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تغذیه گیاه



تغذیه آگاهانه ی گیاه باعث افزایش عملکرد در واحد سطح می شود که 
در پی آن از آب و خاک استفاده بهینه خواهد شد. به عالوه با تقویت گیاه، 
مصرف سموم نیز کاهش یافته و در نهایت غذای سالم تری تولید می شود.
این دفترچه به عنوان یک کارشناس همراه، می تواند ایده های بسیاری را 

در رابطه با مدیریت درست تغذیه گیاه در اختیار شما قرار دهد.  

احتیاط: تمامی اطالعات این دفترچه برمبنای دانش موجود و تجربیات بدست آمده در شرایط 
عمومی مزارع ایران ارائه شده است. شرکت سپاهان رویش به دلیل عدم امکان نظارت وکنترل 

شرایط متفاوت، مسئولیتی در برابر استفاده از این اطالعات در هر مزرعه ندارد.

Disclaimer: The information herein contained is given to the best 
knowledge and is believed to be accurate. The conditions of your use 
and application of the suggested formulae and recommendations, are 
beyond our control. No warranty is made as to the accuracy of any data 
or statements contained herein. Company specifically disclaims any re-
sponsibility or liability relating to the use of the suggested formulae and 
recommendations and shall under no circumstances whatsoever, be li-
able for any special, incidental or consequential damages arising from 
such use.



سپاهان رویش به عنوان وارد کننده نهاده های کشاورزی، خود را در برابر جامعه مسئول 
می داند و این مسئولیت را در تامین غذای کافی و سالم، افزایش کارایی و اثربخشی 
منابع، و حفظ محیط زیست تعریف می کند. تمام فعالیت های سپاهان رویش بر پایه ی 

چهار ستون انتخاب، نوآوری، گفتگو و همکاری قرار گرفته است.
انتخاب به معنی تامین بهترین نهاده های کشاورزی برای آب وخاک ایران،

نوآوری به معنی افزودن دانش و فناوری نو به داشته های موجود،
گفتگو به معنی تالش برای رساندن راه حل به نیازها، 

همکاری به معنی تالش برای سود بردن تمام بازیگران زنجیره ی تولید.

تغذیه آگاهانه ی گیاه باعث افزایش عملکرد در واحد سطح می شود که 
در پی آن از آب و خاک استفاده بهینه خواهد شد. به عالوه با تقویت گیاه، 
مصرف سموم نیز کاهش یافته و در نهایت غذای سالم تری تولید می شود.

این دفترچه به عنوان یک کارشناس همراه، می تواند ایده های بسیاری را 
در رابطه با مدیریت درست تغذیه گیاه در اختیار شما قرار دهد.  
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مدیریت تغذیه گیاه 

تغذیه درست هر گیاه به عواملی بستگی دارد که رعایت آنها وجه تمایز یک کشاورز موفق می باشد؛ عملکرد باالتر 
در کنار صرفه جویی اقتصادی، و تولید محصول سالم در کنار حفظ قابلیت کشت مزرعه در بلند مدت. 

برای مدیریت درست تغذیه گیاه، آگاهی داشتن از چند عامل الزم است. در این گفتار و بخش هایی که در پی آن 
می آیند تالش شده است تا مخاطبان با این عوامل آشنا شوند. هر کدام از این سرفصل ها دارای بحث های گسترده 
ایست که در این دفتر نمی گنجد و تنها ایده ی آن را در ذهن مخاطب ایجاد می کند. امید است این ایده ها شروعی 

برای ارتباط  بیشتر شما با سپاهان رویش باشد. 
شناخت خاک؛ از نظر بافت و ساختمان، میزان مواد آلی، مقدار عناصر قابل دسترس، pH، EC، ضریب نفوذ 

آب، عمق موثر ریشه و ...
شناخت آب؛ از نظر مقدار عناصر قابل دسترس، pH، EC، بی کربنات ها و ...

شناخت نیازهای غذایی گیاه در هر مرحله ی رشد
نقش تعادل عناصر غذایی در گیاه؛ هر کدام از عناصر غذایی نقش خاصی را در گیاه بازی می کنند که این فراتر 
از میزان مورد نیاز آنها می باشد. تغییر هرچند اندک در نسبت میان عناصر می تواند اثر مهمی در عملکرد نهایی و 

کیفیت محصول داشته باشد.
انتخاب روش متناسب و بهینه تغذیه گیاه؛ از نظر میزان فراهم نمودن مواد آلی و عناصر مورد نیاز پیش از 

کشت، همراه با آبیاری و یا محلول پاشی.
مدیریت آبیاری؛ متناسب با گیاه، شرایط کشت، شرایط اقلیمی و آب و هوایی و آب و خاک هر مزرعه.

انتخاب کود با کیفیت؛ از نظر حاللیت، دارا بودن مقدار درست عناصر ذکر شده، عاری بودن از عوامل ایجاد شوری 
مانند کلر و سدیم، عاری بودن از فلزات سنگین و ...

سپاهان رویش، همراه شما در مدیریت تغذیه گیاه

ما از آغاز کار خود در زمینه ی واردات کود شیمیایی در سال 1374، باور داشته ایم که مدیریت درست تغذیه گیاه 
یک سرمایه گذاری دارای ارزش افزوده می باشد؛ با افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش بسیاری از هزینه های 

غیر ضروری، درآمد نهایی کشاورز افزوده خواهد شد.

فعالیت های سپاهان رویش در راستای مدیریت درست تغذیه گیاه:
 واردات کود شیمیایی با کیفیت از معتبرترین تولیدکنندگان جهان

 شبکه گسترده پخش در سراسر ایران
 پشتیبانی فنی

 آموزش
 ایجاد پایگاه دانش
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نقش عناصر در تغذیه ی گیاه 

مواد غذایی گیاه عناصر شیمیایی هستند که برای رشد و توسعه گیاه ضروری می باشند. هنگامی یک عنصر برای گیاه 
ضروری محسوب می شود که برای تکمیل چرخه زندگی آن الزم باشد، توسط همه گیاهان مورد استفاده قرار بگیرد و 

همچنین هیچ عنصر دیگری نتواند به طور کامل جایگزین آن شود. 
در صورتیکه یک عنصر هر یک از این سه شرط را نداشته باشد )مثال مورد استفاده ی تنها برخی از گیاهان باشد( به عنوان 
عنصر مفید شناخته می شود. تغذیه گیاه به بررسی وضعیت گیاه با توجه به مواد غذایی گیاه و عناصر مفید می پردازد. 
گیاهان کربن، هیدروژن و اکسیژن را از هوا و آب و سایر عناصر غذایی را از خاک و آب جذب می کنند. کمبود هر 

یک از این عناصر موجب کاهش عملکرد می شود.
در ادامه نقش عناصر غذایی در گیاه، نشانه ها و عوامل موثر بر کمبود آن ها آورده شده است.

عناصر اصلی
عوامل موثر بر کمبودنشانه های کمبودنقش

N
ت 

از

 ساخت کلروفیل 
 سنتز پروتئین                   

 فتوسنتز                              
 رشد گیاه

 جذب مواد غذایي
 ساخت ویتامین ها و آمینواسیدها

 انتقال انرژی                     

 رشد بد یا کاهش رشد در گیاه 
 زرد شدن برگ ها )به ویژه برگ های 

مسن( 
 ریزش برگ ها در صورت کمبود 

شدید 
 ارغوانی رنگ شدن )به دلیل تجمع 

آنتوسیان ها( در بعضی گیاهان 

 کمبود مواد آلی در 
خاک 

 عدم توازن بین کربن و 
ازت خاک

P 
فر

س
ف

 فتوسنتز و تنفس
 ذخیره و انتقال انرژی 

 تقسیم، رشد و توسعه ی سلول
 تسریع در تشکیل و رشد ریشه

 تولید انرژی 
 نقش اساسي در تشکیل دانه

 انتقال صفات ارثي
 جزئي از غشاء سلولي

 کاهش رشد 
 سبز تیره شدن برگ ها 

 زرد یا قرمز شدن برگ در بعضی گیاهان
 سوختگی برگ های مسن 

 کاهش قابلیت انبارداری محصول

 کمبود مواد آلی در 
خاک 

 اسیدی بودن خاک
 اقلیم های سرد و 

مرطوب 
K

م 
سی

پتا

 تنظیم فشار اسمزي و فعالیت روزنه 
ها

  فتو سنتز 
 سنتز پروتئین

 نقل و انتقال انرژی
 کنترل تعرق در گیاه 
 رنگ آوری و زودرسی

 زرد شدن به شکل نواري 
 سوختگی در نوک و حاشیه برگ های 

مسن تر
 حساسیت باال به بیماري، تنش آبی، 

سرما و مشکالت شوری
 قاشقی شدن برگ ها

 رسی بودن خاک
 آبشویي زیاد

 عدم توازن در استفاده 
از سایر عناصرغذایي
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عناصر ثانویه
عوامل موثر  بر کمبودنشانه های کمبودنقش

M
g 

یم
یز

 ساخت و تشکیل کلروفیل من
 جذب آب 

 متابولیسم ازت
 متابولیسم فسفر 

 سنتز پروتئین 
 سنتز کوآنزیم ها 

 سوختگی بین رگبرگ ها در 
برگ هاي پیر

 کاهش رشد 

 اسیدی بودن خاک
 شنی بودن خاک

 باالبودن پتاسیم و کلسیم خاک
 آب وهواي سرد و مرطوب

C
a م

سی
 تقسیم سلوليکل

 رشد سلولي
 تشکیل دیواره سلولي

 نقش در فعالیت غشای سلولي 
 تراوایي غشای سلولی 

 لکه تلخ در میوه ها به 
خصوص گالبي و سیب 

 کم شدن استحکام برگ و میوه
 سوختگی گلگاه در فلفل و 

گوجه فرنگی
 کم شدن خاصیت انبارداری میوه 

 مصرف زیاد ازت
 غلظت باالی پتاسیم در خاک 

 آب و هوای گرم و خشک )تنش 
خشکی( 

S 
رد

وگ
 سنتز آمینو اسیدگ

 سنتز اسید نوکلئیک
 سنتز پروتئین 
 سنتز ویتامین
 سنتز کوآنزیم

 زرد شدن برگ های جوان
 کاهش رشد 

 غني بودن خاک از مواد آلی 
 آهکی بودن خاک

 خاک های با تهویه بد )متراکم( 
 خاک های سرد و مرطوب 

 آب شویي شدید 

عناصر ریز مغذی
عوامل موثر بر کمبودنشانه های کمبودنقش

Fe
ن 

آه
 سنتز کلروفیل و فتوسنتز 

 متابولیسم ازت )احیاي 
نیترات( 

 متابولیسم ازت هوا 
 سنتز پروتئین 

 تنفس میتوکندری

 زرد شدن برگ هاي جوان 
 سوختگی شدن برگ ها در 

صورت پیشرفت کمبود 
 ریزش برگ های سوخته 

 توقف رشد 
 کاهش عملکرد 

 قلیایي بودن خاک
 آهکی بودن خاک )آهک فعال( 

 باال بودن روي، مولیبدن، منگنز و 
مس خاک

 زهکشي ضعیف خاک
 سرد و مرطوب بودن طوالنی خاک

 مصرف بي رویه ازت، فسفر، کلسیم 
 نور و تشعشع زیاد 

Zn
ی 

رو

 سنتز پروتئین 
 متابولیسم هورمون ها 
 سنتز اسید نوکلئیک 

 تحریک آنزیم ها و 
فرآیندهاي آنزیمي 

 کاهش سطح برگ
 خطوط کمرنگ بین رگبرگ 

در ذرت
 ُرزت شدن برگ ها در درختان 

میوه 
 تشکیل برگ هاي کوچک 

 زرد شدن برگ هاي جوان در 
انگور 

 غني بودن خاک از مواد آلی 
 اسیدی یا قلیایی بودن زیاد خاک 

 رسي یا شني بودن خاک
 آب و هواي سرد و مرطوب 
 آب شویي و فرسایش شدید

 استفاده بي رویه ازت، فسفر و آهن 
 استفاده زیاد از آهک و آبیاري 
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ادامه عناصر ریز مغذی
عوامل موثر بر کمبودنشانه های کمبودنقش

M
n 

نز
نگ

 متابولیسم ازت )احیاي م
نیترات( 

 سنتز آمینو اسید
 سنتز کلروفیل و فتوسنتز 

 تحریک فرآیندهاي 
آنزیمي

 زرد شدن رگبرگ در برگ هاي 
جوان 

 لکه زرد و قهوه اي در برگ غالت 
 پژمرده شدن گیاه 

 برگ هاي مثلثي در چغندرقند 
 دانه های قهوه ای پشت برگ 

سیب زمینی
 گلریزی گوجه فرنگی و فلفل

 غني بودن خاک از مواد آلی 
 اسیدی یا قلیایی بودن زیاد خاک 

 آهکي بودن خاک
 خاک هاي شني و خاک هاي سبک که 

تحت تاثیر شدید هوا بودند 
 آب و هواي سرد و مرطوب 

 آب شویي و فرسایش شدید 

C
u 

س
 متابولیسم ازت )احیاي م

نیترات(
 سنتز آمینو اسید و کیتین
 سنتز کلروفیل و فتوسنتز 
 تحریک فرآیندهاي آنزیمي

 پیچیدگي برگ 
 زرد شدن انتهاي برگ 
 پژمردگي گیاه و میوه 

 خروج صمغ در مرکبات
 پوک شدن خوشه در غالت 

 غني بودن خاک از مواد آلی 
 قلیایي یا آهکي بودن خاک

 شني یا رسی بودن زیاد خاک
 آب شویي و فرسایش شدید 
 مصرف بي رویه ازت و فسفر
 مقادیر باالي روي و مولیبدن

B 
بُر

 رشد مریستم 
 موثر در گرده افشاني و لقاح

 متابولیسم هورمون 
 سنتز اسید نوکلئیک 

 متابولیسم کربوهیدراتها 
 سنتز پروتئین 

 مدیریت اکسین
 انتقال قند در چغندر قند 

و گوجه فرنگی

 پیچیدن برگ ها 
 تغییر بافت برگ 

 مرگ مریستم 
 ترکیدگی میوه 

 تشکیل میوه هاي بد شکل 
 دل سیاهي )چغندر و شلغم( 
 نقاط نکروزه در میوه های دانه دار

 اسیدی یا قلیایی بودن زیاد خاک 
 گرم و خشک بودن خاک

 باال بودن کلسیم و ازت خاک
 شني بودن خاک

 آب و هواي گرم و خشک 
 آب شویي و فرسایش شدید

 شدت نور زیاد 
 استفاده زیاد از آهک و آبیاري 

M
o 

دن
یب

مول
 فتوسنتز و سنتزکلروفیل 

 متابولیسم ازت
 تثبیت ازت هوا 
 سنتز آمینواسید

 سنتز اسید نوکلئیک
 سنتز پروتئین

 متابولیسم فسفر وآهن 
 سنتز کوآنزیم ها

 کاهش رشد )مشابه 
مسمومیت ازت( 

 برگها کوچک باقي مانده و 
نکروزه مي شوند )خربزه( 

 کاهش سطح برگ در کلم
 سوختگي مشابه مسمومیت 

ازت 

 کمبود مواد آلی در خاک
 اسیدی بودن خاک 

 خاک ها و اقلیم هاي گرم و خشک 
 تهویه ضعیف خاک

 باال بودن مس، آهن و منگنز خاک
 مصرف زیاد ازت 

عناصر مفید

Si
, C

o,
پژوهش ها نشان می دهد بعضی عناصر نظیر سیلیسیم، کبالت و... به عنوان عناصر مفید نقش کمکی ... 

و تاثیرگذار بر واکنش های عناصر دیگر و همچنین متابولیسم گیاه دارند. به عنوان مثال؛ سیلیسیم در 
گندم و جو باعث توزیع بهتر منگنز در برگ ها، و همچنین افزایش مقاومت فیزیکی و شیمیایی گیاه به 

آفات و بیماری ها می شود.
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بُر: رنگ پریدگی برگ های اطراف 
جوانه ها- مرگ و ریزش جوانه ها

سولفور: تغییر رنگ برگ و رگ 
برگ ها به سبز روشن- بدون ایجاد 

سوختگی نقطه ای

منگنز: رنگ پریدگی برگ- رگ 
برگ های اصلی و مویین به رنگ 

سبز باقی می مانند

روی: رنگ پریدگی برگ ها- رگ 
برگ ها ی باریک و کوتاه به رنگ 
سبز تیره باقی می مانند- ایجاد 
سوختگی های نقطه ای در سطح 

و کناره ی برگ ها

از  برگ  پریدگی  رنگ  منیزیم: 
حاشیه برگ ها- بدون سوختگی 
نقطه ای- قاشقی شدن کناره ی 
برگ ها- مرگ و ریزش برگ ها در 

شرایط کمبود شدید

فسفر: رشد کم میان گره ها و 
تغییر رنگ گیاه به سبز تیره- در 
شرایط کمبود حاد، رنگ گیاه به 
سمت قهوه ای تیره می رود- رنگ 

نقره ای یا برنزی زیر سطح برگ

کلسیم: تغییر رنگ گیاه به سبز تیره- 
خشکیدگی از نوک برگ آغاز شده و 
به کل برگ گسترش می یابد- نازک 

شدن و رنگ پریدگی برگ

آهن: تغییر رنگ برگ به سمت زرد- 
عمده ی رگ برگ های اصلی، سبز 

باقی می مانند

رگ  بین  فضای  رنگ  تغییر  مس: 
برگ ها به قرمز کم رنگ- پوسیدگی 

و ریزش برگ

مولیبدن: تغییر رنگ برگ به سبز 
روشن/ زرد/ نارنجی- ایجاد سوختگی 
نقطه ای در تمام سطح برگ به غیر 
ترشحات  ایجاد  ها-  برگ  رگ  از 

چسبناک در سطح زیرین برگ.

پتاسیم: شروع سوختگی نقطه ای 
از نوک برگ و تغییر رنگ حاشیه 
برگ ها- تغییر رنگ سوختگی ها در 
ادامه کمبود- خمیدگی نوک برگ به 

سمت پایین

نیتروژن: توقف رشد- رنگ پریدگی 
سوختگی  و  زردی  گیاه-  شدید 
برگ ها در شرایط کمبود شدید

* این عالئم به صورت کلی بوده و ممکن است در برخی گیاهان به شکل های دیگری دیده شوند.

نشانه های عمومی کمبود عناصر غذایی
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نقش تخصصی هر عنصر در گیاه

هر کدام از عناصر به شکل تخصصی اثری در هر گیاه دارد. شناسایی این اثر ویژه می تواند راهنمای خوبی در تغذیه 
درست هر گیاه باشد. برای نمونه در جدول زیر اثر تخصصی عناصر در گوجه فرنگی آمده است. همانگونه که در جدول 

مشاهده می کنید هر کدام از عناصر بر یک یا چند مولفه در گوجه فرنگی تاثیر افزاینده، کاهنده و یا دوگانه دارد.

نقش تخصصی هر عنصر در گیاه گوجه فرنگی
NPKCaMgSBFeCuMnMoZn

شروع تشکیل میوه1

رشد میوه2

عملکرد3

رسیدن میوه4

رنگ آوری5

سفتی میوه6

ماندگاری7

عارضه زنگار8

بریکس9

اسیدیته10

تو خالی شدن11

پوسیدگی گلگاه12

عارضه خال زرد13

ترک خوردگی14

آفتاب سوختگی15

پوسیدگی/ بیماری16

بافت سفید داخلی17

چوب پنبه ای شدن18

 افزاینده          کاهنده          دوگانه  
1.Fruit set   2.Fruit growth   3.Yield   4.Ripening   5.Color   6.Firmness   7.Shelf life   8.Russeting   9.TSS   10.Acidity
11.Puffiness   12.BER   13.Goldspeck   14.Cracking   15.Sunscald   16.Decay/Disease   17.Internal white tissue   18.Corkiness
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 اثر هم افزایی و رقابتی بین عناصر مختلف در جذب از طریق ریشه

Nutrient N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu Mo B NH4

N a s a s a

P a a s a a a

K a s s a a

Ca a a a a a a a a

Mg s a a

S

Na a a a a

Fe a

Mn a

Zn a a a

Cu a a

Mo s a s

B
a :  اثر رقابتی

s :  اثر هم افزایی
در این جدول ترتیب مقایسه ستون نسبت به ردیف می باشد. به عنوان مثال نیتروژن زیاد مانع جذب پتاسیم می شود و نه بالعکس.

تاثیر pH خاک بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی
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عناصر غذایی خارج شده در برداشت محصول

به ازای هر تن محصول تولید شده مقدار مشخصی از عناصر غذایی مصرف می شود که باید از طریق کوددهی تامین 
شود تا گیاه بتواند تا پایان دوره به تولید اقتصادی ادامه دهد. درک این موضوع می تواند مبنای یک برنامه غذایی 

جامع باشد.
عناصر غذایی خارج شده از خاک در تولید برخی از محصوالت در جدول زیر آمده است. این اعداد از منابع علمی 

استخراج شده اند، اعداد مربوط به سایر عناصر غذایی برای انواع گیاهان موجود می باشد.

مقدار عناصر غذایی خارج محصول
شده در برداشت محصول 

)Kg/Mt(

NPK

6/51/104/5بادام

3/10/440/6گردو

3/70/571/2پسته

1/10/132/0گریپفروت

1/50/172/1نارنگی

1/80/222/7پرتقال

1/60/171/7لیموترش

0/60/151/4سیب

1/50/252/3گیالس

2/20/301/8آلبالو

1/20/273/1زردآلو

1/20/202/2آلو

1/40/252/7هلو

1/60/232/6شلیل

2/20/393/0انبه

مقدار عناصر غذایی خارج محصول
شده در برداشت محصول 

)Kg/Mt(

NPK

1/80/243/2کیوی

1/50/352/7انگور

2/10/522/7خیار

2/00/173/2بادمجان

2/80/253/3فلفل رنگی

1/80/173/1گوجه فرنگی

1/20/221/5توت فرنگی

2/70/501/8پیاز

3/20/544/5سیب زمینی

2/20/554/6کاهو

2/60/482/9بروکلی

2/80/503/0گل کلم

2/20/403/0کلم قرمز

2/00/302/6کلم سفید

2/80/403/5قمری
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اس کیو ام                                                               
اس کیو ام یک شرکت پیشرو در زمینه ی تغذیه گیاه می باشد؛ معادن آن در شیلی و  دفتر مرکزی آن در بلژیک قرار دارد. امروزه 
اس کیو ام نه تنها بهترین کاالها و خدمات را ارائه می دهد بلکه هدف بلند پروازانه تری را سرلوحه ی خود قرار داده است؛ موفقیت 

مشتریانش در تمامی نقاط دنیا.
سپاهان رویش از سال 1374 نماینده انحصاری اس کیو ام در ایران می باشد.

کاالهای اس کیو ام در سه گستره با کارکردهای متفاوت قرار می گیرند:
 اولتراسول گستره ای از کودهای محلول در آب را در بر می گیرد که به منظور تامین نیازهای تغذیه ای گیاه در هر مرحله از رشد 

فرموله می شوند.
اسپیدفول برنامه ی تغذیه گیاه ویژه ی محلولپاشی با عملکرد سه گانه: اصالح، پیشگیری و محرک زیستی.

کیوراپ خط کامل گرانول از ترکیب هایی است که برای استفاده در خاک طراحی شده اند.

کودهای اسیدی
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

اولتراسول مگنوم اسپشیالکود کامل pH اسیدی

25 Kg
Ultrasol™ Magnum Special

2-1NPK(20-20-20)+ TE 
NPK(12- 6-40)+ TE
NPK(15-30-15)+ TE
NPK(28-14-14)+ TE

فسفر باال pH اسیدی
به همراه کلسیم

اولتراسول مگنوم فوسکال
25 Kg Ultrasol™ Magnum Phoscal

2-1NP(10-50-0) + 10CaO

اولتراسول مگنوم پی 44فسفر باال pH اسیدی
25 Kg Ultrasol™ Magnum P44

2-1NP(18-44-0)

کاالهای سپاهان رویش برای تغذیه گیاه

ما سبد کاالی خود را از معتبرترین تولیدکنندگان جهان مانند اس کیو ام، تریدکورپ و یارا فراهم آورده ایم. این کار 
با دقت زیاد صورت گرفته است تا منافع کشاورزان و مصرف کنندگان نهایی تامین شود.
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کودهای کامل آنتی استرس
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

کود کامل آنتی استرس  ویژه 
گوجه فرنگی

اولتراسول آنتی استرس گوجه فرنگی
15 Kg Ultrasol™ AntiStress Tomato

4-1NPK(13-7-31)+3.6MgO+7SO3+TE

کود کامل آنتی استرس ویژه 
خیار

اولتراسول آنتی استرس خیار
15 Kg Ultrasol™ AntiStress Cucumber

4-1NPK(15-8-26)+3.4MgO+6.7SO3+TE

کود کامل آنتی استرس ویژه 
فلفل

اولتراسول آنتی استرس فلفل
15 Kg Ultrasol™ AntiStress pepper

4-1NPK(14-7-29)+3.4MgO+6.7SO3+TE

کود کامل ویژه گیاه
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

Kg 25اولتراسول توت فرنگیویژه توت فرنگی
4-1Ultrasol™ Strawberry

کودهای کامل ویژه مراحل رشد
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

اولتراسولکود کامل ویژه مرحله استقرار
10 Kg Ultrasol NPK

4-3-2-1NPK(13-40-13) +3MgO+TE

اولتراسولکود کامل ویژه مرحله رویشی       

10 Kg Ultrasol NPK

4-3-2-1NPK (20-20-20) +TE
NPK(18-18-18) +TE , urea free

اولتراسولکود کامل ویژه مرحله زایشی    

10 Kg Ultrasol NPK

4-3-2-1NPK(12-12-36) +3MgO+TE
NPK(15-5-30) +2MgO+TE
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عناصر پر مصرف
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

اولتراسول 43-2-13نیترات پتاسیم اسیدی
25 Kg Ultrasol™ 13-2-43

4-3-2-1NPK(13-2-43)

اولتراسول کلسیمنیترات کلسیم
25 Kg Ultrasol™ Calcium

4-3-2-1N(15.5-0-0) + 26.3 CaO

اولتراسول مگنیتنیترات منیزیم
25 Kg Ultrasol™ Magnit

4-3-2-1N(11-0-0) + 15 MgO

اولتراسول کلمگنیترات کلسیم و منیزیم
25 Kg Ultrasol™ Calmag

4-3-2-1N(13-0-0) + 17 CaO + 6 MgO

اولتراسول اس ُا پیسولفات پتاسیم
25 Kg Ultrasol™ SOP

4-3-2-1K(0-0-51) + 18 SO3

اولتراسول مگسولسولفات منیزیم
25 Kg Ultrasol™ Magsol

4-3-2-113 SO3 + 16 MgO

اولتراسول ام کا پیمونوپتاسیم فسفات
25 Kg Ultrasol™ MKP

4-3-2-1PK(0-52-34)

اولتراسول ام آ پیمونو آمونیوم فسفات
25 Kg Ultrasol™ MAP

4-3-2-1NP(12-61-0)
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عناصر ریزمغذی
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

EDDHA 25-5-1اولتراسول میکرو  رکسین  آهن 48کالت آهن Kg
Ultrasol™ Micro Rexene® FeQ48

4-2-1Fe-EDDHA 6% (4.8% ortho-ortho)

EDTA اولتراسول میکرو رکسین روی 15کالت روی
5 Kg Ultrasol™ Micro Rexene® Zn15

4-3-2-1Zn-EDTA 15%

EDTA اولتراسول میکرو رکسین منگنز 13کالت منگنز
5 Kg Ultrasol™ Micro Rexene® Mn13

4-3-2-1Mn-EDTA 13%

  
با توافق با شرکت های اس کیو ام و اکزونوبل، سپاهان رویش مجوز بسته بندی 

1 کیلوگرمی کالت ها در ایران را دارد.

اسپیدفول
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

اسپیدفول  بُر اس پیبُر
12 Kg Speedfol B SP

4-3-2-1B 17 %

اسپیدفول  سیریالکود کامل ویژه غالت
10 Kg Speedfol Cereal

3NPK + 0.6 Zn + 0.2 B

کیوراپ
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

کیوراپ کمپلکس تاپ کاکود کامل پتاس باال گرانول
25 Kg Qrop Complex Top K

2NPK(12-6-24)+2MgO+3CaO+14SO3+TE

کیوراپ کا اس نیترات سولفات پتاسیم گرانول
25 Kg Qrop KS

2NK(13-0-46) + 2 SO4
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تریدکورپ  

کالت ها
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

 EDDHA کالت آهن
دامنه پایداری 3-11

اولترافررو
1,5,15 Kg ultraferro

4-2-1Fe-EDDHA (6), (4.2% ortho-ortho)

EDTA گستره ی کالت های تریدکورپ عناصرریزمغذی  با کالت

1,5,15 Kg

tradecorp chelate range  

4-3-2-1tradecorp Zn : Zn-EDTA (14) 

tradecorp Fe : Fe-EDTA (13.2)

tradecorp Mn : Mn-EDTA (13)

tradecorp Mg : Mg-EDTA (10)

tradecorp Cu : Cu-EDTA (14.5)

tradecorp Ca : Ca-EDTA (14)

tradeCitrus : Zn-EDTA (8), Mn-EDTA (6)

ترکیب شیمیایی میکروگرانول از 
ریز مغذی ها

گستره ی تریدکورپ آ زد

1,5,15 Kg
tradecorp AZ chelate range

4-3-2-1tradecorp AZ : Fe(7.5), Mn(3.5), Zn(0.7), 
Cu(0.28), B(0.65), Mo(0.3)
tradecorp AZ II : Fe(5), Mn(3.5), Zn(2.48), 
Cu(1), B(0.65), Mo(0.3)

آهن، منگنز، روی و مس کالت شده با EDTA و بر و مولیبدن به فرم معدنی

ترکیب ریز مغذی های کالت 
شده همراه گالیسین بتایین

کوکتل انیکس
1,5 Kg cocktail onyx

4-3-2-1Zn(4.8), Fe(3.8), Mn(2), Cu(1.4), B(0.35), 
Mo(0.4), N(3), GB(2)

GB : گالیسین بتایین، آمینو اسید موثر بر کاهش تنش های اسمزی )شوری، گرما، سرما، کم آبی و...(

تریدکورپ اسپانیا در گروه سپک در زمینه تغدیه گیاه فعالیت دارد. این شرکت از متخصصان مشتری شناس که دارای سالها تجربه ی 
عملی در نقاط گوناگون دنیا هستند تشکیل شده، و با سرمایه گذاری زیاد در بخش تحقیق و توسعه، تمرکز خود را بر فراهم کردن 

راه حل هایی که با بیشترین ارزش افزوده نیاز تولید کنندگان را برطرف کند، گذاشته است.
بسیاری از کاالهای تریدکورپ دارای مجوز ECOCERT برای استفاده در کشت های ارگانیک هستند. 

سپاهان رویش از سال 1379 نماینده انحصاری تریدکورپ در ایران می باشد.
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هیومیک اسید ها
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

مایع غلیظ شده هیومیک و 
فولویک اسید

هیومیستار
1,5,20 Lit humistar

1Humic Acid(13.2), Fulvic Acid(3.3), K2O(5.5)

هیومیک و فولویک اسید غلیظ 
شده به شکل میکروگرانول

هیومیستار دبلیو جی
1,5,15 Kg humistar WG

2-1Humic Acid(54), Fulvic Acid(11)

هیومیستار اس آیترکیب هیومیستار با سیلیسیم
5 Lit humistar Si

1Humic Acid(4.6), Fulvic Acid(1.15), 
K2O(10.2), SiO2(8.5)

اصالح کننده خاک و افزایش 
دهنده ریشه به همراه مواد غذایی

توربو روت

5 Lit
turbo root

3-1Humic Acid(5.8), Fulvic Acid(1.4), 
AA(3.5), N(2.7), P2O5(2.8), K2O(4.7), 
Fe+Mn+Zn+Mo

ترکیبات این گروه با توجه به مشکالت و شرایط خاص هر منطقه به منظور اصالح خاک از نظر شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی 
طراحی شده است. گستره ی هیومیستار  باعث گسترش و افزایش حجم ریشه، افزایش جذب مواد غذایی و آب، افزایش تخلخل 

و پوکی خاک، کاهش تنش کم آبی و شوری و... می شود.

محرک های زیستی
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

دلفان پالسمایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد
1,5,20 Lit delfan plus

4-3-1ON(6), OC(27.6), AA(28.8)

مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد 
به همراه ریزمغذی ها

دلفان آ-زد
1 Lit delfan plus

4-3-1CaO(0.6), AA(16.8), Fe(0.54), Mn(0.42), 
Zn(0.6), Mo, B

بُرآمین کلسیمبُر و کلسیم با آمینو اسید آزاد
1,5 Lit boramin Ca

3-1CaO(10.4), AA(6.5), N(6.9), B(0.3)
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ادامه محرک های زیستی

عناصر ریز مغذی همراه با آمینو 
اسیدها

گستره ی آتون 

1 Lit

aton range

4-3-1aton AZ : AA(5-6), Fe(0.9-1.1), Zn(1.08-
1.3), Mn(0.7-0.8), CaO(1-1.2), B(0.09-0.1), 
Mo(0.09-0.1)
aton Fe : AA(5-6), Fe(5.3-6.4)
aton Zn : AA(5-5.5), Zn(4.5-4.9)
aton Ca : AA(5-6), CaO(6.3-7.6)
aton Mn : AA(5-5.5), Mn(3.4-3.7)
aton Mo : AA(5-6.5), Mo(6-7.8), P2O5(11-14)

AA :  آمینو اسید      ON :  ازت آلی      OC :  کربن آلی

روتر آ-آمحلول استارتر  با  آمینو اسید آزاد
1,5 Lit ruter AA  

4-3-1N(6.6), P2O5(6), K2O(4.8), AA(8.4), 
Fe(0.044), Mn(0.06), Zn(0.08), Mo(0.12)

عصاره جلبک دریایی خالص
)ماده خشک 15 درصد(

فیلگیرین
1 Lit phylgreen

3-1SW(DM:15)

عصاره جلبک دریایی به همراه 
منیزیم، بُر و مولیبدن

فیلگیرین میرا
1 Lit phylgreen mira

3-1SW(DM:2), MgO(5), B(1), Mo(0.2)

عصاره جلبک دریایی به همراه 
ازت، منیزیم و آمینواسید

فیلگیرین کوما
1 Lit phylgreen kuma  

3-1SW(DM:6.6), N(4), AA(10.5)

عصاره جلبک دریایی به همراه 
NPK ، آمینواسید و ریز مغذی ها

فیلگیرین جما
1 Lit phylgreen gemma

3-1SW(DM:4.75), N(4.2), P2O5(5.9), K2O(5.1), 
AA(4.9), Fe(0.04), Mn(0.07), Zn(0.01)

گستره ی فیلگیرین  شامل عصاره خالص جلبک دریایی Ascophyllum nodosum که به روش استخراج سرد بدست 
آمده است. فیلگیرین میرا برای تشکیل میوه،  فیلگیرین کوما برای تحریک رشد و فیلگیرین جما به عنوان راه حل عمومی برای 

کلیه مشکالت  توصیه می شود.

کودهای مایع
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

فولرازت مایع
1,5 Lit folur

3-1N-NH2 (22)

18  |  srooyesh.com
* روش: 1.همراه آبیاری      2.استفاده در خاک     3.محلول پاشی      4.هیدروپونیک



ادامه کودهای مایع

فاینال کاپتاسیم مایع
1,5 Lit final K

3-1K2O(46.5), N(4.5), EDTA(1.5)

محلول غلیظ پتاسیم به همراه 
آمینواسید

آمیفول کا
1,5 Lit amifol K

3-1K2O(46.5), AA(7.5)

ترکیب ایده آل مخصوص 
محلولپاشی کلسیم

کلیتک

1 Lit
calitech

3-1CaO(24), N(16), MgO(3.2), Fe(0.08), 
Mn(0.16), Zn(0.03), Cu(0.06), B(0.08), 
Mo(0.008)

ترکیب ایده آل مخصوص 
محلولپاشی منیزیم

مگنیتک
1 Lit magnitech

3-1MgO(13), N(9.1), Fe(0.07), Mn(0.07), 
Zn(0.03), B(0.33), Mo(0.001)

ترکیب ایده آل مخصوص 
محلولپاشی روی و منگنز

توینتک روی- منگنز
1 Lit twintech Zn+Mn

3-1Zn(9.9), Mn(7.14), Mg(0.3), Fe(0.08), 
Cu(0.05), B(0.034), Mo(0.003)

تریدبُرمحلول غلیظ بُر -  اتانول آمین
1,5 Lit tradebor

3-1B(11)

محلول غلیظ بُر -  اتانول آمین 
همراه با مولیبدن

تریدبُر مولیبدن
1 Lit tradebor Mo

3-1B(8), Mo(1)

محلول غلیظ بُر -  اتانول آمین 
همراه با کالت روی

مخصوص تغذیه پس از برداشت

تریدبُر روی

1 Lit tradebor Zn

3-1B(8), Zn(2.75)

فسفیت پتاسیم در ترکیب های 
گوناگون

گستره ی ترافوس

1,5 Lit
trafos range

3-1trafos  K : P2O5(42), K2O(28)
trafos  Cu : P2O5(42), K2O(28), Cu(1)
trafos  sinergy : P2O5(40), K2O(26), 
SiO2(0.2), Ca(0.2), Mg(0.2)

ترکیبات دیگر: trafos AZ )فسفیت پتاسیم به همراه ریزمغذی ها و ازت(  
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ادامه کودهای مایع

محلول فسفر به فرم فسفات همراه 
با عناصر دیگر

گستره ی فوسترید

1 Lit
phostrade range

3-1Ca : P2O5(30.7), N(3.9), CaO(5.6) 
Zn : P2O5(42), ZnO(13.5), K2O(7.5)
Mg+Zn : P2O5(44), MgO(7.6), ZnO(3.5), K2O(7.5)

ان پی کا و استارترها
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*

ترکیب ایده آل برای پیشگیری و 
جبران اثر تنش های اسمزی

نوتریکمپلکس پالتینیوم
3 Kg nutricomplex platinium

4-3-1NPK(18-18-18)+TE+4GB
NPK(3-18-35)+TE+4GB

GB : گالیسین بتایین، آمینو اسید موثر بر کاهش تنش های اسمزی )شوری، گرما، سرما، کم آبی و...(     TE : ریزمغذی ها

ترکیب بُر و مولیبدن به همراه 
آمینواسید و فسفر و پتاسیم ویژه 

گل انگیزی و تشکیل میوه

فلورا استارت

1 Kg florastart

3-1P2O5(9.5), K2O(12.6), Mo(10), B(8), AA(5)

اصالح کننده ها
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brandروش*

اصالح کننده خاک های شور و 
Lit 20-5-1سالتریدسدیمی

1saltrad

اصالح کننده pH آب و خاک و 
 20-5-1-0.5لوورسونضد رسوب

Lit
4-3-2-1lower 7

pHorce 5, spray plus ترکیب دیگر:  
* روش: 1.همراه آبیاری      2.استفاده در خاک     3.محلول پاشی      4.هیدروپونیک

نکته های مهم در مصرف:
 میزان مصرف با توجه به آزمایش آب، خاک و برگ، نیاز گیاه در مرحله رشد، سن درخت و شرایط آب و هوایی متغیر است. 

برای آگاهی از میزان دقیق مصرف با کارشناس مشورت نمایید و یا در سطح کوچک آزمایش کنید. 
 پیش از اختالط با دیگر ترکیبات مورد استفاده در کشاورزی آزمایش شود.

 در هر بار محلولپاشی بیشتر از مقدار توصیه شده استفاده نشود.
 ترکیبات مایع را پیش از استفاده تکان دهید.

 جهت استفاده از هر نوع کود به pH آب، خاک و دامنه پایداری pH کود توجه کنید و در صورتی که pH آب برای 
محلول پاشی باال باشد از محلول لوورسون برای کاهش pH و افزایش کارایی استفاده کنید.
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یارامیال
نام تجارینوع کود

بسته بندی Brand
عناصر تشکیل دهندهروش*
ترکیب بهینه مواد غذایی در یک 

دانه
یارامیال کمپلکس

25 Kg YaraMila COMPLEX

2NPK(12-11-18)+8S+3MgO+TE

یارامیال، کود کامل کند رها شونده
یارامیال، ترکیب ویژه بدون خطر تجمع کود، آبشویی و رقابت منفی عناصر

یارالیوا
بسته بندینام تجارینوع کود

کشور سازنده
Brand

عناصر تشکیل دهندهروش*
نیترات کلسیم پایه ی محلول در 

آب
یارالیوا کلسینیت

25 Kg YaraLiva CALCINIT

4-3-1N(15.5)+26.3CaO

یارالیوا تروپیکوتنیترات کلسیم پایه ی زراعی
25 Kg YaraLiva TROPICOTE

2N(15.5)+26.3CaO

نیترات کلسیم پایه ی زراعی به 
همراه بُر 

یارالیوا نیترابُر
25 Kg YaraLiva NITRABOR

2N(15.5)+25.6CaO+0.3%B

یارا 
یارا ارائه دهنده راه حل هایی برای کشاورزی پایدار می باشد. کودها، برنامه های غذایی و تکنولوژی های یارا باعث افزایش عملکرد، بهبود 
کیفیت محصول و کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با فعالیت های کشاورزی می شود. یارا همواره مروج فرهنگی است که ایمنی مشتریان، 
کشاورزان و جامعه را تضمین نماید. یارا در سال 1905 در نروژ تاسیس شد و با داشتن بیش از 13000 نیرو،  حضور جهانی گسترده ای در 

160 کشور دنیا دارد. گستره ی کاالهای یارامیال و یارالیوا در کشور نروژ تولید می شود.
سپاهان رویش از سال 1382 همکاری با یارا را آغاز نمود.

srooyesh.com  |  21
* روش: 1.همراه آبیاری      2.استفاده در خاک     3.محلول پاشی      4.هیدروپونیک



گل رز 
)میزان توصیه شده برای هزار متر مربع(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک

حداقل 6 تا 10 گرم یارامیال کمپلکس
تامین نیاز غذایی پایه رز بدون خطر شوریدر خاکبرای هر بوته

انتقال نهال
افزایش جذب آب و ریزمغذی هاآبیاری100 تا 500 گرمهیومیستار دبلیوجی

تامین فسفر و توسعه ریشهآبیاری1 تا 2 کیلوگرممگنوم پی44
رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهن آبیاری250 تا 500 گرماولترافررو

دوره رویشی
رشد سریع تر و بهتر، تامین ازتمحلولپاشی1 در هزارفولر

افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگمحلولپاشی1 تا 2 در هزارفیلگیرین کوما
جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ-زد 
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری2 تا 3 کیلوگرم20-20-20

دوره گل دهی تا برداشت
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت افزایش تولیدآبیاری2 تا 3 کیلوگرم12-6-40

افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترهیومیستار اس آی
افزایش مقاومت گیاه به بیماری هامحلولپاشی1 تا 2 در هزارترافوس سینرژی
تامین ریز مغذی هامحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ-زد 

کاهش اثر تنش های محیطی و افزایش جذب موادغذاییمحلولپاشی0/5 تا 0/7 در هزاردلفان پالس
ماندگاری بیشتر بعد از برداشتمحلولپاشی2 در هزارکلیتک

رنگ آوری بهتر و سریع تر، افزایش اندازهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارآمیفول کا

برنامه غذایی پیشنهادی برای گیاهان گوناگون

در این بخش برنامه غذایی پیشنهادی برای گیاهان گوناگون با توجه به مرحله رشد آن ها  ارائه می شود. هر کشاورز با توجه 
به شرایط کشت خود می تواند از تمام یا بخشی از این برنامه استفاده نماید و یا موارد تکمیلی را از تیم فنی سپاهان رویش 
بخواهد. میزان مصرف با توجه به آزمایش آب، خاک و برگ، نیاز گیاه در مرحله رشد و عملکرد مورد انتظار، شرایط آب و 

هوایی و روش آبیاری متغیر است. برای آگاهی از میزان دقیق مصرف با کارشناس مشورت نمایید.
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خیار گلخانه ای
)میزان توصیه شده برای هزار متر مربع(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک25 تا 30 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از انتقال نشا تا استقرار کامل
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترتوربو روت
استقرار بهتر بوته توسعه ریشه و بازیابی گیاهمحلولپاشی0/5 تا 1 در هزارروتر آ- آ

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری100 تا250 گرماولترافـررو
مگنوم پی 44 /
تامین فسفر و توسعه ریشه قوی ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرممگنوم فوسکال

افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگمحلولپاشی 1 تا 2 در هزارفیلگیرین کوما

مرحله رویشی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرم20-20-20

کلسینیت/ 
استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیمآبیاری1 تا 2 کیلواولتراسول کلمگ

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ- زد

افزایش جذب و  نگهداری آب و مواد غذایی،  استقرار سریعآبیاری1 لیترهیومیستار
افزایش مقاومت به سفیدک داخلی و بوته میریمحلولپاشی1 تا 2 در هزار ترافوس سینرژی

مرحله زایشی )شرو ع گل دهی تا پایان دوره(
تامین عناصر غذایی مطابق نیاز خیار با راندمان باالآبیاری2 تا 3 کیلوگرمآنتی استرس خیار

مگنوم اسپشیال
تامین ازت و پتاسیم مطابق نیاز خیارآبیاری1 تا 2 کیلوگرم12-6-40

افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترهیومیستار اس آی
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس

افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ- زد2
افزایش وزن و جلوگیری از بدشکل شدن میوهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارآمیفول کا

پیشگیری از توقف رشد بوتهمحلولپاشی2 در هزاربرآمین کلسیم
فوسترید منیزیم 

افزایش باردهیمحلولپاشی1 تا 2 در هزارروی
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گوجه فرنگی گلخانه ای
)میزان توصیه شده برای هزار متر مربع(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز مطمئن و سریع بدون خطر شوریدر خاک25 تا 35 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از انتقال نشا
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترتوربو روت
استقرار بهتر بوته توسعه ریشه و بازیابی گیاهمحلولپاشی0/5 تا 1 در هزارروتر آ- آ

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری100 تا250 گرماولترافـررو
مگنوم پی 44 /
تامین فسفر و توسعه ریشه قوی ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرممگنوم فوسکال

افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگمحلولپاشی 1 تا 2 در هزارفیلگیرین کوما

مرحله رویشی )تا آغاز گل دهی(
مگنوم اسپشیال  

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرم20-20-20

استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیمآبیاری1 تا 2 کیلوگرمکلسینیت
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس

افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ- زد
گل انگیزی و تشکیل بهتر میوهمحلولپاشی0/5 تا 1 در هزارفلورا استارت

افزایش مقاومت به سفیدک داخلی و بوته میری و محلولپاشی1 تا 2 در هزار ترافوس سینرژی
پوسیدگی ساقه 

مرحله زایشی )شرو ع گل دهی تا پایان دوره(

افزایش جذب آب و مواد غذایی،  افزایش مقاومت به آفات آبیاری1 تا 2 لیترهیومیستار اس آی
و بیماری، افزایش وزن و ماندگاری

آنتی استرس گوجه 
تامین عناصر غذایی مطابق نیاز گوجه فرنگی با راندمان باالآبیاری2 تا 4 کیلوگرمفرنگی

مگنوم اسپشیال
تامین ازت و پتاسیم مطابق نیاز گوجه فرنگیآبیاری1 تا 2 کیلوگرم12-6-40

افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ-زد2
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس

رنگ آوری بهتر و سریع تر، افزایش وزن میوهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارآمیفول کا
سفتی میوه و پیشگیری از سوختگی گلگاهمحلولپاشی2 در هزارکلیتک
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فلفل رنگی گلخانه ای
)میزان توصیه شده برای هزار متر مربع(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز مطمئن و سریع بدون خطر شوریدر خاک25 تا 35 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از انتقال نشا
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترتوربو روت
استقرار بهتر بوته، توسعه ریشه و بازیابی گیاهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارروتر آ- آ

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری100 تا250 گرماولترافـررو
مگنوم پی 44 /
تامین فسفر و توسعه ریشه قوی ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرممگنوم فوسکال

افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگمحلولپاشی 1 تا 2 در هزارفیلگیرین کوما

مرحله رویشی )تا آغاز گلدهی(
مگنوم اسپشیال  

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرم20-20-20

افزایش جذب و  نگهداری آب و مواد غذایی،  استقرار سریعآبیاری1 لیترهیومیستار
استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیمآبیاری1 تا 2 کیلوگرمکلسینیت

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ- زد
افزایش مقاومت به سفیدک داخلی و بوته میری و پوسیدگی ساقه محلولپاشی1 تا 2 در هزار ترافوس سینرژی

مرحله زایشی )شرو ع گل دهی تا پایان دوره(

افزایش جذب آب و مواد غذایی،  افزایش مقاومت به آفات و آبیاری1 تا 2 لیترهیومیستار اس آی
بیماری ،  افزایش وزن و ماندگاری میوه

گل انگیزی و تشکیل بهتر میوه و عدم ریزش گلمحلولپاشی0/5 در هزارفلورا استارت
تامین عناصر غذایی مطابق نیاز فلفل با راندمان باالآبیاری2 تا 3 کیلوگرمآنتی استرس فلفل

مگنوم اسپشیال
تامین ازت و پتاسیم مطابق نیاز فلفلآبیاری1 تا 2 کیلوگرم12-6-40

افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ-زد2
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس

رنگ آوری بهتر و سریع تر، افزایش وزن میوهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارفاینال کا
پیشگیری از ترکیدگی میوه و سوختگی گلگاهمحلولپاشی2 در هزار برآمین کلسیم
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بادمجان گلخانه ای
)میزان توصیه شده برای هزار متر مربع(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک25 تا  35  کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از انتقال نشا تا استقرار کامل
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترتوربو روت
استقرار سریع تر بوتهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارروتر آ- آ

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری100 تا 250 گرماولترافـررو
مگنوم پی 44 /
تامین فسفر و توسعه ریشه قوی ترآبیاری1 تا 2 کیلوگرممگنوم فوسکال

افزایش و تحریک رشد، افزایش سطح برگمحلولپاشی 1 تا 2 در هزارفیلگیرین کوما

مرحله رویشی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری2 کیلوگرم20-20-20

کلسینیت/ 
جهت استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیمآبیاری1تا 2 کیلوگرماولتراسول کلمگ

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ- زد

افزایش طول میوه، افزایش سبزینگیمحلولپاشی1تا 2 در هزارمگنیتک
افزایش جذب و  نگهداری آب و مواد غذایی،  استقرار سریعآبیاری1 لیترهیومیستار

افزایش مقاومت به سفیدک داخلی و بوته میری، افزایش باردهیمحلولپاشی1 تا 2 در هزار ترافوس سینرژی

مرحله زایشی )شرو ع گل دهی تا پایان دوره(
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترآبیاری2 تا 3 کیلوگرم12-6-40

مگنوم اسپشیال
تامین ازت و پتاسیم مطابق نیاز خیارآبیاری1 تا 2 کیلوگرم12-6-40

افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترهیومیستار اس آی
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی0/7 در هزاردلفان پالس

افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/7 در هزارتریدکورپ آ- زد2
افزایش وزن و جلوگیری از بدشکل شدن میوهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارآمیفول کا

پیشگیری از توقف رشد بوتهمحلولپاشی2 در هزاربرآمین کلسیم
افزایش باردهیمحلولپاشی1 تا 2 در هزارفوسترید منیزیم روی
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توت فرنگی 
)میزان توصیه شده برای هزار متر مربع(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک50 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از انتقال نشا
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 لیترتوربو روت
استقرار سریعتر بوتهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارروتر آ- آ

افزایش رشد میوه، درشت شدنمحلولپاشی1 در هزارفیلگیرین کوما

یک ماه بعد
رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری250 تا 500 گرماولترافررو

اولتراسول توت 
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد آبیاری3 تا 5 کیلوگرمفرنگی

مگنوم پی 44 /
توسعه بهتر ریشهآبیاری1 تا 2 کیلوگرممگنوم فوسکال

رشد رویشی تا شروع گل
اولتراسول توت 

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد آبیاری3 کیلوگرمفرنگی

کلسینیت/ 
جهت استحکام ساقه و جلوگیری از کمبود کلسیمآبیاری1 تا 2 کیلوگرماولتراسول کلمگ

افزایش لقاح و باروری، همگونی و یکنواختیمحلولپاشی1 تا 2 در هزارفلورا استارت
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 در هزاردلفان پالس

تامین نیاز به ریزمغذی ها، رشد بهترمحلولپاشی1 در هزارتریدکورپ آ-زد

شروع میوه و رشد
اولتراسول توت 

تامین عناصر غذایی مطابق نیاز توت فرنگیآبیاری7 تا 10 کیلوگرمفرنگی

افزایش جذب ؛ آب و مواد غذایی،  افزایش مقاومت به آبیاری1 تا 2 لیترهیومیستار اس آی
آفات و بیماری،  افزایش وزن و ماندگاری

گل انگیزی و ماندگاری بیشترمحلولپاشی1 تا 2 در هزارترافوس سینرژی
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 در هزاردلفان آ-زد

 ماندگاری، بازارپسندی بیشترمحلولپاشی1 تا 2 در هزارکلیتک
رنگ آوری بهتر و سریع تر، افزایش وزن، افزایش کیفیت میوهمحلولپاشی1 تا 2 در هزارآمیفول کا / فاینال کا
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گوجه فرنگی، فلفل 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز مطمئن و سریع بدون خطر شوریدر خاک150 تا 200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از سبز شدن یا  انتقال نشا
افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری5 تا 10 لیترتوربو روت

مگنوم فوسکال /
توسعه بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

افزایش مقاومت به بیماری های قارچیمحلولپاشی1 تا 2 لیترترافوس سینرژی

رشد رویشی
مگنوم اسپشیال  

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترآبیاری10 کیلوگرم20-20-20

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتردلفان پالس
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمتریدکورپ آ- زد

کلسینیت/ 
گسترش و توسعه بهتر ریشه، کاهش خسارت شوریآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

شروع گلدهی تا اولین برداشت
گل انگیزی و تشکیل میوه بهترمحلولپاشی1 تا 2 لیترفیلگیرین میرا

افزایش اندازه و وزن میوه، تولید بیشترآبیاری15 کیلوگرمآنتی استرس گوجه
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتردلفان پالس

افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمتریدکورپ آ- زد2
سفتی میوه و پیشگیری از پوسیدگی گلگاهمحلولپاشی2 لیتربرآمین کلسیم

افزایش جذب و پوست آوری بهترآبیاری5 تا 10 لیترهیومیستار اس آی

برداشت های بعدی
افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری5 تا 10 لیترتوربو روت

اولتراسول  
افزایش وزن و تولید بیشترآبیاری15 کیلوگرم12-12-36

افزایش بار دهی و جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ- زد2
افزایش رشد میوه، درشت شدنمحلولپاشی1 تا 2 لیترفیلگیرین میرا

سفتی میوه و پیشگیری از پوسیدگی گلگاهمحلولپاشی2 لیترکلیتک

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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خیار، کدو، هندوانه، بادمجان 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز مطمئن و سریع بدون خطر شوریدر خاک100 تا 150 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

بعد از سبز شدن یا  انتقال نشا
افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری5 تا 10 لیترتوربو روت

مگنوم فوسکال /
توسعه بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری1 تا 2 کیلوگرماولترافـررو

رشد رویشی
مگنوم اسپشیال  

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترآبیاری10 کیلوگرم20-20-20

ترافوس کا /
افزایش مقاومت به سفیدک داخلی و بوته میریمحلولپاشی1 لیترترافوس سینرژی

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتردلفان پالس
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمتریدکورپ آ- زد

کلسینیت/ 
گسترش و توسعه بهتر ریشه، کاهش خسارت شوریآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

شروع گلدهی تا اولین برداشت
گل انگیزی و تشکیل بهتر میوهمحلولپاشی1 تا 2 لیترفیلگیرین میرا

افزایش وزن و تولید بیشترآبیاری15 کیلوگرمآنتی استرس خیار
توربو روت /
افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری5 تا 10 لیترهیومیستار

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتردلفان پالس
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمتریدکورپ آ- زد2

برداشت های بعدی
افزایش جذب و پیشگیری از بیماری قارچیآبیاری5 تا 10 لیترهیومیستار اس آی
افزایش وزن و تولید بیشترآبیاری15 کیلوگرمآنتی استرس خیار
افزایش طول میوه،  افزایش سبزینگیمحلولپاشی1 تا 2 کیلوگرمتریدکورپ منیزیم
افزایش باردهی، جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ- زد2

ماندگاری بهتر و جلوگیری از توقف رشد بوتهمحلولپاشی2 لیتربرآمین کلسیم
توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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کاهو و سبزیجات برگی 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک100 تا 150 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

جلوگیری از کمبود بُر و کلسیمدر خاک50  تا  75 کیلوگرمنیترا بُر

سبز شدن تا 8 برگی
رشد سریع، رفع کمبود آهنآبیاری 1 تا 2 کیلوگرماولترافررو

افزایش جذب و  نگهداری آب و مواد غذاییآبیاری5 تا 15 لیتر توربو روت
توسعه و رشد بهتر ریشهآبیاری5 تا 7 کیلوگرممگنوم پی44

توسعه و رشد اندام هواییمحلولپاشی1 لیتر فولر
 افزایش رشد رویشی و سطح برگمحلولپاشی1 لیتر فیلگیرین کوما

8  تا 12 برگی
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری10 تا 15 کیلوگرماولتراسول 20-20-20

کلسینیت/ 
گسترش و توسعه بهتر ریشه، تردی بیشترآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

پیشگیری از بیماری های قارچی و عملکرد بیشترمحلولپاشی1 لیتر ترافوس سینرژی
افزایش جذب و افزایش وزن و ماندگاریآبیاری5 تا 10 لیتر هیومیستار اس آی

جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد

ماندگاری و تردی بیشتر و جلوگیری از سوختگی و محلولپاشی1 لیتر کلیتک
گندیدگی برگ در کاهو

پایان تشکیل ِهد
افزایش عملکردآبیاری5 تا 10 کیلوگرماولتراسول 15-5-30

افزایش وزن، تردی و تازگیمحلولپاشی1 لیتر فاینال کا

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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کلم، گل کلم، بروکلی 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک150 تا 200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

سبز شدن تا 8 برگی
جلوگیری از کمبود بُر و کلسیمدر خاک70 تا 100 کیلوگرمنیترا بُر

رشد سریع، رفع کمبود آهنآبیاری 1 تا 2 کیلوگرماولترافررو
افزایش جذب و  نگهداری آب و مواد غذایی،  استقرار سریعآبیاری5 تا 10 لیترتوربو روت

توسعه و رشد بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم فوسکال
فوسترید منیزیم 

توسعه و رشد اندام هواییمحلولپاشی1 لیترروی

8  تا 12 برگی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترآبیاری10 تا 15 کیلوگرم20-20-20

افزایش جذب و پیشگیری از بیماری قارچیآبیاری5 تا 10 لیترهیومیستار
جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2

جلوگیری از پوکی ساقه و گندیدگی )در صورت نیاز(آبیاری1 کیلوگرماسپیدفول بر
کلسینیت/ 

گسترش و توسعه بهتر ریشهآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

پایان تشکیل هد
مگنوم اسپشیال

افزایش عملکرد و  وزن محصولآبیاری10 تا 15 کیلوگرم12-6-40

افزایش عملکرد و  وزن محصولآبیاری10 تا 15 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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پیاز، سیر، تره فرنگی 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز مطمئن و سریع بدون خطر شوریدر خاک100 تا   150  کیلوگرمیارامیال کمپلکس

4 برگي به بعد
افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری1 تا 2 کیلوگرماولترافررو
توسعه بهتر ریشهآبیاری5  تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

مگنوم اسپشیال  
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری15 کیلوگرم20-20-20

افزایش رشد و درشت شدن پیازمحلولپاشی1 تا 2 لیترفولر 
افزایش رشد میوه، درشت شدنمحلولپاشی1 در هزارفیلگیرین کوما

شروع تشکیل غده
افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری5 تا 10 لیترتوربو روت

تامین نیاز به ریزمغذی ها، رشد بهترمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
توسعه بهتر پیازآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم فوسکال

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتردلفان پالس
افزایش جذب و پیشگیری از بیماری های قارچیآبیاری5 تا 10 لیترهیومیستار اس آی
درشت شدن و پیشگیری و درمان بیماری قارچیمحلولپاشی1 تا 2 لیترترافوس کا /  مس

کلسینیت/ 
ماندگاری و تشکیل پوست بهترآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

تا پایان رشد غده )یک ماه قبل از برداشت(
مگنوم اسپشیال

افزایش وزن و تولید بیشترآبیاری10 تا 15 کیلوگرم12-6-40

 افزایش وزن و زودرسیمحلولپاشی1 تا 2 لیترآمیفول کا
افزایش عملکرد کمی و کیفیآبیاری10تا  15 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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سبزیجات ریشه ای )هویج، چغندر، تربچه و...(
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک150 تا 200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

سبز شدن
توسعه بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 لیتر توربو روت
رشد سریع، رفع کمبود آهنآبیاری 1 تا 2 کیلوگرماولترافررو

4  تا 6 برگی
توسعه و رشد بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

پیشگیری از بیماری های قارچی و عملکرد بیشترمحلولپاشی2 در هزارترافوس سینرژی
افزایش وزن، ماندگاری و پیشگیری از پوکی ساقهمحلولپاشی2 در هزاربرآمین کلسیم

مگنوم اسپشیال
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری10 تا  15 کیلوگرم20-20-20

جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد

8  تا 10 برگی )شروع رشد غده(
نیترا بُر/ 

جلوگیری از چند ریشه ای شدن هویج و پوکیدر خاک75  تا  100 کیلوگرماولتراسول کلمگ
رنگ دهی بهتر و جلوگیری از شکستگی

افزایش جذب و افزایش وزن و ماندگاریآبیاری5 تا 10 لیتر هیومیستار اس آی
مگنوم اسپشیال

افزایش عملکردآبیاری10 تا  15 کیلوگرم12-6-40

جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
جلوگیری از چند ریشه ای شدن هویج و پوکی تربچهمحلولپاشی1 لیتر برآمین کلسیم

طول دوره رشد غده
محلولپاشی1تا 2 در هزارفاینال کا

افزایش عملکرد، رنگ آوری بهتر و وزن بیشتر میوه
آبیاری10 تا  15 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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سیب زمینی 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک

در خاک250 تا 300 کیلوگرمیارامیال کمپلکس
آغاز مطمئن و سریع بدون خطر شوری

)یا نصف این مقدار به همراه نیترابر در زمان اسپار کردن یا 
خاک دهی(

از کاشت تا  سبز شدن 
افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذاییآبیاری2 تا 3 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

از سبز شدن تا شروع  غده )طول اندام هوایي 10سانتي متر(
افزایش جذب و تامین مواد غذاییآبیاری5 تا 10 لیترتوربو روت

توسعه بهتر ریشه و استولُن زایی، افزایش غدهآبیاری10 تا 15 کیلوگرممگنوم پی44
کلسینیت/ 

افزایش کیفیت پوست و انبارداریآبیاری75 کیلوگرماولتراسول کلمگ

تامین نیاز به ریزمغذی ها، رشد بهترمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتردلفان پالس

افزایش رشد میوه، درشت شدنمحلولپاشی1 تا 2 لیترفیلگیرین کوما

اندام هوایي کامل-  شروع گل
توسعه و رشد بهتر غدهآبیاری10 تا 15 کیلوگرم اولتراسول 12-12-36

افزایش رشد سیب زمینی و پوست آوری بهترمحلولپاشی1 تا 2 لیترترافوس سینرژی
فوسترید منیزیم 

افزایش باردهیمحلولپاشی1تا 2 در هزارروی

پایان گل-  رشد غده تا برداشت
افزایش رشد سیب زمینی و تشکیل بهتر پوستمحلولپاشی1 تا 2 لیترترافوس کا

افزایش جذب و پوست آوری بهترآبیاری5 تا 10 لیترهیومیستار اس آی
دلفان پالس/

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیترفیلگیرین کوما

تامین نیاز به ریزمغذی ها، رشد بهترآبیاری0/5 تا 1 کیلوگرمترید کورپ آ-زد2
مگنوم اسپشیال

توسعه و رشد بهتر غدهآبیاری10 تا 15 کیلوگرم12-6-40

رنگ بهتر، افزایش وزن و زودرس شدنمحلولپاشی1 تا 2 لیترفاینال کا / آمیفول کا
افزایش عملکرد کمی و کیفیآبیاری20 تا 25 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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گندم، جو، برنج 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک / کاشت
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک100 تا 150 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

سبز شدن
افزایش جذب آب و مواد غذایی )همراه با آب اول(آبیاری1 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

افزایش و توسعه ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی 44

پنجه زنی
اولتراسول 

افزایش پنجه زنیمحلولپاشی5 کیلوگرم20-20-20

کاهش تنش های محیطی و علف کشمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس
جلوگیری از زردی بوتهآبیاری0/5 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2

افزایش و توسعه ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی 44

شروع ساقه )آخر پنجه زنی(
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس

تامین نیاز ریز مغذی ها )مصرف در صورت نیاز(محلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد 2
افزایش عملکرد )تعداد دانه و طول خوشه(محلولپاشی5 کیلوگرماسپیدفول سیریال

کلسینیت/ 
جلوگیری از خوابیدگی بوته )ورس(آبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

آبستنی ساقه )قبل از ظهور گل(
مگنوم اسپشیال

افزایش وزن دانه، پر شدن دانه و جلوگیری از چروکیدگی دانهآبیاری5 تا 10 کیلوگرم12-6-40

شیری شدن و خمیری شدن
افزایش عملکرد )تعداد دانه و طول خوشه(محلولپاشی5  کیلوگرماسپیدفول سیریال

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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پنبه 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک / کاشت
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک150 کیلوگرم  یارامیال کمپلکس

سبز شدن
رشد و گسترش بهتر ریشهآبیاری10 لیتر هیومیستار

توسعه و رشد بهتر ریشهآبیاری8 تا 10 کیلوگرممگنوم فوسکال

توسعه اندام هوایی
استقرار سریعتر گیاهآبیاری1 تا 2 لیتر روتر آ-آ

جلوگیری از زردی بوته، رشد سریع ترمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمتریدکورپ آزد 
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1  لیتر دلفان پالس 

رشد ساقه اصلی
کاهش شوری در مناطق شورآبیاری5 تا 10 لیتر سالترید

مگنوم اسپشیال 
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعتر و توسعه آبیاری8 تا 10 کیلوگرم20-20-20

اندام هوایی

گلدهی بهترمحلولپاشی1 تا 2 لیتر ترافوس سینرژی 

رشد و گسترش بهتر ریشهآبیاری10 لیتر هیومیستار اس آی

غنچه گل)قبل از باز شدن(
کلسینیت/ 

گسترش و توسعه بهترآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

جلوگیری از زردی بوته، رشد سریع ترآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آزد 2
ترید بُر / 

وش بهتر، طول الیاف بلندترمحلولپاشی1 تا 2 لیتر بُرآمین کلسیم

افزایش عملکردآبیاری8 تا 10 کیلوگرماولتراسول 12-12-36

تشکیل غوزه
کیفیت و عملکرد بیشترمحلولپاشی2 لیتر فاینال کا

مگنوم اسپشیال 
کیفیت و عملکرد بیشترآبیاری8 تا 10 کیلوگرم12-6-40

باز شدن بهتر غوزه
باز شدن بهتر غوزهمحلولپاشی10 تا 12 لیتر لوورسون

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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آفتابگردان 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک / کاشت
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک150 تا 200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

سبز شدن
افزایش جذب آب و مواد غذایی، توسعه ریشهآبیاری1تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

توسعه و رشد بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

4  تا 10 برگی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری10 تا  15 کیلوگرم20-20-20

افزایش سطح برگ و پیشگیری از کمبود منیزیمآبیاری8 تا 10 کیلوگرماولتراسول کلمگ
جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد

افزایش رشد و سطح برگمحلولپاشی1 تا 2 لیتر فیلگیرین کوما

10  تا 12 برگی
افزایش جذب  آب و مواد غذاییآبیاری10 لیتر هیومیستار

اولتراسول -12-12
افزایش عملکردآبیاری10 تا 15 کیلوگرم36

کلسینیت/ 
گسترش و توسعه بهترآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

لقاح بهتر و جلوگیری از پوکیآبیاری1 لیتر اسپیدفول بر

گل دهی
مگنوم اسپشیال

افزایش عملکردآبیاری5 تا10 کیلوگرم12-6-40

جلوگیری از زردی بوته و پر شدن بهتر دانهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
افزایش عملکردآبیاری10 تا 15 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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زعفران تازه کشت شده 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک
درشت شدن بنه دختری و افزایش عملکرددر خاک150 تا200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

درشتی کالله و جلوگیری از فنری شدندر خاک75 کیلوگرمتروپیُکت/ کلسینیت

بعد از سبز شدن برگ
مگنوم پی44 /
تامین بهتر فسفر و ریشه دهی بیشترآبیاری10 تا 15 کیلوگرممگنوم فوسکال

دلفان پالس/
فیلگیرین

1/5 لیتر /
جلوگیری از سرما زدگی و رشد بهتر بنه دختریمحلولپاشی2 لیتر

نیمه اول بهمن

10 تا 15 لیترگستره ی هیومیستار
افزایش جذب آب و مواد غذایی، اصالح خاکآبیاری)2 تا 3 کیلوگرم(

3 تا 5 کیلوگرماولتراسول 20-20-20
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترمحلولپاشی

0/5 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد

نیمه دوم بهمن
محلولپاشی3 تا 5 کیلوگرماولتراسول 12-12-36

رشد بهتر بنه دختری، تشکیل جنین بیشتر گل در 
فروردین دلفان پالس/

فیلگیرین
1/5 لیتر /

محلولپاشی2 لیتر

نیمه اول اسفند
افزایش سالمت و اندازه بنه دختریمحلولپاشی2 لیتر فولر

اولتراسول اس اُ پی/
مگنوم اسپشیال

12-6-40
افزایش سالمت و اندازه بنه دختریمحلولپاشی5 کیلوگرم

پیاز زعفران پیش از کشت با هیومیستار 10 لیتر در هزار و روتر آ-آ به میزان 5 لیتر در هزار به همراه سم های قارچ کش و کنه کش طبق 
نظر کارشناس بذرمال شود )مقدار مورد نیاز بنه زعفران جهت کشت در هر هکتار 5 تن، در صورتی که حداقل وزن غده 8 گرم باشد، در 

نظر گرفته شده است(.
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زعفران چند ساله 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

آب گل

10 تا 15 لیترگستره ی هیومیستار
آبیاری)2 تا 3 کیلوگرم(

افزایش جذب آب و مواد غذایی و درشتی گل
آبیاری2 لیتر روتر آ- آ
افزایش قدرت و سرعت رشدآبیاری2 تا 3 کیلوگرماولترافررو

هنگام سله شکنی )کولش(
درشت شدن بنه دختری و افزایش عملکرددر خاک75 تا 100 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

درشتی کالله )جلوگیری از فنری شدن(در خاک75 کیلوگرمتروپیُکت/ کلسینیت

اولین آب بعد از گل
درشت شدن بنه دختری و افزایش عملکرددر خاک75 تا 100 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

مگنوم پی44 /
تامین بهتر فسفر و ریشه دهی بیشترآبیاری10 تا 15 کیلوگرممگنوم فوسکال

دلفان پالس/
فیلگیرین

1/5 لیتر /
جلوگیری از سرما زدگی و رشد بهتر بنه دختریمحلولپاشی2 لیتر

نیمه اول بهمن

10 تا 15 لیترگستره ی هیومیستار
افزایش جذب آب و مواد غذایی، اصالح خاکآبیاری)2 تا 3 کیلوگرم(

3 تا 5 کیلوگرماولتراسول 20-20-20
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترمحلولپاشی

0/5 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد

نیمه دوم بهمن
محلولپاشی3 تا 5 کیلوگرماولتراسول 12-12-36

رشد بهتر بنه دختری، تشکیل جنین بیشتر گل در 
فروردین دلفان پالس/

فیلگیرین
1/5 لیتر /

محلولپاشی2 لیتر

نیمه اول اسفند
افزایش سالمت و اندازه بنه دختریمحلولپاشی2 لیتر فولر

اولتراسول اس اُ پی/
مگنوم اسپشیال

12-6-40
افزایش سالمت و اندازه بنه دختریمحلولپاشی5 کیلوگرم

درصورت کمبود وقت می توان هیومیستار و یارامیال را در یک مرحله و در هنگام زاج آب استفاده نمود.
کلسینیت و یا تروپیکوت به صورت سرک طبق نظر کارشناس مصرف شود.

توجه شود در هنگام محلولپاشی دما از 5 درجه سانتیگراد کمتر نباشد.
آخرین زمان مصرف یارامیالکمپلکس اواخر دی ماه بوده و بعد از آن توصیه نمی شود.
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ذرت علوفه ای و دانه ای 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک / کاشت
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک150 تا 200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

سبز شدن
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

افزایش و توسعه ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی 44

2 تا 4 برگی 
مگنوم اسپشیال

/ 20-20-20
28-14-14

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری10 تا 15 کیلوگرم

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس
جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی1 لیتر تریدکورپ آ-زد2

تحریک رشدمحلولپاشی1 لیتر فولر

رشد مناسب و افزایش سبزینگی و سطح برگآبیاری10 کیلوگرماولتراسول مگنیت

6 تا 8 برگی  
جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد 2

گسترش و توسعه بیشترآبیاری10 لیتر توربو روت
مگنوم اسپشیال

افزایش وزن، جلوگیری از چروکیدگیآبیاری10 تا 15 کیلوگرم20-20-20

کلسینیت/ 
رشد بهترآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

ظهور گل
مگنوم اسپشیال

آبیاری5 تا 10 کیلوگرم12-6-40
افزایش تعداد دانه در بالل و افزایش وزن

آبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2

شیری شدن و خمیری شدن
مگنوم اسپشیال

آبیاری10 تا 15 کیلوگرم12-6-40
افزایش وزن، جلوگیری از چروکیدگی دانه

آبیاری10 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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یونجه 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک / کاشت
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک100 تا 150 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

آب دوم یا سوم بعد از کاشت
افزایش جذب آب و مواد غذایی آبیاری1 تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

سبز شدن  تا چین اول
مگنوم فوسکال /

افزایش و توسعه ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

مگنوم اسپشیال
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری10 تا 15 کیلوگرم20-20-20

جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس

 افزایش سبزینگی و سطح برگآبیاری5 تا 10 لیتر اولتراسول مگسول

مگنوم اسپشیال
افزایش عملکرد و ماده خشکآبیاری5 تا 10 کیلوگرم12-6-40

افزایش عملکرد و ماده خشکآبیاری10 کیلوگرماولتراسول  اس اُ پی

چین های بعدی
مگنوم فوسکال /

توسعه  و افزایش ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

جلوگیری از زردی بوتهآبیاری1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس

 افزایش سبزینگی و سطح برگآبیاری5 تا 10 لیتر اولتراسول مگسول
رشد مجدد سریع ترآبیاری5 تا 10 لیتر توربو روت

مگنوم اسپشیال
افزایش عملکرد ماده خشکآبیاری5 تا 10 کیلوگرم12-6-40

افزایش عملکرد ماده خشکآبیاری10 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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چغندرقند 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

مرحله آماده سازی خاک / کاشت
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاک150 تا 200 کیلوگرمیارامیال کمپلکس

سبز شدن
رشد سریع، رفع کمبود آهنآبیاری 1 تا 2 کیلوگرماولترافررو

افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذاییآبیاری1تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

4  تا 6 برگی
توسعه و رشد بهتر ریشهآبیاری5 تا 10 کیلوگرممگنوم پی44

افزایش عیار قند، جلوگیری از دل سیاهی، رشد غدهدر خاک70 تا 100 کیلوگرمنیترا بُر
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع تر و توسعه آبیاری10 تا 15 کیلوگرم20-20-20
اندام هوایی

تامین نیاز به ریز مغذی هامحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد
افزایش عیار قند،  جلوگیری از دل سیاهیمحلولپاشی1 لیتر / 1 کیلوگرمتریدبر/ اسپیدفول بُر

8  تا 10 برگی )شروع رشد غده(
رشد و گسترش بهتر غدهآبیاری10 لیتر هیومیستار

افزایش رشد غدهآبیاری10 تا 15 کیلوگرماولتراسول 12-12-36
کلسینیت/ 

گسترش و توسعه بهترآبیاری10 کیلوگرماولتراسول کلمگ

جلوگیری از زردی بوتهمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
افزایش عیار قند،  جلوگیری از دل سیاهیمحلولپاشی1 لیتر / 1 کیلوگرمتریدبر/ اسپیدفول بُر

مرحله رشد غده تا برداشت
مگنوم اسپشیال

افزایش وزن غده / افزایش عملکردآبیاری5  تا10 کیلوگرم12-6-40

افزایش عملکرد،  وزن بیشتر،  زود رس نمودنمحلولپاشی1تا 2 لیتر فاینال کا
افزایش عملکرد،  وزن بیشترآبیاری10 تا 15 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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مرکبات 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود
آغاز فصل

یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 تا 1500 گرم 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکبرای هر درخت

تورم جوانه تا باز شدن گل
افزایش جذب آب و مواد غذایی آبیاری2 تا 3 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

تامین نیاز آهن، جلوگیری از زردیآبیاری2 تا 3 کیلوگرماولترافررو
تامین نیاز غذایی منگنز و رویآبیاری2 تا 3 کیلوگرمترید سیتروس 
افزایش و توسعه ریشه، تشکیل میوهآبیاری20 تا 25 کیلوگرممگنوم پی 44
افزایش گل و میوه، جلوگیری از ریزش گلمحلولپاشی1 کیلوگرمفلورا استارت

بعد از ریزش 70 درصد گلبرگ
جلوگیری از زردی درخت و رشد بهترمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس
جلوگیری از ریزش میوهمحلولپاشی2 لیتر برآمین کلسیم

شروع تشکیل میوه
تامین نیاز غذایی منگنز و روی و جلوگیری از زردی برگآبیاری2 تا 3 کیلوگرمترید سیتروس 

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترآبیاری20 تا 25 کیلوگرماولتراسول 12-12-36
کلسینیت/ 

رشد مناسب، جلوگیری از ترکیدگی و ریزش میوهآبیاری10 تا 15 کیلوگرماولتراسول کلمگ

میوه سبز رنگ
مگنوم اسپشیال

افزایش وزن، کیفیت رنگ و مزه آبیاری15 تا 20 کیلوگرم12-6-40

افزایش مقاومت به بیماریها و ریزشمحلولپاشی2 تا 3 لیتر ترافوس سینرژی
جلوگیری از زردی درختمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آزد 2

جلوگیری از ترکیدگیمحلولپاشی2 لیتر کلیتک

بلوغ و رسیدگی
افزایش وزن، کیفیت رنگمحلولپاشی2 لیتر آمیفول کا

استفاده از فیلگیرین و دلفان پالس خطر سرمازدگی را در درختان کاهش می دهد.
توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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میوه های دانه دار 
سیب، گالبی، به و... )میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

آغاز فصل
یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 گرم تا 2 کیلو برای هر 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکدرخت

تورم غنچه تا قبل از باز شدن گل
رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری10 تا 90 گرم برای هر درختاولترافررو

افزایش جذب و نگهداری آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی
محلولپاشی1 کیلوگرماسپیدفول بُر

افزایش لقاح، جلوگیری از ریزبرگی محلولپاشی2 لیتر فولر
محلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ روی

تشکیل بهتر میوه و عدم ریزش گلآبیاری20 تا 25 کیلوگرممگنوم پی44

تشکیل میوه و رشد میوه
جلوگیری از زردی درخت و رشد بهترمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 کیلوگرمدلفان پالس
جلوگیری از لکه تلخ، افزایش ماندگاریمحلولپاشی2 کیلوگرمکلیتک

پیشگیری و مبارزه با قارچ، مقاومت به ریزشمحلولپاشی1 تا 2 لیتر ترافوس سینرژی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری20 تا 25 کیلوگرم15-5-30

کامل شدن رشد و تغییر رنگ 
مگنوم اسپشیال

 / 12-6-40
اولتراسول 15-5-30

افزایش عملکرد کمی و کیفیآبیاری20 تا 25 کیلوگرم

جلوگیری از لکه تلخ،  افزایش ماندگاریمحلولپاشی2 لیتر کلیتک
رنگ آوری بهتر و سریع تر، افزایش وزن محلولپاشی2 لیتر آمیفول کا

افزایش عملکرد کمی و کیفیآبیاری25 تا 35 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

بعد از برداشت
افزایش پتانسیل میوهمحلولپاشی2 لیتر فولر و فاینال کا

افزایش تعداد جوانه گل سال آینده، انتقال قند به تنهمحلولپاشی1 کیلوگرماسپیدفول بُر
افزایش تعداد جوانه گلمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ روی

استفاده از فیلگیرین و دلفان پالس خطر سرمازدگی را در درختان کاهش می دهد.
توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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میوه های هسته دار 
هلو، شلیل، زردآلو، گیالس، آلبالو و... )میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

آغاز فصل
یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 گرم تا 1 کیلوگرم برای 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکهر درخت

تورم جوانه تا قبل از باز شدن گل
رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری10 تا 90 گرم برای هر درختاولترافررو

افزایش جذب و  نگهداری آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی
محلولپاشی1 لیتر ترید بُر

افزایش لقاح، جلوگیری از ریزش میوه و گل محلولپاشی2 لیتر فولر
محلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ روی
گلدهی بهتر و تشکیل بهتر میوهمحلولپاشی1 تا 2 لیتر  فیلگیرین میرا
تشکیل بهتر میوه و پیشگیری از ریزش گلآبیاری20 تا 25 کیلوگرممگنوم پی44

بعداز ریزش 70 درصد گلبرگ، تشکیل میوه و رشد میوه
جلوگیری از زردی درخت و رشد بهترمحلولپاشی1 کیلوگرمترید کورپ آ-زد2

کاهش تنش های محیطی و افزایش جذبمحلولپاشی1 لیتر دلفان پالس
جلوگیری لکه تلخ،  افزایش ماندگاریمحلولپاشی2 لیتر کلیتک

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، مقاومت به ریزش میوهمحلولپاشی2 تا 3 لیتر ترافوس سینرژی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری20 تا 25 کیلوگرم20-20-20

مگنوم اسپشیال
 / 12-6-40

اولتراسول 15-5-30
رشد،  افزایش عملکرد کمی و کیفیآبیاری20 تا 25 کیلوگرم

کامل شدن رشد , تغییر رنگ 
رنگ آوری بهتر سریع تر، افزایش وزن محلولپاشی1 تا 2 لیتر  فاینال کا

افزایش عملکرد کمی و کیفیآبیاری25 تا 35 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

بعد از برداشت
افزایش پتانسیل میوه دهی در سال آیندهمحلولپاشی2 لیتر فولر و فاینال کا

افزایش تعداد جوانه درگل سال آینده، انتقال قند به تنهمحلولپاشی1 کیلوگرماسپیدفول بُر
افزایش تعداد جوانه گل در سال آیندهمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ روی

استفاده از فیلگیرین و دلفان پالس خطر سرمازدگی را در درختان کاهش می دهد.
توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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انگور 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

آغاز فصل
 یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 تا750 گرم برای هر 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکدرخت

هم اندازه شدن دانه های انگوردر خاک50 تا 150 گرم برای هر درختنیترا بُر
تورم جوانه تا قبل ا ز باز شدن گل*

رشد سریع و بهتر، رفع کمبود آهنآبیاری10 تا 90 گرم برای هر درختاولترافـررو
افزایش جذب آب و مواد غذاییآبیاری1 تا 2 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

2 لیتر فولر
افزایش جذب، جلوگیری از ریز برگی، تعداد محلولپاشی

میوه بیشتر در خوشه، لقاح بهتر 1 لیتر / 1 کیلوگرمتریدبر/ اسپیدفول بر
1 کیلوگرمتریدکورپ روی

تبدیل گل به میوه تا کامل شدن میوه
افزایش رشد و توسعه ریشهآبیاری10 تا 20 کیلوگرممگنوم فوسکال

جلوگیری از زردی درخت و رشد بهترمحلولپاشی0/5 تا 1 کیلوگرمترید کورپ آ-زد
پیشگیری از سفیدک،  مقاومت به ریزشمحلولپاشی2 لیتر ترافوس سینرژی
رشد و توسعهآبیاری50 تا 75 کیلوگرماولتراسول کلمگ

جلوگیری از ریزش، ترکیدگیمحلولپاشی2 تا 3 لیتر برآمین کلسیم
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشدآبیاری 25 تا 30 کیلوگرماولتراسول 12-12-36

تغییر رنگ، رسیدگی 
جلوگیری از  ترکیدگی و ریزش دانهمحلولپاشی2 لیتر کلیتک

رنگ آوری بهتر سریع تر، افزایش وزن خوشهمحلولپاشی2 لیتر   فاینال کا
افزایش وزن خوشه، بهبود رنگ و طعمآبیاری25 تا 35 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

بعد از برداشت
افزایش پتانسیل میوهمحلولپاشی2 لیتر فولر

افزایش تعداد جوانه گل سال آینده، انتقال قند به تنهمحلولپاشی1 لیتر / 1 کیلوگرمتریدبر/ اسپیدفول بُر
افزایش تعداد جوانه گلمحلولپاشی1 کیلوگرمتریدکورپ روی

* قبل از باز شدن گل می توان از فلورا استارت نیز به تنهایی استفاده کرد.
استفاده از فیلگیرین و دلفان پالس خطر سرمازدگی را در درختان کاهش می دهد.

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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انار 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

آغاز فصل
یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 تا 700 گرم برای 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکهر درخت

کاهش شوری خاکآبیاری 5 تا 15 لیتر سالترید

جوانه زنی
توسعه بهتر ریشه، کاهش pH خاکآبیاری15تا 25 کیلوگرممگنوم پی44

بعد از تبدیل گل به میوه
تهویه پذیری بهتر خاک، مقاومت به خشکی و رفع کمبود آبیاری3 کیلوگرماولترافـررو

آهن آبیاری5 تا 10 لیتر هیومیستار

خرداد 
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری20 کیلوگرماولتراسول 12-12-36

جلوگیری از زردی درخت و رشد بهترآبیاری2 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد
جلوگیری از دانه سفیدی انارآبیاری2 کیلوگرمترید کورپ مس

تهویه پذیری بهتر خاک و مقاومت به خشکیآبیاری8 لیتر هیومیستار

مرداد
کلسینیت/ 

اولتراسول کلمگ
100 تا 300 گرم برای 

هر درخت
استفاده در 

جلوگیری از ترکیدگیخاک

رفع کمبود رویآبیاری3 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
تهویه پذیری بهتر خاک و مقاومت به خشکیآبیاری5 تا 10 لیتر توربو روت

شهریور
افزایش خاصیت انبار داریآبیاری30 کیلوگرماولتراسول اس اُ پی

مگنوم اسپشیال
تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریع ترآبیاری20 کیلوگرم12-6-40

استفاده از فیلگیرین و دلفان پالس خطر سرمازدگی را در درختان کاهش می دهد.
توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.

srooyesh.com  |  47



پسته 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

چالکود زمستانه
یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 تا 1500گرم برای 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکهر درخت

150 تا 500 گرم برای کلسینیت/ تروپیُکت
تشکیل بهتر پوسته استخوانی، کاهش ریزش خوشهدر خاکهر درخت

تامین بُر مورد نیاز گیاه در طول فصلدر خاک5 تا 10 کیلوگرماسپیدفول بُر

اسفند ماه
مگنوم فوسکال/ 

تامین بهتر فسفر و ریشه دهی بیشترآبیاری15 تا 20 کیلوگرممگنوم پی44

تامین پتاسیم اولیه برای گیاهآبیاری300 گرم برای هر درختاولتراسول اس اُ پی
جلوگیری از خشک شدن درخت بر اثر شوری سدیمیآبیاری10 تا 35 لیتر  سالترید

تورم جوانه
1/5 در هزارتریدکورپ روی

افزایش قدرت گرده افشانیمحلولپاشی
1 در هزارتریدکورپ منگنز

1/5 در هزارتریدبُر
2 در هزارفولر

شروع گل دهی
افزایش تعداد دانه در خوشهمحلولپاشی1 در هزارفلورا استارت

افزایش جذب آب و عناصر غذاییآبیاری8 تا 10 لیتر هیومیستار
رفع کمبود آهنآبیاری2 تا 5 کیلوگرماولترافررو

ارزنی شدن
جلوگیری از ریزش خوشه، کاهش عارضه لکه استخوانیمحلولپاشی1 در هزارتریدکورپ کلسیم 

کاهش تنش های محیطی، جلوگیری از ریزش برگ، محلولپاشی2 در هزارفیلگیرین
تامین ریزمغذی ها محلولپاشی1 در هزارکوکتل اونیکس

عدسی شدن
جلوگیری از ریزش خوشه، کاهش عارضه لکه استخوانیمحلولپاشی1 در هزارتریدکورپ کلسیم 

جلوگیری از ریزش برگ، تامین ریزمغذی هامحلولپاشی1 در هزارکوکتل اونیکس
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ادامه برنامه پسته 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

شروع رشد میوه
جلوگیری از ریزش خوشه، کاهش عارضه لکه استخوانیمحلولپاشی1 در هزارتریدکورپ کلسیم 

کاهش تنش های محیطی، جلوگیری از ریزش برگمحلولپاشی2 در هزارفیلگیرین
افزایش جذب آب و عناصر غذاییآبیاری10 لیتر هیومیستار

300 گرم برای هر اولتراسول اس اُ پی
کمک به بهتر پر شدن مغز پسته و خندانی پستهآبیاریدرخت

شروع مغز پر کردن
جلوگیری از سقط جنین در اثر شوریآبیاری10 تا 15 لیتر سالترید

پر کردن بهتر و سریع تر، کامل شدن مغزآبیاری15 تا 20 کیلوگرممگنوم پی44

مگنوم اسپشیال 
پر کردن بهتر و سریع تر، کامل شدن مغزآبیاری20 کیلوگرم12-6-40

افزایش درصد خندان شدن پسته )تکرار 2 بار(محلولپاشی2 در هزارآمیفول کا / فاینال کا

300 گرم برای هر اولتراسول اس اُ پی
کمک به بهتر پر شدن مغز پسته و خندانی پستهآبیاریدرخت

جلوگیری از تنشمحلولپاشی2 در هزاردلفان پالس

بعد از برداشت
جلوگیری از ریزش جوانه گل سال آیندهمحلولپاشی2 در هزارفولر

انتقال قندها به تنهمحلولپاشی1/5 در هزارتریدبُر

افزایش ذخایر غذایی گیاه برای سال آیندهمحلولپاشی1 در هزارتریدکورپ منگنز

کمک به رفع کمبود روی در جوانه گل برای سال بعدمحلولپاشی1/5 در هزارتریدکورپ روی

خزان برگ ها
جلوگیری از ریزش خوشه، کاهش عارضه لکه استخوانیمحلولپاشی1 در هزارتریدکورپ کلسیم 

لوورسون برای اثر بخشی بیشتر محلولپاشی ها و کاهش هزینه ها در هر محلولپاشی 250 تا 500 سی سی در هزار لیتر آب قبل از اختالط در 
هر نوع سم یا کود اضافه شود.

توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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زیتون 
)میزان توصیه شده برای هر هکتار(

نقشروشمقدارنام کود

آغاز فصل
یارامیال کمپلکس/
کیوراپ کمپلکس

250 تا 1500 گرم 
آغاز سریع و مطمئن بدون خطر شوریدر خاکبرای هر درخت

شکفتن جوانه برگ
افزایش جذب آب و مواد غذایی آبیاری2 تا 3 کیلوگرمهیومیستار دبلیوجی

تامین نیاز آهن )تا پایان دوره طی 2 تا 3 مرحله(آبیاری2 تا 3 کیلوگرماولترافررو
افزایش و توسعه ریشه، تشکیل میوهآبیاری20 تا 25 کیلوگرممگنوم پی 44

محلولپاشی/1 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد2
جلوگیری از زردی درخت، رشد بهترآبیاری

جلوگیری از ریزش گل و تلقیح بهترمحلولپاشی2 لیتر فیلگیرین میرا

قبل از باز شدن گل
افزایش مقاومت به بیماری ها و ریزش گلمحلولپاشی2 لیتر ترافوس سینرژی
مگنوم اسپشیال

تامین نیاز غذایی گیاه جهت رشد بهتر و سریعترآبیاری20 تا 25 کیلوگرم20-20-20

رشد مناسب، رفع نیاز کلسیمآبیاری10 تا 15 کیلوگرمکلسینیت
افزایش لقاح، عمکرد بیشترمحلولپاشی1 کیلوگرماسپیدفول بر

تشکیل و رشد میوه
افزایش رشد میوهآبیاری15 تا 20 کیلوگرماولتراسول 12-12-36

رشد مناسب، رفع نیاز منیزیمآبیاری5 تا 10 کیلوگرماولتراسول کلمگ
جلوگیری از زردی درخت، رشد بهترآبیاری2 کیلوگرمتریدکورپ آ-زد 2

افزایش پتانسیل میوهمحلولپاشی2 لیتر فولر

افزایش مقاومت به بیماری ها و ریزش میوهمحلولپاشی2 لیتر ترافوس سینرژی

بلوغ و رسیدگی
مگنوم اسپشیال

آبیاری15 تا 20 کیلوگرم12-6-40
افزایش وزن، کیفیت رنگ و طعم 

محلولپاشی2 لیتر فاینال کا

استفاده از فیلگیرین و دلفان پالس خطر سرمازدگی را در درختان کاهش می دهد.
توجه: حداقل آب مصرفی برای محلولپاشی 1000 لیتر در هکتار است.
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سبد کاالی پیشنهادی
برای  نیازها و موقعیت های گوناگون

برا ی شما هم یک پیشنهاد داریم، با ما تماس بگیرید.

تنش های سرمایی

نوتریکمپلکس
دلفان پالس

فیلگیرین

جلوگیری از ریزش گل

ینتک تو
ُبرآمین  کلسیم

دلفان پالس

تغذیه پس از برداشت

تریدُبر روی

رنگ آوری میوه

فاینال کا
کا آمیفول 

منگنز تریدکورپ 

خاک های شور و سدیمی

یارامیال
هیومیستار اس آی

مگنوم فوسکال
سالترید

مناطق دارای مسمومیت ُبر

ترافوس سینرژی
هیومیستار اس- آی

مگنوم اسپشیال

مناطق گرم و خشک

هیومیستار گستره 
سینرژی ترافوس 

نوتریکمپلکس
کا آمیفول 

تغذیه نشا
روتر آ-آ

توربوروت

افزایش و تحریک 
تولید گل و میوه

میرا فیلگیرین 
ُبر اسپیدفول 

تریدکورپ روی
استارت فلورا 

ماندگاری و انبارداری
کلیتک

ُبرآمین  کلسیم
ترافوس سینرژی

پیشگیری  و مبارزه 
با بیماری های قارچی

ترافوس سینرژی
ترافوس مس

کلیتک

سپاهان رویش
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