                   8 تا 12 کیلوگرم در هکتار                                                 

       نشاء                                     آغشته کردن ریشه در زمان انتقال نشاء               به مدت 2 تا 3 دقیقه در محلول 4 در هزار لیتر آب

 سیب زمینى                                                         بذر مال                                                       2کیلو گرم در 100 لیتر آب

      گندم                                                         بذرمال                                          2 کیلو گرم در 20 لیتر آب براى یک تن بذر

      ذرت                                                                بذرمال                                        دو کیلو گرم در 10لیتر آب براى 100 کیلو گرم بذر 

توصیه برای مصرف:

ھیومیکس٩٥

    محصول                                           نحوه مصرف                                                     میزان مصرف          
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نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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توضیحات:
ایــن محصــول باعــث بهبــود ســاختمان خــاك شــده و تراکــم خاکهــاى رســى را کاهــش مــى دهــد کــه در نتیجــه میــزان تهویــه خــاك افزایــش مــى یابــد 
همچنیــن باعــث گســترش سیســتم ریشــه و تعدیــل شــورى محیــط اطــراف خــاك مــى شــود. از طرفــى بــا تحریــک فعالیــت هــاى فیزیولوژیکــى گیاهــان 
میــزان جــذب مــواد توســط ریشــه از خــاك را افزایــش داده و ســرعت انتقــال مــواد غذایــى از ریشــه بــه بــرگ و میــوه هــا را نیــز بیشــتر 
مــى کنــد. عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده مــواد موجــود در ایــن محیــط توســط موجــودات ذره بینــى خــاك مصــرف شــده و بــه افزایــش جمعیــت آنهــا کمــک 

مى نماید.
مزایاى ویژه:

•افزایش حاصلخیزى خاك و کمک به پوکى و نرم شدن خاك
•افزایش تهویه خاك

•اصالح بافت و ساختمان خاك
•افزایش نگهدارى آب و مواد غذایى در خاك

•فعال کننده و تثبیت کننده میکرو ارگانیسم هاى مفید خاك

•افزایش سالمت گیاه
•افزایش فتوسنتز و سبزى گیاه و در نتیجه افزایش رشد گیاه

•کمک به جذب بهتر و سریع تر عناصر غذایى و ریز مغذى هاى مورد نیاز گیاه

•افزایش جوانى بذور  و رشد ریشه
•کنترل کننده شورى و تنظیم ph خاك

ترکیبات                   در صد
  

ھیومی فرت اولترا مایع ٤، ١٠، ٢٠ لیتر
Humi fert Ultra نام محصول                                                هیومى فرت اولترا

گروه                                                         ترکیبات اصالح کننده خاك
تیپ محصول                                    اسید هیومیک
Growth product                                     شرکت تولید کننده

کشور تولید کننده                                     آمریکا
نحوه مصرف                                                       همراه با آبیارى، بذر مال، در خاك

نحوه بسته بندى                                     4، 10، 20 لیتر

                                                                                                                                                                    با اولین آبیارى، پس از کاشت 
                                                                                                                                                                    تکرار با فاصله 2 تا 3 هفته                                   

                                                                                                              10 تا 15 لیتر در هکتار              قبل از کاشت یا هنگام اولین آبیارى
                                                                                                               5 تا 10 لیتر در هکتار                                   شروع گلدهى

                                                          محلولپاشى خاك خزانه             1 تا 1/5 لیتر در هزار متر مربع                           قبل از کاشت 
                                                           محلول در آب کرتها                       10 تا 15 لیتر در هکتار                    پس از انتقال نشاء به زمین

                                                                     بذرمال                       2 تا 2/5 لیتر براى 100 کیلو بذر                       قبل از کاشت
                                                                  کود آبیارى                               10 تا 15 لیتر در هکتار                   به محض ظهور گل آذین نر 

                                                                                                                                                                    همراه دومین آب آبیارى 1 تا 3   
                                                                                                                                                                       تکرار در طول فصل رشد 

                                                                                                               10 تا 15 لیتر در هکتار                               قبل از گلدهى
                                                                                         10 تا 20 لیتر در هکتار                           بعد از تشکیل میوه 

٣                                       (K  O)پتاسیم

اسید ھیومیک            ١٣/٥

اسید فولویک              ٣

توصیه برای مصرف:
             محصول                 نحوه مصرف                          میزان مصرف                   زمان مصرف                     

2

گیاهان گلخانه اى

  گیاهان زراعى

برنج 

  ذرت

سبزیجات و سیب زمینى

 کود آبیارىدرختان میوه

 کود آبیارى

 کود آبیارى

 کود آبیارى

 3 تا 5 لیتر هکتار

6 تا 12 لیتر در هکتار



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

کــود ســولفات پتاســیم (SOP) یــک کــود پتاســیم بســیار خالــص اســت کــه بــه ســرعت و بــه طــور کامــل حــل مــى شــود. ایــن کــود بــه کلوخــه شــدن 
ــیم در  ــاالى پتاس ــطح ب ــود. س ــى ش ــه م ــا توصی ــوه ه ــزى می ــگ آمی ــگام رن ــوغ و هن ــان بل ــا زم ــده و ت ــا غ ــوه ی ــد می ــان رش ــت و در زم ــاس نیس حس

فرموالسیون این کود نقش اساسى در دستیابى به عمکلرد و  کیفیت باالتر دارد.

مزایاى ویژه
•بهبود کیفیت میوه، ماندگارى و افزایش مقاومت گیاه به خشکى.

•رشد رویشى را از زمان میوه دهى محدود مى کند.

•براى کود دهى در زمین هاى باز و گلخانه ها توسعه یافته است. همچنین براى محلول پاشى مناسب است.
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ASA

توضیحات:

ایــن کــود در سراســر جهــان بــه عنــوان منبعــى تاثیــر گــذار جهــت تامیــن پتاســیم و فســفر در پــرورش گیاهــان مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. 
مصــرف NPK بــه دلیــلEC کــم، بــراى اســتفاده در سیســتم هــاى آبیــارى ، توصیــه فــراوان شــده اســت. ایــن کــود قابلیــت خوبــى جهــت اختــالط بــا ســایر 
ــداى رشــد و  ــد در ابت ــو پتاســیم فســفات مــى توان ــاز هــاى گیاهــان باشــد مون ــه نی ــده هم ــن کنن ــد تامی ــا مــى توانن ــار آنه کودهــا داشــته و در کن
در زمــان شــک گیــرى ریشــه و نیــز زمانــى کــه بــه میــزان نیتــروژن قابــل جــذب گیــاه، بایــد تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و بــه مقــدار کــم تامیــن شــود، 
ــر ســدیم و عناصــر  ــوده و عــارى از کل ــن ب ــد، داراى شــاخص شــورى بســیار پایی ــرا بدلیــل شــرایط تولی ــى داشــته باشــد. MKP هــا اکث ــرد خوب کارب
ســنگین مــى باشــد.  همچنیــن ایــن نکتــه هــم نیــز در مــورد آنهــا قابــل توجــه اســت کــه pH ایــن ترکیبــات بیــن 4/2 و 4/8 قــرار دارنــد همچنیــن 
مصــرف ایــن کودهــا بدلیــل وجــود عناصــر  پتاســیم و فســفر در کنــار یکدیگــر مــى تواننــد از رشــد و توســعه بســیارى از بیماریهــا در گیــاه جلوگیــرى 

نمایند.

ترکیبات                   در صد
  

 (Beluckey)مونو پتاسیم فسفات
نام محصول                                                                   منو پتاسیم فسفات 

NPK                                                                     گروه
تیپ محصول                                                منو پتاسیم فسفات

شرکت تولید کننده                                                 بلوکى
کشور تولید کننده                                                 چین

نحوه مصرف                                                                     همراه با آبیارى
نحوه بسته بندى                                                  25 کیلو گرم

          محصول          نحوه مصرف                  میزان مصرف                              زمان مصرف

          مرکبات                            محلولپاشى                               2 تا 3 در هزار                 یکماه پس از تشکیل میوه

                                                                                                                                     2 تا 4 بار پس از تشکیل میوه

                                                                                                                                              تا زمان تغییر رنگ 

       دانه دارها                         محلولپاشى                                2 تا 3 در هزار                      زمان تشکیل میوه 

           انگور                             محلولپاشى                                2 تا 3 در هزار          زمان تشکیل میوه، زمان رسیدن میوه 

                                                                                                                                       زمان تشکیل، درشت شدن و 

                                                                                                                                                تجمع روغن در میوه 

                                                محلولپاشى                             1/5 تا 2 در هزار 

                                             همراه با آبیارى                             3 تا 5 در صد 

٪٣٤                                      (K  O)پتاسیم

٪٥١/٥                                    (P O ) فسفر

توصیه برای مصرف:

2 5

2 

میزان مصرف ھمراه آبیاری ١٥ تا ٣٠ کیلوگرم در ھکتار

   هسته دارها                        محلولپاشى                               2 تا 3 در هزار

  زیتون                             محلولپاشى                                2 تا 3 در هزار

بر اساس نظر مسئول فنی گلخانه گیاهان گلخانه اى



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

کــود ســولفات پتاســیم یــک کــود پتاســیم بســیار خالــص اســت کــه بــه ســرعت و بــه طــور کامــل حــل مــى شــود. ایــن کــود بــه کلوخــه شــدن حســاس 
نیســت و در زمــان رشــد میــوه یــا غــده و تــا زمــان بلــوغ و هنــگام رنــگ آمیــزى میــوه هــا توصیــه مــى شــود. ســطح بــاالى پتاســیم در فرموالســیون 

این کود نقش اساسى در دستیابى به عمکلرد و  کیفیت باالتر دارد.

مزایاى ویژه
•بهبود کیفیت میوه، ماندگارى و افزایش مقاومت گیاه به خشکى.

•رشد رویشى را از زمان میوه دهى محدود مى کند.

•براى کود دهى در زمین هاى باز و گلخانه ها توسعه یافته است. همچنین براى محلول پاشى مناسب است.

ASA
٣

٢ ٥
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توضیحات:

ایــن کــود در سراســر جهــان بــه عنــوان منبعــى تاثیــر گــذار جهــت تامیــن پتاســیم و فســفر در پــرورش گیاهــان مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. 
مصــرف NPK بــه دلیــلEC کــم، بــراى اســتفاده در سیســتم هــاى آبیــارى ، توصیــه فــراوان شــده اســت. ایــن کــود قابلیــت خوبــى جهــت اختــالط بــا ســایر 
ــداى رشــد و  ــد در ابت ــو پتاســیم فســفات مــى توان ــاز هــاى گیاهــان باشــد مون ــه نی ــده هم ــن کنن ــد تامی ــا مــى توانن ــار آنه کودهــا داشــته و در کن
در زمــان شــک گیــرى ریشــه و نیــز زمانــى کــه بــه میــزان نیتــروژن قابــل جــذب گیــاه، بایــد تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و بــه مقــدار کــم تامیــن شــود، 
ــر ســدیم و عناصــر  ــوده و عــارى از کل ــن ب ــد، داراى شــاخص شــورى بســیار پایی ــرا بدلیــل شــرایط تولی ــى داشــته باشــد. MKP هــا اکث ــرد خوب کارب
ســنگین مــى باشــد.  همچنیــن ایــن نکتــه هــم نیــز در مــورد آنهــا قابــل توجــه اســت کــه pH ایــن ترکیبــات بیــن 4/2 و 4/8 قــرار دارنــد همچنیــن 
مصــرف ایــن کودهــا بدلیــل وجــود عناصــر  پتاســیم و فســفر در کنــار یکدیگــر مــى تواننــد از رشــد و توســعه بســیارى از بیماریهــا در گیــاه جلوگیــرى 

نمایند.

ترکیبات                   در صد
  

 (Danatek)مونو پتاسیم فسفات
نام محصول                                  منو پتاسیم فسفات 

NPK                                   گروه
تیپ محصول              منو پتاسیم فسفات

شرکت تولید کننده              داناتک
کشور تولید کننده              تایوان 

نحوه مصرف                                 همراه با آبیارى
نحوه بسته بندى              25 کیلو گرم

          محصول          نحوه مصرف                  میزان مصرف                              زمان مصرف

          مرکبات                            محلولپاشى                               2 تا 3 در هزار                 یکماه پس از تشکیل میوه

                                                                                                                                      2 تا 4 بار پس از تشکیل میوه

                                                                                                                                              تا زمان تغییر رنگ 

       دانه دارها                         محلولپاشى                                2 تا 3 در هزار                      زمان تشکیل میوه 

           انگور                             محلولپاشى                                2 تا 3 در هزار          زمان تشکیل میوه، زمان رسیدن میوه 

                                                                                                                                        زمان تشکیل، درشت شدن و 

                                                                                                                                                تجمع روغن در میوه 

                                                محلولپاشى                             1/5 تا 2 در هزار 

                                             همراه با آبیارى                             3 تا 5 در صد 

٪٣٤                                      (K  O)پتاسیم

٪٥١/٥                                    (P O ) فسفر

توصیه برای مصرف:

2 5

2

میزان مصرف ھمراه آبیاری ١٥ تا ٣٠ کیلوگرم در ھکتار

بر اساس نظر مسئول فنی گلخانه

هسته دارها                        محلولپاشى                               2 تا 3 در هزار

  زیتون                             محلولپاشى                                2 تا 3 در هزار 

گیاهان گلخانه اى



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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توضیحات:
مونــو آمونیــوم فســفات منبعــى از فســفر و نیتــروژن بــا کاربــرد گســترده اســت. مونوآمونیــوم فســفات از دو مــاده متــداول مــورد اســتفاده در صنعــت کــود 
تشــکیل شــده و داراى باالتریــن مقــدار فســفر نســبت بــه انــواع دیگــر کــود جامــد اســت. مونوآمونیــوم فســفات باعــث افزایــش فشــار داخلــى ســلول هاى گیــاه 
و افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر اســترس و بیمــارى هــا مــى شــود. ایــن مــاده رشــد جوانــه هــا را تحریــک مــى کنــد و هنگامــى کــه گیاهــان در شــرایط نامســاعد 
( دمــاى پاییــن، نــور ناکافــى) قــرار دارنــد باعــث شــکوفا شــدن و افزایــش انــدازه میــوه مــى شــود. ســطح پاییــن نیتــروژن موجــود در مونــو آمونیــوم فســفات 
آنــرا بــه یــک کــود ”اســتارتر“ مفیــد تبدیــل کــرده اســت و از آنجاییکــه هیــچ آمونیــاك آزادى در آن وجــود نــدارد خطــر آلودگــى جوانــه هــا بــه حداقــل مــى رســد. 
ایــن مســئله ویژگــى هــاى کیفــى میــوه هــا (محتــواى قنــد، رنــگ، قــوام، مانــدگارى در انبــار) را بهبــود مــى بخشــد. فــرم شــیمیایى فســفر موجــود در منــو آمونیــوم 
فســفات بــه صــورت مولکــول هایــى بــا زنجیــره هــاى بلنــد اســت کــه عــالوه بــر تســهیل جــذب آن توســط گیاهــان  فرآیندهــاى غیرفعــال کــردن فســفر در خــاك 

را مهار مى کند.
مزایاى ویژه:

•بهبود توسعه ریشه در گیاهان به دلیل داشتن فسفر باال
•افزایش رشد سریع گیاهان به دلیل داشتن نیتروژن آمونیومى

•افزایش ساقه و استحکام ساقه
•بهبود شکل گیرى گل و تولید بذر

•یکنواختى و زودرسى محصول

•بهبود در کیفیت محصول کشاورزى
•افزایش مقاومت در برابر بیماریهاى گیاهى

•جهت رفع کمبود فسفر و ازت گیاه

•نسبت باال و ایده آل فسفر به ازت
•قابل جذب از طریق برگ و خاك

•منبع نیتروژن و فسفر مطمئن براى بیشتر محصوالت باغى و زراعى

•مشخصات ظاهري محصول به شکل سفید و کریستاله

•فاقد نمک هاى سدیم و کلر و فلزات سنگین

•کامال محلول در آب

•pH کامال اسیدي حدود (4/5)

•بهترین محصول جهت برطرف نمودن نیاز غذایی فسفر مورد نیاز گیاه
•قابلیت مصرف بصورت محلول پاشی و آب آبیاري

•قابل مصرف درکلیه محصوالت زراعی ، باغی زینتى و گلخانه اي

•قابلیت اختالط با اکثر سموم آفات نباتى و کودهاى شیمیایى (بجز کودهاى منیزیمى و کلسیمى)

ترکیبات                   در صد
  

 (Danatek)مونوآمونیوم فسفات
نام محصول                                              منوآمونیوم فسفات 

NPK                                               گروه
تیپ محصول                          منوآمونیوم فسفات

شرکت تولید کننده                          داناتک
کشور تولید کننده                          تایوان

نحوه مصرف                                              همراه با آبیارى
نحوه بسته بندى                           25 کیلو گرم

ظ

             محصول                                                                    میزان مصرف گروه                                                                      سولفات

         درختان میوه                                                  8 تا 20 کیلوگرم در هر با مصرف 

سبزیجات و صیفى جات                                       5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

     محصوالت زراعى                                                 5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

       گلخانه و چمن                                                   2 تا 4 کیلوگرم در هر با مصرف 

٪١١                    (N-NH  ) نیتروژن

٪٦٠/٥                 (P O ) فسفر    

توصیه برای مصرف:

4



نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.
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توضیحات:
مونــو آمونیــوم فســفات منبعــى از فســفر و نیتــروژن بــا کاربــرد گســترده اســت. مونوآمونیــوم فســفات از دو مــاده متــداول مــورد اســتفاده در صنعــت کــود 
تشــکیل شــده و داراى باالتریــن مقــدار فســفر نســبت بــه انــواع دیگــر کــود جامــد اســت. مونوآمونیــوم فســفات باعــث افزایــش فشــار داخلــى ســلول هاى گیــاه 
و افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر اســترس و بیمــارى هــا مــى شــود. ایــن مــاده رشــد جوانــه هــا را تحریــک مــى کنــد و هنگامــى کــه گیاهــان در شــرایط نامســاعد 
( دمــاى پاییــن، نــور ناکافــى) قــرار دارنــد باعــث شــکوفا شــدن و افزایــش انــدازه میــوه مــى شــود. ســطح پاییــن نیتــروژن موجــود در مونــو آمونیــوم فســفات 
آنــرا بــه یــک کــود ”اســتارتر“ مفیــد تبدیــل کــرده اســت و از آنجاییکــه هیــچ آمونیــاك آزادى در آن وجــود نــدارد خطــر آلودگــى جوانــه هــا بــه حداقــل مــى رســد. 
ایــن مســئله ویژگــى هــاى کیفــى میــوه هــا (محتــواى قنــد، رنــگ، قــوام، مانــدگارى در انبــار) را بهبــود مــى بخشــد. فــرم شــیمیایى فســفر موجــود در منــو آمونیــوم 
فســفات بــه صــورت مولکــول هایــى بــا زنجیــره هــاى بلنــد اســت کــه عــالوه بــر تســهیل جــذب آن توســط گیاهــان  فرآیندهــاى غیرفعــال کــردن فســفر در خــاك 

را مهار مى کند.
مزایاى ویژه:

•بهبود توسعه ریشه در گیاهان به دلیل داشتن فسفر باال
•افزایش رشد سریع گیاهان به دلیل داشتن نیتروژن آمونیومى

•افزایش ساقه و استحکام ساقه
•بهبود شکل گیرى گل و تولید بذر

•یکنواختى و زودرسى محصول

•بهبود در کیفیت محصول کشاورزى
•افزایش مقاومت در برابر بیماریهاى گیاهى

•جهت رفع کمبود فسفر و ازت گیاه

•نسبت باال و ایده آل فسفر به ازت
•قابل جذب از طریق برگ و خاك

•منبع نیتروژن و فسفر مطمئن براى بیشتر محصوالت باغى و زراعى

•مشخصات ظاهري محصول به شکل سفید و کریستاله

•فاقد نمک هاى سدیم و کلر و فلزات سنگین

•کامال محلول در آب

•pH کامال اسیدي حدود (4/5)

•بهترین محصول جهت برطرف نمودن نیاز غذایی فسفر مورد نیاز گیاه
•قابلیت مصرف بصورت محلول پاشی و آب آبیاري

•قابل مصرف درکلیه محصوالت زراعی ، باغی زینتى و گلخانه اي

•قابلیت اختالط با اکثر سموم آفات نباتى و کودهاى شیمیایى (بجز کودهاى منیزیمى و کلسیمى)

ترکیبات                   در صد
  

 (Beluckey)مونوآمونیوم فسفات
نام محصول                                            منوآمونیوم فسفات 

NPK                                             گروه
تیپ محصول                        منوآمونیوم فسفات

شرکت تولید کننده                         بلوکى
کشور تولید کننده                         چین

نحوه مصرف                                             همراه با آبیارى
نحوه بسته بندى                         25 کیلو گرم

             محصول                                                                    میزان مصرف گروه                                                                      سولفات

         درختان میوه                                                  8 تا 20 کیلوگرم در هر با مصرف 

سبزیجات و صیفى جات                                       5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

     محصوالت زراعى                                                 5 تا 10 کیلوگرم در هر با مصرف 

       گلخانه و چمن                                                   2 تا 4 کیلوگرم در هر با مصرف 

٪١١                    (N-NH  ) نیتروژن

٪٦٠/٥                 (P O ) فسفر    

توصیه برای مصرف:

4
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ASA
نام محصول                                                     آرمان سبز آدینه                                                                               

توضیحات:

NPK                                                                                      گروه              
      تیپ محصول                                                                      

شرکت تولید کننده                                                            آرمان سبز آدینه
      نحوه مصرف                                                       ھمراه آبیاری  و در خاک

      بسته بندی                                                            ١٠ و ٢٥ کیلو گرم

10                                     52                               10                             10-52-10
36                                  12                               12                             12-12-36
20                                  20                              20                             20-20-20
10                                  10                              30                             30-10-10
 17                                  12                               12                             12-12-17
10                                  5                               10                             10-5-10

NPK
ترکیبات:

ترکیبات:
NPK

N٪آرمان سبز
Total

٪P
Total

٪K
Total

کــود کامــل ماکــرو کــه در اصطــالح بــا عنــوان کــود NPK نیــز شــناخته مــى شــود، حــاوى ســه عنصــر عمــده ازت، فســفر و پتاســیم مــى باشــد. ایــن کــود به 
دلیــل دارا بــودن ترکیبــى از عناصــر مهــم مــورد نیــاز گیــاه، در کشــاورزى نویــن بســیار پــر مصــرف مــى باشــد. NPK تولیــدى ایــن شــرکت دارارى 
ــه اســتفاده توســط  ــد شــده ک ــه تولی ــه صــورت گرانول ــن محصــول ب ــى باشــد. ای ــز م ــى و شــور نی ــه و مناســب خــاك هــاى قلیای فرموالســیون بهین

کشاورزان را سهولت بخشیده است. 
ازت باعــث افزایــش رشــد رویشــى و میــوه دهــى و شــادابى بــرگ و میــوه مــى گــردد. فســفر گســترش ریشــه را تقویــت کــرده باعــث گلدهــى گیــاه و 

جلو انداختن بلوغ در گیاه مى شود و براى تولید بذر و میوه از عناصر اصلى است.
ــوالت  ــا و محص ــار دارى میوه¬ه ــود انب ــان و بهب ــى د رگیاه ــاى قارچ ــارى ه ــش بیم ــى، کاه ــرما زدگ ــه س ــاه ب ــت گی ــش مقاوم ــث افزای ــیم باع پتاس
کشــاورزى مــى موضعــى خاکهــاى آهکــى، افزایــش حاللیــت و جــذب عناصــر کــم مصــرف و پــر مصــرف بــه ویــژه فســفر، آهــن و روى و کنتــرل برخــى از 

عوامل بیمارى گردد.
کــود NPK شــرکت آرمــان ســبز آدینــه بــه دلیــل عــدم وجــود کلــر در فرموالســیون، مــى توانــد در زمینهــاى باغــى، زراعــى و اراضــى شــور نیــز مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. همچنیــن بــه دلیــل اســتفاده از ســولفات آمونیــوم مشــکل آبشــویى ازت را نســبت بــه ســایر کودهــاى مشــابه برطــرف نمــوده 
اســت. همچنیــن بــه دلیــل وجــود گوگــرد محلــول بــه شــکل ســولفات و گوگــرد عنصــرى در ترکیــب ایــن کــود، عــالوه بــر اصــالح شــورى خــاك، باالتریــن 

میزان جذب مواد مغذى توسط گیاه انجام مى پذیرد. 

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

ایــن کــود در سراســر جهــان بــه عنــوان منبعــى تاثیــر گــذار جهــت تامیــن پتاســیم و فســفر در پــرورش گیاهــان مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. 
مصــرف NPK بــه دلیــلEC کــم، بــراى اســتفاده در سیســتم هــاى آبیــارى ، توصیــه فــراوان شــده اســت. ایــن کــود قابلیــت خوبــى جهــت اختــالط بــا ســایر 
ــداى رشــد و  ــد در ابت ــو پتاســیم فســفات مــى توان ــاز هــاى گیاهــان باشــد مون ــه نی ــده هم ــن کنن ــد تامی ــا مــى توانن ــار آنه کودهــا داشــته و در کن
در زمــان شــک گیــرى ریشــه و نیــز زمانــى کــه بــه میــزان نیتــروژن قابــل جــذب گیــاه، بایــد تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و بــه مقــدار کــم تامیــن شــود، 
ــر ســدیم و عناصــر  ــوده و عــارى از کل ــن ب ــد، داراى شــاخص شــورى بســیار پایی ــرا بدلیــل شــرایط تولی ــى داشــته باشــد. MKP هــا اکث ــرد خوب کارب
ســنگین مــى باشــد.  همچنیــن ایــن نکتــه هــم نیــز در مــورد آنهــا قابــل توجــه اســت کــه pH ایــن ترکیبــات بیــن 4/2 و 4/8 قــرار دارنــد همچنیــن 
مصــرف ایــن کودهــا بدلیــل وجــود عناصــر  پتاســیم و فســفر در کنــار یکدیگــر مــى تواننــد از رشــد و توســعه بســیارى از بیماریهــا در گیــاه جلوگیــرى 

نمایند.

  12-12-17
گرانول
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ASA
نوع NPK                 نام محصول                    نحوه مصرف                        میزان مصرف

20-20-20

20-20-20
توصیه برای مصرف:

                                                        محلول پاشى                1 تا 3 در هزار لیتر آب
                                                       همراه آبیارى                              10 تا 20 کیلو در هکتار
                                                       محلول پاشى                                 3 تا 5 در هزار هکتار

                                                       همراه آبیارى                                5 تا 10 کیلو در هکتار

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

ایــن کــود در سراســر جهــان بــه عنــوان منبعــى تاثیــر گــذار جهــت تامیــن پتاســیم و فســفر در پــرورش گیاهــان مــورد اســتفاده قــرار مــى گیــرد. 
مصــرف NPK بــه دلیــلEC کــم، بــراى اســتفاده در سیســتم هــاى آبیــارى ، توصیــه فــراوان شــده اســت. ایــن کــود قابلیــت خوبــى جهــت اختــالط بــا ســایر 
ــداى رشــد و  ــد در ابت ــو پتاســیم فســفات مــى توان ــاز هــاى گیاهــان باشــد مون ــه نی ــده هم ــن کنن ــد تامی ــا مــى توانن ــار آنه کودهــا داشــته و در کن
در زمــان شــک گیــرى ریشــه و نیــز زمانــى کــه بــه میــزان نیتــروژن قابــل جــذب گیــاه، بایــد تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و بــه مقــدار کــم تامیــن شــود، 
ــر ســدیم و عناصــر  ــوده و عــارى از کل ــن ب ــد، داراى شــاخص شــورى بســیار پایی ــرا بدلیــل شــرایط تولی ــى داشــته باشــد. MKP هــا اکث ــرد خوب کارب
ســنگین مــى باشــد.  همچنیــن ایــن نکتــه هــم نیــز در مــورد آنهــا قابــل توجــه اســت کــه pH ایــن ترکیبــات بیــن 4/2 و 4/8 قــرار دارنــد همچنیــن 
مصــرف ایــن کودهــا بدلیــل وجــود عناصــر  پتاســیم و فســفر در کنــار یکدیگــر مــى تواننــد از رشــد و توســعه بســیارى از بیماریهــا در گیــاه جلوگیــرى 

نمایند.

درختان میوه

 گیاهان زراعى

NPK
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 10-52-10
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ASA

توصیه برای مصرف:
نوع NPK                 نام محصول                 نحوه مصرف                           میزان مصرف

 10-52-10

                                                      محلول پاشى             1 تا 1/5 در هزار لیتر آب
                                                     همراه آبیارى                                10-20 کیلو در هکتار

                                                      محلول پاشى                           2 تا 3 کیلو در هزار لیتر آب
                                                     همراه آبیارى                                 5 تا 10 کیلو در هکتار

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

درختان میوه

 گیاهان زراعى

NPK



توصیه برای مصرف:

توصیه برای مصرف:
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30-10-10
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نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

30-10-10

نوع NPK                نام محصول                     نحوه مصرف                           میزان مصرف
                                                       محلول پاشى                1 تا 1/5 در هزار لیتر آب

                                                       همراه آبیارى                                10-20 کیلو در هکتار
                                                       محلول پاشى                             2 تا 3 کیلو در هزار لیتر آب

                                                       همراه آبیارى                                 5 تا 10 کیلو در هکتار

درختان میوه

گیاهان زراعى

NPK
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10-5-10

نوع NPK                 نام محصول                    نحوه مصرف                        میزان مصرف

      درختان میوه                                 چالکود                             250-400 کیلو در هکتار
                                                                                   

    گیاهان زراعى                                 ردیفى                              300-400 کیلو در هکتار                                 
                                                       

10-5-10

www.adinehgroup.com

توصیه برای مصرف:

کــود کامــل ماکــرو کــه در اصطــالح بــا عنــوان کــود NPK نیــز شــناخته مــى شــود، حــاوى ســه عنصــر عمــده ازت، فســفر و پتاســیم مــى باشــد. ایــن کــود به 
دلیــل دارا بــودن ترکیبــى از عناصــر مهــم مــورد نیــاز گیــاه، در کشــاورزى نویــن بســیار پــر مصــرف مــى باشــد. NPK تولیــدى ایــن شــرکت دارارى 
ــه اســتفاده توســط  ــد شــده ک ــه تولی ــه صــورت گرانول ــن محصــول ب ــى باشــد. ای ــز م ــى و شــور نی ــه و مناســب خــاك هــاى قلیای فرموالســیون بهین

کشاورزان را سهولت بخشیده است. 
ازت باعــث افزایــش رشــد رویشــى و میــوه دهــى و شــادابى بــرگ و میــوه مــى گــردد. فســفر گســترش ریشــه را تقویــت کــرده باعــث گلدهــى گیــاه و 

جلو انداختن بلوغ در گیاه مى شود و براى تولید بذر و میوه از عناصر اصلى است.
ــوالت  ــا و محص ــار دارى میوه¬ه ــود انب ــان و بهب ــى د رگیاه ــاى قارچ ــارى ه ــش بیم ــى، کاه ــرما زدگ ــه س ــاه ب ــت گی ــش مقاوم ــث افزای ــیم باع پتاس
کشــاورزى مــى موضعــى خاکهــاى آهکــى، افزایــش حاللیــت و جــذب عناصــر کــم مصــرف و پــر مصــرف بــه ویــژه فســفر، آهــن و روى و کنتــرل برخــى از 

عوامل بیمارى گردد.
کــود NPK شــرکت آرمــان ســبز آدینــه بــه دلیــل عــدم وجــود کلــر در فرموالســیون، مــى توانــد در زمینهــاى باغــى، زراعــى و اراضــى شــور نیــز مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد. همچنیــن بــه دلیــل اســتفاده از ســولفات آمونیــوم مشــکل آبشــویى ازت را نســبت بــه ســایر کودهــاى مشــابه برطــرف نمــوده 
اســت. همچنیــن بــه دلیــل وجــود گوگــرد محلــول بــه شــکل ســولفات و گوگــرد عنصــرى در ترکیــب ایــن کــود، عــالوه بــر اصــالح شــورى خــاك، باالتریــن 

میزان جذب مواد مغذى توسط گیاه انجام مى پذیرد. 

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

NPK
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نوع NPK                 نام محصول                 نحوه مصرف                           میزان مصرف

36-12-12 پودری

                                                       محلول پاشى                1 تا3 در هزار لیتر آب

                                                       همراه آبیارى                              10-20 کیلو در هکتار

                                                       محلول پاشى                           2 تا 3 کیلو در هزار لیترآب

                                                       همراه آبیارى                             10 تا 15 کیلو در هکتار

36-12-12 پودرى

توصیه برای مصرف:

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

درختان میوه

 گیاهان زراعى



ARMAN SABZ ADINEH

نوع NPK                نام محصول                     نحوه مصرف                           میزان مصرف
درختان میوه                  از زمان شروع رشد رویشى           200 تا 400 کیلوگرم در هکتار

                                            تا موقع رشد میوه
     انگور                     از زمان شکوفایى جوانه ها تا            150 تا 350 کیلوگرم در هکتار

                                            مرحله 3-4 برگى
                                                                                                                 درکل فصل، 2- 3 
                                                                                                                 مرحله مصرف شود

12-12-17

300 تا 600 کیلوگرم در هکتارمرکبات (درختان بالغ) 12-12-17                

سبزیجات و صیفى جات        2 بار مصرف: قبل از انتقال             200-500 کیلوگرم در هکتار
                                            نشاء و در طى رشد رویشى

   

www.adinehgroup.com

سیب زمینى و گوجه فرنگى          شروع تشکیل غده                       300-400 کیلوگرم در هکتار 
                                                      و موقع گلدهى

توصیه برای مصرف:

نکته: قبل از مصرف در مقیاس کوچک تست شود.

NPK




