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ترید سیتروس
EDTA کالت منگنز و روی

کوکتل انیکس
کالت EDTA ریزمغذی ها  

همراه با افزودنی ها

تریدکورپ مس
EDTA کالت مس

تریدکورپ آ-زد
کالت EDTA ریزمغذی ها

تریدکورپ آ-زد 2
کالت EDTA ریزمغذی ها

تریدکورپ منگنز
EDTA کالت منگنز

تریدکورپ کلسیم
EDTA کالت کلسیم

تریدکورپ منیزیم
EDTA کالت منیزیم

روتر آ-آ
محلول استارتر  با  آمینو اسید آزاد

اولترافررو
EDDHA کالت آهن

تریدکورپ روی
EDTA کالت روی

برآمین کلسیم
بُر و کلسیم با آمینو اسید آزاد

تریدکورپ آهن
EDTA کالت آهن

دلفان پالس
مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد
برای پیشگیری و درمان اثرات تنش

دلفان آ-زد
مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد 

به همراه ریزمغذی ها

فیلگیرین کوما
ترکیبی از جلبک دریایی

برای تحریک رشد

فیلگیرین میرا
ترکیبی از جلبک دریایی برای 
تحریک گلدهی و تشکیل میوه

فیلگیرین جما
 ،NPK ترکیبی از جلبک دریایی و

ریزمغذی ها و آمینو اسیدها

فیلگیرین
عصاره جلبک دریایی خالص

Sepahan Rooyesh

chelates        کالت ها

biostimulants        محرک های زیستی



توینتک روی - منگنز
ترکیب ایده آل مخصوص 
محلولپاشی روی و منگنز

فوسترید کلسیم
فسفات و نیتروژن به همراه کلسیم

 تامین انرژی برای رشد

ترافوس کا
فسفیت پتاسیم

ترکیب کارامد با عملکرد 
سیستمیک ویژه

ترافوس آ-زد
فسفیت پتاسیم به همراه عناصر 

غذایی برای سالمت گیاه

فوسترید منیزیم و روی
فسفات و پتاسیم به همراه 

منیزیم و روی 
تامین انرژی برای رشد

مگنیتک
ترکیب ایده آل مخصوص 

محلولپاشی منیزیم

ترافوس سینرژی
فسفیت پتاسیم به همراه 

سیلیس و... با اثر هم افزایی برای 
گیاه قوی و سالم

تریدبُر مولیبدن
مایع غلیظ بُر- اتانول آمین و 

مولیبدن

تریدبُر روی
مایع غلیظ بُر- اتانول آمین 

و روی

کلیتک
ترکیب ایده آل مخصوص 

محلولپاشی کلسیم

توربو روت
اصالح کننده خاک و افزایش 

دهنده ریشه به همراه مواد غذایی

ترافوس مس
فسفیت پتاسیم به همراه مس 

ایده آل برای سالمت گیاه

تریدبُر
مایع غلیظ بُر- اتانول آمین

فوسترید روی
فسفات و پتاسیم به همراه روی 

تامین انرژی برای رشد

آمیفول کا
پتاسیم مایع به همراه 

آمینواسید

هیومیستاراس-آی
ترکیب هیومیستار با سیلیسیم

فاینال کا
پتاسیم مایع

هیومیستار دبلیو-جی
هیومیک و فولویک اسید به 

شکل میکروگرانول

فولر
ازت مایع 

مخصوص محلولپاشی

هیومیستار
مایع غلیظ شده هیومیک و 

فولویک اسید

tradecorp

humic acids        هیومیک اسید ها

foliar fertilizers        کودهای مایع



نوتریکمپلکس پالتینیوم
NPK(3-18-35)+TE+GB

لوورسون
ایمن ترین ترکیب برای اصالح 
pH آب و خاک و پیشگیری از 

گرفتگی سیستم آبیاری

فلورا استارت
ترکیب ایده آل برای گلدهی و 

تشکیل میوه

نوتریکمپلکس پالتینیوم
NPK(18-18-18)+TE+GB

سالترید
ترکیب کارامد برای رفع مشکالت 

خاک های شور و سدیمی

NPK and starters        ان پی کا و استارترها

special correctors        اصالح کننده ها

تریدکورپ اسپانیا 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.
در  استفاده  برای   ECOCERT دارای مجوز  تریدکورپ  کاالهای  از  بسیاری 

کشت های ارگانیک هستند. 
سپاهان رویش از سال 1379 نماینده انحصاری تریدکورپ در ایران می باشد.

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
tradecorp.com.es
srooyesh.com

 @tradecorpsepahanrooyesh


