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Fertilizers

کودها

  BIO-20 بیو 20 امکس 
کـــود کامـــل بیـــو20 عـــاوه بـــر تامیـــن نیازهـــای غذایـــی انـــواع گیاهـــان بـــا داشـــتن عصـــاره 
جلبـــک دریایـــی در مراحـــل اولیـــه رشـــد، منجـــر بـــه تحریـــک رشـــد ریشـــه و مریســـتم مـــی 
ـــا 300 ســـی ســـی در 100 لیتـــر  ـــار ی شـــود. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 2 لیتـــر در هکت

آب مـــی باشـــد.

آهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
EDTA

روی
EDTA

مس
EDTA

منگنز
EDTAکبالتبر

EDTAکلپکمولیبدن

درصد 
2020201.50.1460.0730.0730.0730.0290.00120.001228حجمی

   BIO-20 Gold بیو20 گلد امکس 
ـــر  ـــه ترکیـــب موث ـــه ب ـــزودن هیومیـــک اســـید و برخـــی اســـیدهای آمین ـــا اف شـــرکت امکـــس ب
ـــر  ـــاوه ب ـــود ع ـــن ک ـــوده اســـت. ای ـــران معرفـــی نم ـــازار ای ـــه ب ـــد را ب ـــن محصـــول جدی ـــو20 ای بی
ـــه ســـرعت  ـــای ناشـــی از اســـترس هـــای محیطـــی را ب ـــادر اســـت آســـیب ه ـــو20 ق ـــواص بی خ
ـــا 300 ســـی ســـی در  ـــار ی ـــر در هکت ـــود 2 لیت ـــن ک ـــزان مصـــرف متوســـط ای برطـــرف ســـازد. می

ـــی باشـــد. ـــر آب م 100 لیت

آهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
EDTA

روی
EDTA

مس
EDTA

منگنز
EDTAکبالتبر

EDTAاسیدکلپکمولیبدن
آمینه

هیومیک
اسید

درصد 
2020201.50.1460.0730.0730.0730.0290.00120.0012280.751.75حجمی

Seastar-F سی استار اف 
کـــود حـــاوی عصـــاره غلیـــظ جلبـــک دریایـــی کـــه بـــه صـــورت محلـــول پاشـــی یـــا همـــراه بـــا 
ـــد.  ـــر می کن ـــده مقاوم ت ـــر زن ـــده و غی ـــش هـــای زن ـــر تن ـــاه را در براب ـــاری مصـــرف شـــده و گی آبی
کاربـــرد ســـی اســـتار اف ضمـــن افزایـــش تحمـــل گیـــاه نســـبت بـــه  تنـــش هایـــی ماننـــد دمـــای 
بـــاال، خشـــکی ، بیمـــاری هـــا و شـــرایط نامســـاعد خـــاک باعـــث افزایـــش رشـــد ریشـــه و عملکـــرد 
ــی مـــی شـــود. میـــزان مصـــرف ایـــن کـــود بـــه طـــور  در اغلـــب محصـــوالت کشـــاورزی و زینـت

ـــی باشـــد. ـــار م ـــر در هکت ـــا 2 لیت متوســـط 1 ت
جلبک عنصر

دریایی

درصد 
90حجمی

امکس
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   Aminor آمینور 
ـــاه مناســـب هســـتند.  ـــرای رشـــد و ســـامت گی ـــه ب ـــه ک ـــای آمین ـــاوی اســـید ه ـــود برگـــی ح ک
آمینـــور بـــرای افزایـــش تحمـــل گیـــاه نســـبت بـــه تنـــش هـــای محیطـــی زنـــده و غیـــر زنـــده 
ـــا ســـایر کـــود  ـــا همـــراه ب ـــه تنهایـــی ی ـــوان ب توصیـــه و مصـــرف مـــی شـــود. ایـــن کـــود را مـــی ت

ـــار اســـت. ـــر در هکت ـــا 2 لیت ـــود 1 ت ـــن ک ـــزان مصـــرف متوســـط ای ـــود. می ـــا مصـــرف نم ه

اسید آمینه ازتعنصر
کل

اسید آمینه 
آزاد

درصد 
10.150.112.5حجمی

Biosequential 1 بیوسکوئنشیال 1 امکس 
ــته  ــاک وابسـ ــب آن در خـ ــتقرار مناسـ ــه و اسـ ــل ریشـ ــعه کامـ ــه توسـ ــاه بـ ــه گیـ ــد بهینـ رشـ
ـــه رشـــد  ـــل اولی ـــاه در مراح ـــاز گی ـــورد نی ـــر م ـــه عناص ـــن کلی ـــر تامی ـــاوه ب ـــود ع ـــن ک اســـت. ای
بـــا در دســـترس  قـــرار دادن فســـفر کاـفــی بـــه همـــراه محـــرک هـــای رشـــد موجـــود در جلبـــک 

دریایـــی بـــه توســـعه ریشـــه گیـــاه کمـــک مـــی کنـــد. 

جلبک مولیبدنکبالتبررویمسمنگنزآهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
دریایی

درصد 
1040201.50.170.0850.0850.0850.0350.00120.001228حجمی

Biosequential 2  بیوسکوئنشیال 2 امکس 
ــی  بـــه همـــراه ســـایر عناصـــر غذایـــی در مراحـــل رشـــد  در دســـترس قـــرار دادن پتاســـیم کاـف
میـــوه در انـــواع گیاهـــان، عـــاوه بـــر بهبـــود کیفیـــت محصـــول موجـــب تقویـــت گیـــاه در برابـــر 
تنـــش هـــای محیطـــی و آســـیب آفـــات مـــی شـــود. ایـــن اثـــر چنـــد برابـــر مـــی شـــود اگـــر ویژگـــی 

ـــه آن افـــزوده گـــردد. هـــای خـــاص جلبـــک دریایـــی ب

جلبک مولیبدنکبالتبررویمسمنگنزآهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
دریایی

درصد 
1020401.50.170.0850.0850.0850.0350.00120.001228حجمی

Emulsion 3X امولسیون 3 ایکس 
ـــول پاشـــی و رشـــد ســـریع طراحـــی  ـــرای محل کـــود کامـــل حـــاوی عناصـــر ماکـــرو و میکـــرو کـــه ب
ـــا  ـــا نشـــاء ســـبزیجات و ی ـــر کاشـــته شـــده ی ـــرای گیاهـــان دی شـــده اســـت. فولیـــار 3 ایکـــس ب
کشـــت هـــای صیفـــی و زراعـــی در اوایـــل دوران رشـــد مناســـب اســـت. میـــزان متوســـط مصـــرف 

ایـــن کـــود 2 لیتـــر در هکتـــار مـــی باشـــد.

مولیبدنبوررویمسمنگنزآهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر

درصد 
2424180.0780.1620.0810.1610.0810.0310.0012حجمی

 Sequential 1 سکوئنشیال1 امکس 
رشـــد بهینـــه گیـــاه بـــه توســـعه کامـــل ریشـــه و اســـتقرار مناســـب آن در خـــاک وابســـته اســـت. 
ایـــن کـــود عـــاوه بـــر تامیـــن کلیـــه عناصـــر مـــورد نیـــاز گیـــاه در مراحـــل اولیـــه رشـــد بـــا در 
دســـترس قـــرار دادن فســـفر کافـــی بـــه توســـعه ریشـــه گیـــاه کمـــک مـــی کنـــد. میـــزان مصـــرف 

ـــر آب می باشـــد. ـــا 300 ســـی ســـی در 100 لیت ـــار ی ـــر در هکت ـــود 2/5 لیت ـــن ک متوســـط ای

آهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
EDTA

منگنز
EDTA

مس
EDTA

روی
EDTAکبالتبر

EDTAمولیبدن

درصد 
1040201.50.170.0850.0850.0850.0350.00120.0012حجمی

 Sequential 2  سکوئنشیال2 امکس 
ـــر  ـــواع گیاهـــان، عـــاوه ب ـــرار دادن پتاســـیم کافـــی در مراحـــل رشـــد میـــوه در ان در دســـترس ق
بهبـــود کیفیـــت محصـــول موجـــب تقویـــت گیـــاه در برابـــر تنـــش هـــای محیطـــی و آســـیب 
آفـــات مـــی شـــود. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 2/5 لیتـــر در هکتـــار یـــا 300 ســـی ســـی 

ـــر آب اســـت. در 100 لیت

آهنمنیزیمپتاسیمفسفرازتعنصر
EDTA

منگنز
EDTA

مس
EDTA

روی
EDTAکبالتبر

EDTAمولیبدن

درصد
1020401.50.1750.0880.0880.0880.0350.00110.0012حجمی



ها
ود
ک

89

ها
ود
ک

س
مک
ا

س
مک
ا

CaB کب امکس 
ـــی و  ـــل گل موفقیـــــــت گـــــل دهـ ـــم، بـــور و ازت در زمـــان تشکیــــ ـــن همزمـــان کلسیـــــ تامیــــ
گرده افشـــانی را تضمیـــن می کنـــد. محلــول پاشــــــــی بـــه موقـــع  کود هـــای معـــروف بـــه 

"فروت ســـت" ایـــن عناصـــر را تامیـــن کـــرده و موجـــب افزایـــش عملکـــرد  می گـــردد.

کلسیمبورازتعنصر

درصد 
12315حجمی

 Calmax کالمکس امکس  
کـــود مایـــع امولســـیون  22/5% كلســـیم و مجموعـــه ای از عناصـــر ریـــز مغـــذی باالنـــس شـــده 
ـــه منظـــور بهبـــود كمـــی و كیفـــی  ـــرای كلیـــه محصـــوالت در طـــی دوران باردهـــی ب اســـت کـــه ب
میـــوه، قابلیـــت انبـــار داری طوالنـــی و اســـتحکام بافـــت میـــوه مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 
گیـــرد. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 3 لیتـــر در هکتـــار یـــا 400 ســـی ســـی در 100 لیتـــر 

آب اســـت.

منگنزمنیزیمکلسیمازتعنصر
EDTA

آهن
EDTAمسبر

EDTA
روی

EDTAمولیبدن

درصد 
1522.530.150.0750.0750.0600.0300.0015حجمی

 Calmax Gold کالمکس گلد امکس 
ـــه، بطـــور  ـــا داشـــتن برخـــی اســـیدهای آمین ـــن كـــود همـــان ترکیـــب کالمکـــس اســـت کـــه ب ای
خـــاص در زمـــان گلدهـــی بـــه منظـــور افزایـــش درصـــد تلقیـــح گل هـــا، اســـتحکام دمـــگل و 
ــواع  ــده در انـ ــکیل شـ ــازه تشـ ــای تـ ــوه هـ ــظ میـ ــًا حفـ ــا و نهایتـ ــزش گل هـ ــگیری از ریـ پیشـ
محصـــوالت توصیـــه مـــی شـــود. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 2 لیتـــر در هکتـــار اســـت.

منگنزمنیزیمکلسیمازتعنصر
EDTA

آهن
EDTAمسبر

EDTA
روی

EDTA
اسید 
آمینه

درصد 
16243.20.160.160.080.080.089حجمی

 QUAD14 کوآد 14 امکس 
فرموالســـیون کـــوآد 14 آن را بـــه یـــک کـــود برگـــی خـــاص جهـــت افزایـــش همـــه جانبـــه 
کیفیـــت محصـــوالت تبدیـــل نمـــوده اســـت. تامیـــن همزمـــان کلســـیم و پتاســـیم 
موجـــب تقویـــت دیـــواره ســـلولی و کاهـــش حساســـیت بـــه عوامـــل تنـــش زا شـــده 
ـــز افزایـــش مـــی دهـــد. میـــزان مصـــرف متوســـط  ـــارداری محصـــول را نی و خاصیـــت انب

ـــر در هـــزار اســـت. ـــود 2.5 لیت ـــن ک ای
کلسیمپتاسیمفسفرازتعنصر

درصد 
14141420/5حجمی

 Citromax سیترومکس امکس  
در گیاهانـــی نظیـــر مرکبـــات کـــه نیـــاز غذایـــی بیشـــتری بـــه برخـــی عناصـــر ماننـــد روی و منگنـــز 
دارنـــد، ایـــن ترکیـــب مـــی توانـــد بخوبـــی از بـــروز کمبودهـــای متـــداول در ایـــن محصـــوالت 

ـــار اســـت. ـــر در هکت ـــن کـــود 3 لیت ـــزان مصـــرف متوســـط ای ـــد. می پیشـــگیری نمای

گوگردمنگنزرویازتعنصر

درصد 
5.813.513.537حجمی

  Micromax میکرومکس امکس  
ایـــن کـــود بـــا تامیـــن عناصـــر ریزمغـــذی ضـــروری بـــه متابولیســـم گیـــاه کمـــک کـــرده و در 
ـــر در  ـــه آن مـــی شـــود. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 1 لیت ـــه رشـــد بهین نهایـــت منجـــر ب

هکتـــار یـــا 250 ســـی ســـی در 100 لیتـــر آب اســـت.

آهنعنصر
EDTA

روی
EDTA

منگنز
EDTAمسبر

EDTAگوگردمنیزیممولیبدن

درصد
2.62.61.950.970.330.031.31.82حجمی
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    FeN Feed فن فید امکس  
عنصـــر آهـــن در فرآینـــد فتوســـنتز نقـــش مهمـــی ایفـــا مـــی نمایـــد. ایـــن کـــود بـــا تامیـــن 
ســـریع عنصـــر آهـــن از طریـــق بـــرگ هـــای گیاهـــان از خســـارت هـــای ناشـــی از کمبـــود ایـــن 
ـــود 200 ســـی ســـی در 100 لیتـــر آب  عنصـــر پیشـــگیری مـــی نمایـــد. حداکثـــر مصـــرف ایـــن ک

جهـــت محلولپاشـــی اســـت.

آهنازتعنصر
EDTA

درصد 
6.556.55حجمی

     Foliar Boron فولیار برون امکس  
ـــور در فرآیندهـــای متابولیکـــی گیـــاه و بویـــژه تولیـــد دانـــه گـــرده  ـــا توجـــه بـــه نقـــش عنصـــر ب ب
ــر اهمیـــت زیـــادی در بهبـــود کیفـــی محصـــول و افزایـــش  پیشـــگیری از کمبـــود ایـــن عنصـ
عملکـــرد گیاهـــان دارد. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 2 لیتـــر در هکتـــار یـــا 300 ســـی 

ســـی در 100 لیتـــر آب اســـت.

بورازتعنصر

درصد 
6.515حجمی

    BoMo بومو امکس  
ـــا نقشـــی بســـیار  ـــاز اســـت ام ـــورد نی ـــی در گیاهـــان م ـــزان بســـیار کم ـــه می ـــدن ب عنصـــر مولیب
ـــزان کافـــی موجـــب  ـــه می ـــور ب ـــن ب ـــه دارد. تامی ـــای ازت ـــود ه ـــان اســـتفاده از ک ـــم در راندم مه
ــردد. تامیـــن  ــاه مـــی گـ ــا در گیـ ــال قنـــد هـ ــرده و همچنیـــن تولیـــد و انتقـ تقویـــت دانـــه گـ
همزمـــان ایـــن دو عنصـــر ریـــز مغـــذی مســـاوی بـــا افزایـــش عملکـــرد در همـــه گیاهـــان بـــه 

خصـــوص گیاهـــان بـــا انـــدام هـــای ذخیـــره ای اســـت. 

مولیبدنبورازتعنصر

درصد 
6120.5حجمی

    Kingfol Zn کینگ فول روی امکس  
از آن جـــا کـــه اهمیـــت عنصـــر روی در گلدهـــی و بـــروز مقاومـــت در گیاهـــان مختلـــف شـــناخته 
شـــده و کمبـــود آن نیـــز در اغلـــب گیاهـــان شـــایع اســـت، ایـــن کـــود مـــی توانـــد تـــا حـــد زیـــادی 
ـــا 1  کشـــاورزان را در حـــل ایـــن مشـــکل یـــاری نمایـــد. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 0/5 ت

لیتـــر در هکتـــار اســـت.

رویعنصر

درصد 
70حجمی

     Kingfol Mg کینگ فول منیزیم امکس  
عنصـــر منیزیـــم بخشـــی از مولکـــول کلروفیـــل اســـت لـــذا در فتوســـنتز گیاهـــان اثرمهمـــی 
داشـــته و نهایتـــًا در شـــادابی و عملکـــرد اثـــر خواهـــد داشـــت. در مـــواردی کـــه بـــه هـــر دلیلـــی 
ـــه  ـــود بســـته ب ـــن ک ـــر از ای ـــا 4 لیت ـــا مصـــرف 2 ت ـــم شـــده باشـــد، ب ـــود منیزی ـــار کمب ـــاه دچ گی

ـــد. ـــارت پیشـــگیری نمایی ـــاد خس ـــود،  از ایج شـــدت کمب

منیزیمعنصر

درصد 
22حجمی

    Kingfol Zn-Cu-Mn  کینگ فول روی مس منگنز امکس  
ایـــن ترکیـــب بـــه دلیـــل داشـــتن درصـــد قابـــل توجـــه مـــس و منگنـــز مـــی توانـــد بعنـــوان یـــک 
ـــژه در کشـــت  ـــی بوی ـــای قارچـــی و باکتریای ـــاری ه ـــر بیم ـــاه در براب ـــده گی ـــاوم کنن ـــب مق ترکی
ـــات  ـــد ترکیب ـــز در تولی ـــزان کافـــی عنصـــر روی نی ـــکار رود. بعـــاوه می ـــه ای ب ســـبزیجات گلخان
ـــرد خواهـــد  ـــش عملک ـــود گلدهـــی  و افزای ـــه بهب ـــر اســـت و منجـــر ب ـــده رشـــد موث ـــم کنن تنظی
ـــز و روی  ـــرا عناصـــر مـــس، منگن ـــرد فراوانـــی دارد زی شـــد. ایـــن کـــود در تولیـــد پســـته نیـــز کارب

ـــاه مـــی باشـــند. ـــن گی ـــز مغـــذی در باردهـــی ای ـــن عناصـــر ری ـــر تری موث
 میزان مصرف متوسط این کود 0/5 تا 1 لیتر در هکتار است.

منگنزمسرویعنصر

درصد 
11833حجمی
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    Kingfol Cu کینگ فول مس امکس  
ـــو  ـــف رشـــد و نم ـــد هـــای مختل ـــی ضـــروری در فراین ـــک عنصـــر غذای ـــوان ی ـــه عن عنصـــر مـــس ب
بســـیاری از گیاهـــان ماننـــد گنـــدم، مرکبـــات و ذرت اهمیـــت دارد. عـــاوه بـــر آن، مـــس نقـــش 
ـــگ  ـــه دارد. کین ـــواره ثانوی ـــاه و ســـاخت دی ـــدی در فتوســـنتز، مکانیســـم هـــای دفاعـــی گی کلی
فـــول مـــس بـــا مقـــدار مصـــرف بســـیار کـــم نتایـــج شـــگفت آوری در رشـــد و ســـامتی گیـــاه 

ـــی دهـــد. نشـــان م

مسعنصر

درصد 
49.5حجمی

      DP98 دی پی 98 امکس  
ایـــن کـــود بـــا تامیـــن فســـفر و پتاســـیم مـــورد نیـــاز انـــواع گیاهـــان، قبـــل از بلـــوغ میـــوه، 
موجـــب بهبـــود رنـــگ، فـــرم و طعـــم محصـــول مـــی شـــود. کاربـــرد ایـــن ترکیـــب گیـــاه را در برابـــر 
ـــی  ـــون های ـــن محصـــول جـــذب کاتی ـــاوه ای ـــاوم ســـاخته، بع ـــای قارچـــی مق ـــاری ه ـــواع بیم ان
ـــود  ـــن ک ـــزان مصـــرف متوســـط ای ـــود مـــی بخشـــد. می ـــز را بهب ـــم و منگن ـــد کلســـیم، منیزی مانن

ـــت. ـــی در 100 لیتـــر آب اس ـــی س ـــا 400 س ـــار ی ـــر در هکت 3 لیت

پتاسیمفسفرازتعنصر

درصد 
437.817.5حجمی

      K50 کا 50 امکس  
ـــه  ـــی اســـت ک ـــن عنصـــر در گیاهان ـــن برگـــی ای ـــظ شـــده پتاســـیم جهـــت تامی امولســـیون غلی
دچـــار نقصـــان ایـــن عنصـــر هســـتند و یـــا بـــه دلیـــل مرحلـــه رشـــدی نیـــاز بیشـــتری بـــه پتاســـیم 
دارنـــد. بســـته بـــه شـــدت کمبـــود میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن کـــود 2 لیتـــر در هکتـــار یـــا 300 

ســـی ســـی در 100 لیتـــر آب اســـت.

EDTAپتاسیمازتعنصر

درصد 
3501حجمی

    Foliar Supreme فولیار سوپریم امکس  
ـــن  ـــزه تامی ـــرم میکرونی ـــه ف ـــرد ب ـــن گوگ ـــودن فســـفر و پتاســـیم و همچنی ـــا دارا ب ـــود ب ـــن ک ای
ـــرای گیـــاه  ـــه طـــور همزمـــان ب ـــرژی، تحمـــل بـــه خشـــکی، تغذیـــه، کنتـــرل بیمـــاری و رشـــد را ب ان
ـــون موجـــب  ـــواع مل ـــار و ان ـــد خی ـــاوب آن در محصوالتـــی مانن ـــد. مصـــرف متن ـــی کن ـــن م تامی

ـــاه مـــی شـــود. ـــوه و ســـامت عمومـــی گی ـــرم می ـــود کیفیـــت و ف بهب

گوگرد پتاسیمفسفرعنصر
)S(

درصد 
241545حجمی

   Vitomex  ویتومکس امکس  
ـــیم  و  ـــفیت و پتاس ـــوع فس ـــفر از ن ـــاالی فس ـــر ب ـــا مقادی ـــرد برگـــی ب ـــه ف ـــر ب ـــود منحص ـــک ک ی
ـــاری هـــای  ـــه بیم ـــاه ب ـــی در افزایـــش مقاومـــت گی ـــر مطلوب ـــده کـــه اث ـــز مغـــذی هـــای برگزی ری

ـــد.  ـــی دارن قارچـــی و باکتریای

منگنزمسرویپتاسیمفسفرعنصر

درصد 
24.521.51.350.50.25حجمی

   Zynergy زینرجی امکس  
کـــود برگـــی زینرجـــی ترکیبـــی منحصـــر بـــه فـــرد از ســـه عنصـــر روی، مـــس و گوگـــرد اســـت کـــه 
ـــده  ـــل زن ـــه عوام ـــاه مقاومـــت آن نســـبت ب ـــو گی ـــدی در رشـــد و نم ـــرات کلی ـــن داشـــتن اث ضم
ـــل  ـــان زراعـــی و باغـــی قاب ـــب گیاه ـــر روی اغل ـــد. زینرجـــی ب ـــی دهن ـــش م ـــده را افزای ـــر زن و غی

ـــد. ـــات افزایـــش عملکـــرد آنهـــا را فراهـــم مـــی کن ـــوده و موجب مصـــرف ب

مسرویگوگردعنصر

درصد 
9.14.722.66حجمی
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   K-Super کا- سوپر امکس  
کا- ســـوپر نـــام محصـــول ســـولفات پتاســـیم امکـــس اســـت کـــه همچـــون همیشـــه در نهایـــت 
دقـــت و کیفیـــت تهیـــه شـــده اســـت. کا-ســـوپر کمتریـــن میـــزان کلـــر را دارد و حالیـــت بســـیار 

بـــاالی آن موجـــب شـــده تـــا در اغلـــب شـــرایط قابـــل مصـــرف باشـــد. 

کلرگوگردپتاسیمعنصر

درصد 
51440.12جرمی

  Soluble Fertilisers کود های پودری امکس  
فواید کودهای پودری قابل حل امکس :
• قابلیت انحال صددرصدی كود در آب.

• سرعت باالی جذب عناصر غذایی توسط گیاه.
• عدم گرفتگی در سیستم های آبیاری.

• قابل استفاده در انواع سیستم های آبیاری شامل قطره ای، بارانی و ...
• حاوی عناصر کاته با دسترسی آسان و ماندگاری باال.

 ) S ( و گوگرد ) Mg ( حاوی عناصر غذایی کم مصرف مانند منیزیم •
• کامًا عاری از نمک های کلرید و سدیم.

• بسته بندی های مستحکم و مقاوم.

عنصر ازت فسفر پتاسیم عناصر ریز 
مغذی

درصد 20 20 20 دارد

درصد 18 18 18 دارد

درصد 12 12 36 دارد

درصد 10 8 40 دارد

درصد 0 52 34 دارد

درصد 38 10 4 دارد

بهبود رنگ گیری، رسیدگی و طعم میوه
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آفت کش ها

حشره کش ها
TAVAL EC5%  تاوال 

حشـــره کشـــی غیـــر سیســـتمیک  بـــا مـــاده موثـــره لوفنـــورون اســـت کـــه پـــس از 
ـــدن آن  ـــن در ب ـــق پوســـت از ســـاخت کیتی ـــا جـــذب از طری ـــت  ی ـــه  توســـط آف تغذی
ــاوال بـــرای  جلوگیـــری کـــرده و در پوســـت انـــدازی آن ایجـــاد اختـــال مـــی کنـــد. تـ
کنتـــرل کـــرم ســـیب، پروانـــه چوبخـــوار پســـته و پســـیل گابـــی توصیـــه و مصـــرف 

مـــی شـــود.

ZELOS OD24% زلوس 
حشـــره کـــش زلـــوس حـــاوی مـــاده موثـــره تیاکلوپریـــد بـــوده و پـــس از گـــوارش یـــا 
ـــرد.  ـــن می ب ـــر گذاشـــته و آن را از بی ـــزی آن اث ـــر روی اعصـــاب مرک ـــت ب ـــا آف ـــاس ب تم
زلـــوس بـــرای کنتـــرل پســـیل پســـته، کـــرم ســـیب، سوســـک گـــرده خـــوار کلـــزا، سوســـک 

سرشـــاخه خـــوار پســـته و ســـن پســـته مصـــرف مـــی شـــود.

 
PUETRO SC10% پوئترو

حشـــره کـــش سیســـتمیک حـــاوی مـــاده موثـــره اســـپیروتترامات کـــه پـــس از محلـــول 
پاشـــی در گیـــاه بـــه بـــاال و پائیـــن حرکـــت کـــرده و آفـــات مکنـــده را بـــه خوبـــی کنتـــرل 
ـــه و  ـــک گوجـــه فرنگـــی در گلخان ـــاز، ســـفید بال ـــد. پســـیل پســـته، تریپـــس پی مـــی کن

فضـــای بـــاز و همچنیـــن ســـپردار هـــا آفـــات هـــدف ایـــن حشـــره کـــش مـــی باشـــند. 

BEKCHI SG5%  بکچی 
حشـــره کشـــی غیـــر سیســـتمیک کـــه از طریـــق فعالیـــت ترانســـامینار وارد بـــرگ شـــده 
و پـــس از گـــوارش توســـط الرو هـــای راســـته پروانـــه هـــا موجـــب توقـــف تغذیـــه آنهـــا 
ـــن حشـــره کـــش حـــاوی  ـــار از ای ـــا مصـــرف 280 گـــرم در هکت و مرگشـــان مـــی گـــردد. ب

ـــرل می شـــود. ـــه  کنت ـــرم خـــاردار پنب ـــزوآت ک ـــن بن امامکتی

دوگـــال
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LADON SC24%  الدون 
حشـــره کشـــی غیـــر سیســـتمیک اســـت کـــه از طریـــق جلوگیـــری از تولیـــد لیپیـــد 
حشـــرات را کنتـــرل مـــی کنـــد. الدون حـــاوی اسپیرومســـیفن بـــوده و عـــاوه بـــر حشـــراتی 
ـــزان مصـــرف متوســـط  ـــد. می ـــی  کن ـــرل م ـــز کنت ـــا را نی ـــه ه ـــا کن ـــون ســـفیدبالک ه چ

ـــت. آن 0.5 لیتـــر در هکتـــار اس

کنه کش ها
TARAS SC24% تاراس 

حشـــره کـــش و کنـــه کشـــی انتخابـــی و غیـــر سیســـتمیک اســـت  کـــه پـــس از تمـــاس بـــا آفـــت 
در رشـــد و نمـــو آن ایجـــاد اختـــال نمـــوده و آن را کنتـــرل مـــی کنـــد.  تـــاراس بـــرای کنتـــرل کنـــه 
قرمـــز اروپایـــی ، کنـــه تارتـــن دو نقطـــه ای، کنـــه زنـــگار مرکبـــات، کنـــه قرمـــز مرکبـــات و پســـیل 

پســـته قابـــل توصیـــه و  مصـــرف مـــی باشـــد. مـــاده موثـــره تـــاراس اســـپیرودیکلوفن اســـت.

PIRENE SC24%  پایرین 
ـــن دو نقطـــه ای را در محصوالتـــی چـــون  ـــه هـــای تارت ـــه  کن ـــر سیســـتمیک  ک ـــه کشـــی غی کن
ــازات  اســـت.  ــره بیفنـ ــاده موثـ ــاوی مـ ــرده و حـ ــرل کـ ــیب و رز کنتـ ــی، سـ ــوت فرنـگ ــار، تـ خیـ

میـــزان مصـــرف آن از 0.3 تـــا 0.7 در هـــزار تغییـــر مـــی کنـــد.

قارچ کش ها
   RODER WP80% رودر   

ـــاری  ـــرل بیم ـــرای کنت ـــه ب ـــروه فســـفونات اســـت ک ـــری کـــش از گ ـــارچ کـــش و باکت ـــک ق رودر ی
ـــا  ـــه ثبـــت رســـیده اســـت. رودر ب ـــا دز 2 در هـــزار ب ـــول پاشـــی ب ـــه شـــیوه محل ـــات ب گمـــوز مرکب
ـــی  ـــد چوب ـــه در آون ـــک آفـــت کـــش سیســـتمیک اســـت ک ـــوم ی ـــل آلومینی ـــره فوزتی ـــاده موث م
ـــم  ـــای مه ـــاری ه ـــرل بیم ـــرای کنت ـــوان ب ـــی ت ـــن محصـــول م ـــد. از ای ـــی کن ـــت م و آبکـــش حرک
دیگـــری همچـــون ســـفیدک داخلـــی صیفـــی جـــات، گمـــوز پســـته، آتشـــک درختـــان میـــوه دانـــه 

ـــا نظـــر کارشـــناس گیاهپزشـــک اســـتفاده نمـــود. دار و ... ب

PITYO PRO WG52.5% پیتیو پرو 
ــرل  ــرای کنتـ ــان اســـت کـــه بـ ــر وســـیع جهـــت پیشـــگیری و درمـ ــا طیـــف اثـ ــارچ کشـــی بـ قـ
ــی ســـیب زمینـــی بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. مقـــدار  ســـفیدک ســـطحی کدوئیـــان و بادزدـگ
ـــام  ـــه ن ـــا نحـــوه عمـــل متفـــاوت ب مصـــرف آن 200 گـــرم در هکتـــار بـــوده و از دو مـــاده موثـــره ب

هـــای سیموکســـانیل و فاموکســـادون تشـــکیل شـــده اســـت. 

GATE WG50% 50 گیت 
ـــوده و  ـــزو اســـتمیک ب ـــت م ـــه دارای خاصی ـــی اســـت ک ـــر حفاظتـــی و درمان ـــا اث ـــارچ کشـــی ب ق
بـــه بافـــت گیـــاه نفـــوذ مـــی کنـــد. گیـــت 50 حـــاوی تـــری فلوکســـی اســـتروبین بـــوده و بـــه 
میـــزان تقریبـــی 200 گـــرم در هکتـــار علیـــه بیمـــاری هایـــی چـــون لکـــه ســـیاه و ســـفیدک 

پـــودری ســـیب ، ســـفیدک پـــودری  خیـــار و گوجـــه فرنـگــی بـــه کار مـــی رود. 

علف کش ها
 TIFIS WG تیفیس 

ـــک  ـــرز باری ـــف هـــای ه ـــه عل ـــی باشـــد ک ـــدم م ـــزارع گن ـــی  و دو منظـــوره م ـــف کـــش انتخاب عل
ـــف  ـــن عل ـــد.  ای ـــرل مـــی کن ـــار کنت ـــرم در هکت ـــا دز 300 گ ـــدم را ب ـــزارع گن ـــرگ م ـــرگ و پهـــن ب ب
کـــش همـــراه بـــا اجوانـــت مخصـــوص خـــود بیفـــورس پـــاور عرضـــه می شـــود. علـــف کـــش 
تیفیـــس از دو مـــاده موثـــره از گـــروه ســـولفونیل اوره بـــه نـــام هـــای مزوســـولفورون متیـــل  و 

ـــده تشـــکیل شـــده اســـت. ـــن کنن ـــراه ایم ـــه هم ـــل ســـدیم ب یدوســـولفورن متی

DOMIN SC40% دومین 
ـــرگ و ریشـــه جـــذب شـــده و از  ـــق ب ـــه از طری ـــی و سیســـتمیک  اســـت ک ـــف کشـــی انتخاب عل
ـــرگ و جگـــن هـــا در  ـــک ب ـــرگ، باری ـــف هـــای هـــرز پهـــن ب ـــد.  عل ـــی کن ـــاه ممانعـــت م رشـــد گی
ـــاک ســـدیم  ـــن علفکـــش  حـــاوی بیـــس پیریب ـــار از ای ـــر در هکت ـــا 65 میلـــی لیت ـــج ب ـــزارع برن م

ـــرل مـــی شـــوند.  کنت
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حشره کش ها
EC 10% پیری پروکسی فن 

ـــع تکامـــل آن  ـــر روی رشـــد حشـــره تاثیـــر گذاشـــته و مان حشـــره کشـــی اســـت هورمونـــی کـــه ب
ـــر روی حشـــره  ـــر دارد و ب ـــا اث ـــوره ه ـــا و پ ـــر روی الرو ه ـــط ب ـــن فق ـــری پروکســـی ف میشـــود. پی
بالـــغ تاثیـــری نمیگـــذارد. بنابرایـــن زمـــان اســـتفاده از آن بـــه محـــض مشـــاهده مراحـــل رشـــدی 
ـــد  ـــرود بای ـــغ اســـت. چنانچـــه ایـــن زمـــان از دســـت ب ـــراد بال ـــل از ظهـــور اف ابتدایـــی آفـــت و قب

ـــوط گـــردد.   ـــغ کـــش دیگـــر مخل ـــا یـــک ســـم بال ب
ـــا نســـبت 0/5 تـــا 0/75 لیتـــر در هکتـــار و  ـــرای کنتـــرل شپشـــکها  و ســـفید بالـــک و پســـیل ب ب

1000 لیتـــر آب اســـتفاده مـــی شـــود.
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز می باشد.

SP 20% استامی پراید 
حشـــره کشـــی سیســـتمیک بـــا فعالیـــت نفـــوذی و تاثیـــر تماســـی - گوارشـــی اســـت کـــه بـــا اثـــر 
ـــرم  ـــه ک ـــش علی ـــره ک ـــن حش ـــرد.  ای ـــی ب ـــن م ـــا را از بی ـــزی حشـــرات آنه ـــر روی اعصـــاب مرک ب
ـــا نســـبت 0/5  ســـیب، مینـــوز لکـــه گـــرد ســـیب و پســـیل پســـته بـــه محـــض مشـــاهده آفـــت ب

ـــه کار مـــی رود. در هـــزار ب
بهترین فاصله پس از آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 3 تا 7 روز می باشد.

SC 35% ایمیداکلوپرید 
ـــش از  ــره ک ــن حشـ ـــد. ایـ ــی باش ـــد مـ ـــروه نئونیکوتینوئی ـــتمیک از گ ـــی سیس ــره کش حشـ
ـــا ورود بـــه شـــیره گیاهـــی بـــه ســـایر  طریـــق بـــرگ، ســـاقه و ریشـــه جـــذب گیـــاه مـــی گـــردد و ب

قســـمتهای گیـــاه نیـــز منتقـــل شـــده و آفـــات را بـــه خوبـــی کنتـــرل مـــی کنـــد. 
ــواع آفـــات  ــرل انـ ــرای کنتـ ــر تماســـی و گوارشـــی اســـت، بـ ــره کـــش کـــه دارای اثـ ایـــن حشـ
مکنـــده ماننـــد پســـیل پســـته، شـــته، مینـــوز و ســـفید بالـــک بـــه میـــزان 500 -300 میلـــی لیتـــر 

در 1000 لیتـــر آب مصـــرف مـــی شـــود.
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 7 تا 21 روز می باشد.

 EC 40% دیمتوات  
دیمتـــوات حشـــره کشـــی بـــا خاصیـــت تماســـی و سیســـتمیک اســـت کـــه بـــا ممانعـــت از 
فعالیـــت آنزیـــم کولیـــن اســـتراز در گیرنـــده هـــای عصبـــی حشـــرات موجـــب از بیـــن رفتـــن 
آنهـــا مـــی شـــود. بـــا مصـــرف  1 لیتـــر در هکتـــار از ایـــن حشـــره کـــش، طیـــف وســـیعی از آفـــات 
از جملـــه شـــته هـــا، شپشـــک هـــا، تریپـــس و دیگـــر آفـــات مکنـــده در محصـــوالت مختلـــف 
بخصـــوص در کشـــت چغندرقنـــد و پنبـــه قابـــل کنتـــرل مـــی باشـــد. ایـــن ترکیـــب خاصیـــت 
نماتدکشـــی هـــم داشـــته و بـــرای کنتـــرل نماتـــد ســـاقه یونجـــه بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. 
فاصلـــه آخریـــن سمپاشـــی تـــا برداشـــت محصـــول بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقلیمـــی و نـــوع آفـــت 
ـــوی زودرس  ـــو و هل ـــان زردآل ـــن حشـــره کـــش روی درخت ـــرد ای ـــا 21 روز مـــی باشـــد. از کارب 14 ت

اجتنـــاب نمائیـــد.

SC 15% ایندوکساکارب 
حشـــره کشـــی اســـت تماســـی و گوارشـــی کـــه بـــر روی سیســـتم مرکـــزی اعصـــاب حشـــرات 
ـــی حرکـــت شـــدن و توقـــف تغذیـــه حشـــره عـــوارض مصـــرف ایـــن حشـــره  تاثیـــر مـــی گـــذارد. ب
کـــش بـــر روی آفـــات مهمـــی ماننـــد کـــرم ســـیب، کـــرم میـــوه خـــوار گوجـــه فرنگـــی و کـــرم پیلـــه 
خـــوار نخـــود مـــی باشـــد. میـــزان مصـــرف کـــم ایـــن حشـــره کـــش و توانایـــی شکســـتن مقاومـــت 
بـــه حشـــره کـــش هـــای دیگـــر از مزیـــت هـــای ایـــن حشـــره کـــش از گـــروه اکســـادیازین اســـت. 
ـــه آخریـــن سمپاشـــی تـــا برداشـــت محصـــول بســـته بـــه نـــوع محصـــول و میـــزان مصـــرف  فاصل
ســـم متفـــاوت اســـت. ایـــن مقـــدار در خیـــار گلخانـــه ای و اغلـــب صیفـــی جـــات 1 روز و در 

ـــی باشـــد.  نخـــود 7 روز م

کنه کش ها
          EC 1.8%  آبامکتین  

حشـــره کـــش - کنـــه کشـــی اســـت کـــه منشـــاء طبیعـــی داشـــته و دارای خاصیـــت تماســـی 
گوارشـــی بـــا طیـــف اثـــر وســـیع مـــی باشـــد، بعـــاوه بـــه دلیـــل داشـــتن خاصیـــت سیســـتمیکی 
ـــر  ـــش ب ـــره ک ـــن حش ـــد. ای ـــل نمای ـــری حاص ـــرل بهت ـــوذ و کنت ـــا نف ـــد در برگه ـــی توان ـــف م ضعی
ـــی  ـــه آن م ـــی تحـــرک شـــدن بافاصل ـــر گذاشـــته و موجـــب ب ـــی حشـــره اث روی سیســـتم عصب

ـــی شـــود. ـــل حشـــره حاصـــل م ـــرل کام ـــا 5 روز کنت ـــس از گذشـــت 3 ت شـــود. پ
آبامکتیـــن جهـــت کنتـــرل انـــواع حشـــرات از جملـــه مینوزهـــا، پســـیل، تریپـــس، انـــواع کنـــه 
و سوســـک کلـــرادو کاربـــرد داشـــته و جهـــت حصـــول کنتـــرل مطلـــوب الزم اســـت در هنـــگام 
ـــه  ـــوان کن ـــه عن ـــزان مصـــرف ب ـــردد. می ـــوده گ ـــه حشـــره کـــش آل ـــاه ب سمپاشـــی کل ســـطح گی

کـــش  0/2 لیتـــر در هـــزار و بـــه عنـــوان حشـــره کش 0/6 در هکتـــار اســـت.
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 3 روز می باشد.

اگریمن
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قارچ کش ها
EW 10% پنکونازول 

ـــا خاصیـــت پیشـــگیری و درمـــان اســـت  یـــک قـــارچ کـــش سیســـتمیک از گـــروه تریـــازول هـــا ب
ــی لیتـــر در 1000 لیتـــر آب  کـــه بـــرای کنتـــرل ســـفیدک ســـطحی انگـــور  بـــه میـــزان 125 میـل

ـــی شـــود.  اســـتفاده م

 WP 70%تیوفانات متیل 
ــنتز  ــری از سـ ــا جلوگیـ ــه بـ ــت کـ ــا اسـ ــدازول هـ ــروه بنزیمیـ ــتمیک از گـ ــی سیسـ ــارچ کشـ قـ
بتاتوبولیـــن هـــا قـــادر بـــه کنتـــرل طیـــف وســـیعی از بیمـــاری هـــا مـــی باشـــد. بـــه منظـــور 
کنتـــرل ســـیاهک گنـــدم بـــه روش ضدعفونـــی بـــذر بـــه میـــزان 150 گـــرم در 100 کیلـــو بـــذر و 
جهـــت کنتـــرل ســـفیدک و لکـــه ســـیاه میـــزان 50 تـــا 60 گـــرم در هـــر 100 لیتـــر آب و همچنیـــن 
ـــارچ کـــش در ســـایه  ـــن ق ـــول ای ـــرد محل ـــان سردســـیری کارب جهـــت پوســـیدگی ریشـــه در درخت

انـــداز درخـــت بـــه میـــزان 100 گـــرم بـــه ازاء هـــر درخـــت توصیـــه مـــی گـــردد. 

علف کش ها
EC 24% اکسی فلورفن 

ـــف کـــش بیشـــتر  ـــن عل ـــی از گـــروه دی فنیـــل اترهـــا اســـت. ای ـــف کشـــی تماســـی و انتخاب عل
ـــز توســـط ریشـــه جـــذب مـــی شـــود.  ـــرگ و مقـــداری نی ـــق ب از طری

ـــرده  ـــکار ب ـــرگ مـــزارع پیـــاز ب ـــرگ و پهـــن ب اکســـی فلورفـــن جهـــت کنتـــرل علـــف  هـــای باریـــک ب
مـــی شـــود.

ـــرز و در كشـــت  ـــای ه ـــف ه ـــا 5 برگـــی عل ـــه 2 ت ـــار در مرحل ـــر در هکت در كشـــت نشـــایی 2 لیت
مســـتقیم 1/5 لیتـــر در هکتـــار بعـــد از مرحلـــه 2 برـگــی پیـــاز و یـــا در دو نوبـــت، هـــر نوبـــت 
0/75 لیتـــردر هکتـــار، یكبـــار در مرحلـــه 2 برگـــی پیـــاز و مرحلـــه دوم بـــه فاصلـــه 18 روز مصـــرف 

مـــی شـــود.

EC 27,4%  فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت 
علـــف کشـــی بـــا طیـــف اثـــر وســـیع اســـت کـــه از طریـــق بـــرگ و ســـایر قســـمت هـــای علـــف 
هـــای هـــرز جـــذب شـــده و موجـــب توقـــف فتوســـنتز مـــی گـــردد. ایـــن علـــف کـــش بـــرای 
ـــت  ـــار ثب ـــر در هکت ـــزان 3 لیت ـــه می ـــد ب ـــدر قن ـــزارع چغن ـــرگ م ـــف هـــای هـــرز پهـــن ب ـــرل عل کنت

شـــده اســـت. 
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بهبود  دهنده ها

  ComCat کام کت 

ـــًا  ـــف، نهایت ـــر مختل ـــاط اث ـــاه در نق ـــم رشـــد گی ـــا تنظی ـــه ب ـــت عصـــاره گیاهـــی اســـت ک کام ک
موجـــب افزایـــش عملکـــرد مـــی شـــود. ایـــن محصـــول تولیـــد شـــرکت آگرافـــروم آلمـــان، پیشـــرو 
در زمینـــه تولیـــد محصـــوالت طبیعـــی بـــه منظـــور کاربـــرد در بخـــش کشـــاورزی مـــی باشـــد. 
ــی  ــج مطلوبـ ــی رود و نتایـ ــکار مـ ــان بـ ــورهای مختلـــف جهـ ــال هاســـت در کشـ کام کـــت سـ
ـــرای کشـــاورزان بهمـــراه داشـــته اســـت. میـــزان مصـــرف متوســـط ایـــن محصـــول 100 گـــرم در  ب

ـــی باشـــد. ـــان م ـــه رشـــد گیاه ـــل اولی ـــه، در مراح ـــا 3 مرحل ـــزان 2 ت ـــه می ـــار، ب هکت
مکانیسم اثر کام کت به این صورت است : 

• تحریک رشد ریشه و در نتیجه بهبود جذب آب و مواد غذایی.  
• القـــاء مقاومـــت بـــه بیمـــاری هـــای قارچـــی از طریـــق تحریـــک گیـــاه بـــه تولیـــد پروتئیـــن 

هـــای ضـــد عامـــل بیمارگـــر
 .)Pathogen Related proteins(

• افزایـــش قـــدرت سیســـتم دفاعـــی گیـــاه در برابـــر تنـــش هـــای محیطـــی ماننـــد ســـرما ، گرمـــا 
، خشـــکی.

• تحریـــک و افزایـــش گلدهـــی در انـــواع گیاهـــان ) مصـــرف کام کـــت در تولیـــد گل هـــای 
شـــاخه بریـــده منجـــر بـــه تولیـــد گل هـــای بـــزرگ تـــر در بـــازه زمانـــی طوالنـــی تـــر خواهـــد شـــد(. 

• تحریک گیاه به فتوسنتز  و تنفس. 
• بهبـــود کیفیـــت محصـــوالت کشـــاورزی از طریـــق افزایـــش کارایـــی غشـــاءها در انـــدام هـــای 
ـــد،  ـــول هـــای قن ـــوه مولک ـــه و می ـــد دان ـــان تولی ـــق در زم ـــن طری ـــه از ای ـــاه؛ ک درون ســـلولی گی

ـــدام هـــا منتقـــل مـــی شـــوند. ـــه ایـــن ان ـــر ب بیشـــتر  و ســـریع ت

اگرافــروم
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SUPERSTEM 3C سوپر استم 3 سی 
ســـوپر اســـتم 3 ســـی یـــک تنظیـــم کننـــده رشـــد اســـت کـــه بـــر روی تولیـــد کننـــده هـــای 
ــق  ــاده از طریـ ــن مـ ــد. ایـ ــی کنـ ــرل مـ ــته و آن را کنتـ ــر گذاشـ ــاه اثـ ــید در گیـ ــک اسـ جیبرلیـ
کاهـــش فعالیـــت مریســـتم انتهایـــی باعـــث انتقـــال منابـــع غذایـــی بـــه ســـایر انـــدام هـــا مـــی 
ــی بـــروز  شـــود. اثـــرات و خـــواص ایـــن مـــاده در گیاهـــان مختلـــف بـــه شـــکل هـــای متفاوـت
مـــی کنـــد. بـــا ایـــن حـــال، افزایـــش عملکـــرد و بهبـــود خصوصیـــات کمـــی و کیفـــی از اثـــرات 
مشـــخص و حتمـــی ســـوپر اســـتم 3 ســـی اســـت. از اثـــرات فیزیکـــی و قابـــل مشـــاهده بـــر روی 
گیاهـــان مـــی تـــوان بـــه کوتـــاه تـــر شـــدن و قـــوی تـــر شـــدن ســـاقه، کاهـــش فاصلـــه میانگـــره 
هـــا، یکســـان شـــدن انـــدازه میـــوه هـــا، افزایـــش تعـــداد غـــده هـــا، افزایـــش مانـــدگاری پـــس از 

برداشـــت و زودرس شـــدن محصـــول اشـــاره کـــرد.
ــوژی آن  ــاس فیزیولـ ــر اسـ ــف بـ ــوالت مختلـ ــی در محصـ ــتم 3 سـ ــوپر اسـ ــرف سـ ــان مصـ زمـ
ـــًا در مراحـــل رشـــدی اولیـــه و قبـــل از شـــروع فـــاز زایشـــی  محصـــول تعییـــن مـــی شـــود و عمدت
ـــن محصـــول  ـــز موفقیـــت ای ـــع ســـوپر اســـتم 3 ســـی رم ـــه موق ـــرد ب مـــی باشـــد. دقـــت در کارب
ــه  ــرد و کوتولـ ــیار زود هنـــگام آن ممکـــن اســـت موجـــب کاهـــش عملکـ ــرد بسـ اســـت. کاربـ

شـــدن گیـــاه و کاربـــرد دیـــر هنـــگام موجـــب بـــی اثـــر شـــدن آن گـــردد.
کاربرد:

میزان مصرفهدف و زمان مصرفمحصول هدف

2 لیتر در هکتار3 تا 4 هفته پس از کاشت نشاءبرنج

100میلی لیتر در 100 لیتر آبمرحله ای که ارتفاع بوته ها حدود 25 سانتی متر باشد تکرار 15 روز بعدگوجه فرنگی گلخانه ای

75 میلی لیتر در 100 لیتر آبمرحله ای که ارتفاع بوته ها حدود 25 سانتی متر باشد تکرار15-10 روز بعدخیار گلخانه ای

800  میلی لیتر در هکتارمرحله ای که ارتفاع بوته ها حدود 25 سانتی متر باشد تکرار15-10 روز بعدبامیه

75 میلی لیتر در 100 لیتر آبقبل از رشد سر کاهوکاهو

2 لیتر در هکتار3-2 هفته پیش از گلدهیسیب زمینی

1/5 لیتر در 1000 لیتر آبتوسعه ریشه و جلوگیری از دراز شدن نشاء ، دو هفته قبل از انتقالنشاء سبزیجات

1/5 - 1/2 لیتر در هکتارمرحله ای که ارتفاع بوته حدود 20 سانتی متر باشدگندم و جو

0/5  لیتر در هکتارکنترل رشد رویشی و افزایش تعداد قوزه همزمان با شروع فاز زایشیپنبه

 Supervet Gold  سوپر وت گلد 
ـــی و  ـــی طراح ـــواد غذای ـــی م ـــذب برگ ـــود ج ـــرای بهب ـــه ب ـــت ک ـــیلیکونی اس ـــده س ـــس کنن ـــک خی ـــد ی ـــوپر وت گل س
ـــه  ـــاس ذرات آب و در نتیج ـــطح مت ـــطحی آب س ـــش س ـــش کش ـــق کاه ـــول از طری ـــن محص ـــت. ای ـــده اس ـــاخته ش س
ـــزان  ـــواد شـــیمیایی می ـــر کاهـــش مـــرف م ـــول در آن را افزایـــش مـــی دهـــد در نتیجـــه عـــاوه ب ـــواد محل جـــذب م

ـــد.  ـــی یاب ـــش م ـــیار کاه ـــز بس ـــرف آب نی م
ـــروه  ـــا از گ ـــش ه ـــف ک ـــی عل ـــش کارای ـــب افزای ـــاه موج ـــطح گی ـــوب در س ـــش خ ـــک پوش ـــاد ی ـــا ایج ـــول ب ـــن محص  ای
هـــای شـــیمیایی مختلـــف مـــی شـــود. بویـــژه در کنـــرل علـــف هـــای هـــرز باریـــک بـــرگ بدلیـــل فـــرم اســـتقرار 
ـــن  ـــرد ای ـــوند، کارب ـــی ش ـــش م ـــف ک ـــموم عل ـــدی س ـــم و ناکارآم ـــول س ـــتقرار محل ـــدم اس ـــب ع ـــه موج ـــا ک ـــرگ ه ب
ـــن  ـــته و همچنی ـــری داش ـــیار موث ـــش بس ـــان نق ـــن گیاه ـــرل ای ـــا و کن ـــش ه ـــف ک ـــی عل ـــش کارای ـــاده در افزای م

ـــد.  ـــی یاب ـــش م ـــیار کاه ـــم  بس ـــول س ـــرف محل ـــزان م می

حاوی %100 سیلیکون ارگانیک

 
مقدار مصرفکاربرد

10 تا 20 میلی لیتر در 100 لیتر آبهمراه با قارچ کش، حشره کش و دیگر کود ها

25 میلی لیتر در 100 لیتر آبهمراه با علف کش ها

50 سی سی در 100 لیتر آبجهت کاهش آب مصرفی

Gibberlic Acid جیبرلیک اسید 
ــه در  ــت کـ ــاه اسـ ــد گیـ ــده رشـ ــم کننـ ــک تنظیـ ــن یـ ــون جیبرلیـ ــا هورمـ ــید یـ ــک اسـ جیبرلیـ
گیاهـــان مختلـــف اثراـتــی از جملـــه طویـــل شـــدن ســـلول هـــای گیاهـــی و در نتیجـــه طویـــل 
ـــی و  ـــه زن ـــه جوان ـــذور ب ـــک ب ـــواب و تحری ـــرگ دهـــی، شکســـتن خ ـــود ب ـــا، بهب شـــدن ســـاقه ه

گل انگیـــزی دارد.

فرموالسیوننام کاال

Tbقرص جیبرلیک اسید
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ــه در  ــت کـ ــاه اسـ ــد گیـ ــده رشـ ــم کننـ ــک تنظیـ ــن یـ ــون جیبرلیـ ــا هورمـ ــید یـ ــک اسـ جیبرلیـ
ــی از جملـــه طویـــل شـــدن ســـلول هـــای گیاهـــی و در نتیجـــه طویـــل  گیاهـــان مختلـــف اثراـت
ـــی و  ـــه زن ـــه جوان ـــذور ب ـــک ب ـــواب و تحری ـــرگ دهـــی، شکســـتن خ ـــود ب ـــا، بهب شـــدن ســـاقه ه

گل انگیـــزی دارد.

انواع محصوالت موجود:
قرص مگافیل، مگافیل مایع

ـــم،  ـــدا مقـــدار کافـــی را در حداقـــل 100 ســـی ســـی آب حـــل مـــی کنی ـــن محصـــول، ابت جهـــت مـــرف ای
ســـپس محلـــول حـــارض شـــده را بـــه مقـــدار آب مـــورد نیـــاز جهـــت محلولپاشـــی اضافـــه و بخوبـــی مخلـــوط 

مـــی مناییـــم.

هدف و زمان مصرفمحصول هدف
میزان مصرف 

فرموالسیون قرص 
در 100 لیتر آب

میزان مصرف فرموالسیون 
مایع در 100 لیتر آب

انگور تازه خوری
جهت بدست آوردن خوشه های بزرگ و حبه های درشت انگور

مرحله اول، پس از ریزش 70%  کپسولهای غنچه
مرحله دوم، 12 - 10 روز پس از اولین مصرف )حبه ها حدودًا 3 میلی متر (

120 ميلي ليتر2 قرص

30 ميلي ليتر0/5 قرص5 - 4 روز پس از ريختن کپسولهای غنچهانگور کشمشی

مرکبات

جهــت بهبــود تلقیــح گلهــا: بــه خصــوص در نارنگــی هــای ارقــام ساتســوما و کلمانتیــن زمانــی کــه 80- 75% گلهــا بــاز شــده 
90 ميلي ليتر1/5 قرصاســت محلــول روی گلهــا اســپری شــود.

جهــت پیشــگیری از ریــزش میــوه در اوایــل تابســتان: در انــواع ارقــام پرتقــال بــه جــز والنســیا، 5-4 هفتــه بعــد از ریــزش 
120 ميلي ليتر2 قرصگلهــا ) یــک مــاه قبــل از آغــاز ریــزش( روی میــوه هایــی کــه بــه انــدازه نخــود هســتند اســپری شــود .

بــرای بــه تأخیــر انداختــن زمــان برداشــت : در پرتقــال هــای واشــنگتن بــه محــض مشــاهده اولیــن تغییــر رنــگ بــر روی 
60 ميلي ليتر1 قرصمیــوه هــا پاشــش شــود.

در لیمــو هــا محلــول بــه محــض مشــاهده اولیــن تغییــر رنــگ بــر روی میــوه پاشــیده شــود.در ایــن صــورت میــوه 3-2 مــاه 
60 ميلي ليتر1 قرصبــر روی درخــت باقــی مــی مانــد.

90 ميلي ليتر1/5 قرصدرگریپ فروت با مشاهده اولین تغییر رنگ محلول حاضر شده به روی میوه ها پاشش شود.

جهــت افزایــش میــوه و حافظــت از یــخ زدگــی: زمانــی کــه 30% غنچــه هــا بــاز شــده و   از زمــان بــروز ســرما بیــش از 2 روز گابی
150-90 ميلي ليتر1/5 تا 2/5 قرصنگذشــته باشــد، محلــول حاضــر شــده روی درخــت اســپری شــود.    

هدف و زمان مصرفمحصول هدف
میزان مصرف 

فرموالسیون قرص 
در 100 لیتر آب

میزان مصرف فرموالسیون 
مایع در 100 لیتر آب

90 ميلي ليتر1 تا 2 قرصبرای داشتن میوه های صاف، درشت و مقاوم: با شروع تغییر رنگ میوه ها محلول پاشی شود.گیاس و آلبالو

جهــت دیــررس کــردن میــوه: بــه خصــوص در ارقــام دیکســی رد و هالــه، اوایــل مــرداد محلولپاشــی شــود.  همچنیــن ایــن هلو
900-600 ميلي ليتر10تا 15 قرصمحلولپاشــی در فصــل بهــار نیــز درخــت را از یــخ زدگــی دیــررس محافظــت مــی کنــد.

150-90 ميلي ليتر1/5 تا 2/5 قرصبرای بدست آوردن میوه بیشتر و درشت تر: 4-3 هفته قبل از گلدهی بوته ها بطور کامل محلولپاشی شوند.توت فرنگی

آرتیشو
بــا هــدف کاشــت زودهنــگام آرتیشــو و دســتیابی بــه عملکــرد بــاال در مرحلــه 5-4  برگــی گیــاه  و وقتــی ارتفــاع بــرگ هــا 
ــان هــای  ــاری در زم ــد بیشــتر شــده و آبی ــدار کوددهــی بای ــول پاشــی شــود. مق ــه هــا محل ــر روی بوت ــه 25-20 رســید ب ب

منظــم انجــام شــود. 
300 ميلي ليتر2/5 تا 5 قرص

بــه منظــور تســریع جوانــه زنــی و یکنواختــی رویــش: بــذور ســیب زمینــی هایــی آمــاده کاشــت را در محلــول حاضــر شــده سیب زمینی
60-30 ميلي ليتر0/5 تا 1 قرصریختــه وپــس ازآغشــته شــدن بــه محلــول کاشــته شــوند.

120-60 ميلي ليتر1 تا 2 قرصجهت تحریک جوانه مرکزی کاهو به رشد:  15 - 7 روز قبل از برداشت محلولپاشی شود.کاهو

بــرای افزایــش محصــول:  اولیــن محلولپاشــی، زمانــی کــه نیمــی از گلهــا بــه میــوه تبدیــل شــدند و پــس از آن هــر 3 -2 فلفل
180 ميلي ليتر3 قرصهفتــه تکــرار شــود.

300-240 ميلي ليتر4 تا 15 قرص)میخک، رز، سیکلمه، داوودی( جهت تولید ساقه های بلند و گل های درشتگیاهان زینتی

گندم و جو
300 ميلي ليتر در هکتار5 قرص در هکتاردر گندم و جو های کم باران از اواسط تا انتهای پنجه زنی

600-400 ميلي ليتر در هکتار10 قرص در هکتارگندم و جو های پر باران و آبی

600-400 ميلي ليتر در هکتار10 قرص در هکتار30-25 روز پس از جوانه زنيپنبه

300 ميلي ليتر در هکتار5 قرص در هکتارهمزمان با کاربرد علف کش ها. زمانی که محصول حدود 10 سانتی متر است.عدس

300 ميلي ليتر در هکتار5 قرص در هکتار14 روز پس از جوانه زنيلوبیا

600-400 ميلي ليتر در هکتار10 قرص در هکتار8-6 برگيذرت

600-400 ميلي ليتر در هکتار10 قرص در هکتارقبل از آغاز گلدهیسیب زمینی

600-400 ميلي ليتر در هکتار10 قرص در هکتار20 روز پس از جوانه زنيبادام زمینی

دوگـــال

FIGURA ULTRA فیگورا الترا 
یـــک تنظیـــم کننـــده رشـــد اســـت کـــه موجـــب ریـــزش بـــرگ هـــا در پنبـــه و بـــه دنبـــال آن آســـان 
شـــدن برداشـــت مـــی گـــردد. فیگـــورا التـــرا حـــاوی تیدیـــازورون و دیـــورون بـــوده و 10 تـــا 14 روز 

قبـــل از برداشـــت پنبـــه مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد.
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Biologic

بیولوژیک

 زنبورهای گرده افشان مخملی
ـــل از انســـان  ـــوران گـــرده افشـــان میلیـــون هـــا ســـال قب ـــوان مهـــم تریـــن جان ـــه عن ـــور هـــا ب زنب
اقـــدام بـــه گـــرده افشـــانی گیاهـــان مختلـــف نمـــوده و از اصـلــی تریـــن مســـبب هـــای تنـــوع 

ـــد. ـــی رون ـــه شـــمار م زیســـتی ب
ــال 1987 ) 1365 ه ش( اولیـــن  ــه در سـ ــود کـ ــرکتی بـ ــرکت بایوبســـت بلژیـــک اولیـــن شـ شـ
ـــواع  ـــن شـــرکت ان ـــون ای ـــرد. هـــم اکن ـــازار عرضـــه ک ـــه ب ـــور مخملـــی را ب ـــدو هـــای تجـــاری زنب کن
مختلفـــی از کنـــدو هـــای ایـــن زنبـــور و گونـــه هـــای مختلـــف آن را بـــرای مصـــرف در سراســـر 
ـــد گـــرده افشـــانی طبیعـــی دســـت  ـــد. متخصصیـــن ایـــن شـــرکت معتقدن دنیـــا تولیـــد مـــی کن
ـــارزه تلفیقـــی آفـــات حرکـــت مـــی  ـــه عنـــوان اولیـــن قـــدم در مب در دســـت کنتـــرل بیولوژیـــک ب
کنـــد. نتیجـــه ایـــن ایـــده تولیـــد محصـــوالت ســـالم در ســـطح کامـــًا اقتصـــادی در گلخانـــه هـــا 

می باشـــد.

 کندوی زنبور مخملی
 زنبـــور هـــای مخملـــی خصوصیـــات منحصـــر بـــه فـــردی دارنـــد کـــه آنهـــا را از زنبـــور هـــای عســـل 
ـــه هـــا  ـــرای گـــرده افشـــانی در گلخان و ســـایر گـــرده افشـــان هـــا متمایـــز کـــرده و باعـــث شـــده ب
از آنهـــا اســـتفاده شـــود. خصوصیاتـــی همچـــون فعالیـــت در دمـــا هـــای پاییـــن تـــر و بـــاال تـــر از 
محـــدوده فعالیـــت زنبـــور هـــای عســـل، ادامـــه فعالیـــت در هـــوای ابـــری و بـــادی، تهاجـــم کمتـــر، 
حساســـیت کمتـــر نســـبت بـــه جابجایـــی کنـــدو، و همچنیـــن بـــزرگ تـــر بـــودن جثـــه کـــه باعـــث 
افزایـــش قابلیـــت گـــرده افشـــانی مـــی شـــود از وجـــوه تمایـــز زنبـــور هـــای مخملـــی نســـبت بـــه 
ــی کـــه گـــرده افشـــانی بـــا زنبورهـــای  زنبـــور هـــای عســـل هســـتند. یـکــی دیگـــر از خصوصیاـت
ـــای مخمـلــی  ـــور ه ـــت کـــه زنب ـــازد ایـــن اس ـــودمند تـــر مـــی س مخمـلــی را بـــی دردســـر تـــر و س
فقـــط گل هایـــی را کـــه بـــه رســـیدگی فیزیولوژیـــک رســـیده و بـــوی خاصـــی از خـــود ترشـــح 
می کننـــد، بازدیـــد مـــی کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در زمـــان گـــرده افشـــانی دســـتی همـــه 
ـــک نرســـیده  ـــه رســـیدگی فیزیولوژی ـــن اســـت ب ـــوده و ممک ـــه رشـــدی نب ـــک مرحل ـــا در ی گل ه

باشـــند. 
ـــوه در  ـــان می ـــه و برخـــی درخت ـــوت فرنگـــی در گلخان ـــه ای، ت ـــل دلم ـــه فرنگـــی، فلف ـــواع گوج ان
فضـــای بـــاز محصوالتـــی هســـتند کـــه زنبـــور مخملـــی گزینـــه مناســـبی بـــرای  افزایـــش عملکـــرد 

آن هـــا مـــی باشـــد.

بایوبست
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Sticky Trap تله های چسبدار
حشـــرات بـــه رنگهایـــی کـــه طـــول مـــوج آن هـــا بیـــن 650- 300 نانومتـــر مـــی باشـــد عکـــس 
ـــه  ـــن , کـــم هزین ـــه هـــای چســـبنده یکـــی از ایمـــن تری ـــد. اســـتفاده از تل العمـــل نشـــان میدهن
تریـــن روشـــهای مبـــارزه بـــا آفـــات اســـت. از کارت هـــا و نـــوار هـــای زرد و آبـــی بـــه تعـــداد 
محـــدود مـــی تـــوان بـــرای ردیابـــی و بـــه تعـــداد زیـــاد تـــر بـــرای شـــکار انبـــوه آفـــات بـــه خصـــوص 

ـــرد. ـــا اســـتفاده ک ـــه ه ـــد گلخان ـــط هـــای بســـته مانن در محی

رول زرد پهنرول زرد کم عرضکارت زرد - آبیکارت آبیکارت زرد بزرگکارت زردنوع تله

25cm*10cm40cm*25cm25cm*10cm25cm*10cm100m*15cm100m*30cmسایز

  کاربرد کارت های چسبدار:

تراکم تله و مقدار مصرفمحصوالتگیاه

جـهـت ردیـابی، 1 تا 5 کارت در هر200 متر مربعمگس سفید، عسلک پنبهمحصوالت گلخانه ای
جهت شکار انبوه، 1 کارت در هر2 تا 10 متر مربع

جهت شکار انبوه، 1 تا 2 کارت در هر درختمگس مدیترانه و مینوزمرکبات

عوامل زیستی کنترل کننده آفات و بیماری ها

آفات مورد هدفنام علمینام تجاریعامل بیولوژیک

زنبور پارازیتوئید

سفید بالک هاEretmocerus eremicusسیستم ارتموسروس

شته خیار و شته سبز هلوAphidius colemaniسیستم آفیدیوس

مگس های مینوزDiglyphus isaeaسیستم دیگلیفوس

کنه شکارگر

کنه های تارتنPhytoseiulus persimilisسیستم فیتوزئیلوس

کنه های تارتن و تریپسAmblyseius californicusسیستم کالیفرنیکوس

ــا و کنه هــای Amblyseius swirskiiسیستم سوویرسکی ــا، تریپس ه ســفید بالک ه
تارتن

سن شکارگر

سفید بالک ها و تخم پروانه هاMacrolophus pygmaeusسیستم ماکرولوفوس

Orius laevigatusسیستم اوریوس
هــای  کنــه  هــا،  شــته  هــا،  تریپــس 
تخــم  و  هــا  بالــک  ســفید  و  شــکارگر 

هــا پروانــه 






