
 ایتالیایی یک  و ده کیلویی ۲۰/۲۰/۲۰کود ان پی کا پروتوگرین 

 استاندارد صد در با PROTEOGREEN ۲۰/۲۰/۲۰NPKکا پی ان کودکامل
  بهمراه TE ۲۰/۲۰/۲۰+ پتاس %۲۰ فسفات %۲۰ ازت%۲۰ شده آنالیز و

  که باغی و زراعی محصوالت کلیه برای که باشد می TE یا میکرو غذای مواد
 .میباشد استفاده قابل رشد زمان طی در

  برای و کیلو نیم دو تا دو زراعی محصوالت برای پروتوگرین مصرف مقدار
 .میشود توصیه محلولپاشی جهت کیلو پنج تا سه باغی محصوالت

  دوره اولین در ذرت و سویا ،کلزا، گندم برای کود این مصرف
  بعد روز 1۰ تا 7 از پس است بهتر که میگیرد صورت ( زنی پنجه)محلولپاشی

  مرحله از زراعی محصوالت سایر برای و .گردد استفاده کشها علف مصرف از
   . برداشت زمان تا چهاربرگی

 .میباشد موجود  کیلویی وده کیلویی یک های بندی بسته در کود این



 کود ان پی کا پتاس باال پروتولیف ایتالیایی یک و ده کیلویی

  صد در با mgo + TE + 4۰-۵-3ایتالیایی PROTEOLEAF کا پی ان کود
  غذای مواد بهمراه پتاس %4۰ فسفات %۵ ازت %3 شده آنالیز و  استاندارد

  رشد، زمان طی در باغی و زراعی محصوالت کلیه برای که باشد می  میکرو
  آن مصرف مقدار و میباشد استفاده قابل  میوه به گل تبدیل زمان در مخصوصا

  پنج تا سه باغی محصوالت برای و کیلو نیم دو تا دو زراعی محصوالت برای
 .گردد می توصیه محلولپاشی جهت کیلو

  در محلولپاشی دوره دومین در ذرت سویا، ، کلزا ، گندم برای کود این مصرف
 میگیرد توصیه ها کش حشره یا و قارچکش اختالط با  بندی دانه شروع زمان

  مخصوصا و برداشت زمان  تا دهی گل از قبل ، زراعی محصوالت سایر برای و
 .میباشد مناسب  میوه به گل تبدیل زمان در

  بیماری برابر در مقاومت و پتاس عنصر تامین جهت باال پتاس پروتئولیف کود
 .میشود استفاده آن گرفتن سایز و میوه آوری رنگ و ها

 .است موجود کیلویی وده یک  های بندی بسته در پروتولیف کود
 



 کود ان پی کا فسفر باال پروتولیف ایتالیایی یک و ده کیلویی

 استاندارد صد در با  TE + 8-۴8-1۲ ایتالیاییPROTEOLEAF کا پی ان کود
  میکرو غذای مواد بهمراه پتاس %8  فسفات%۴8  ازت%1۲ شده آنالیز و
  و رشد زمان اوایل در باغی و زراعی محصوالت کلیه برای که باشد می    TE یا

  زراعی محصوالت برای آن مصرف مقدار و میباشد استفاده قابل  گلدهی
  توصیه محلولپاشی جهت کیلو چهار تا سه باغی محصوالت برای و دوکیلو
 .میشود
  محلولپاشی دوره اولین در ذرت و سویا ،کلزا، گندم برای کود این مصرف
  زمان تا چهاربرگی مرحله از زراعی محصوالت سایر برای و میگیرد صورت
 .میگردد توصیه گلدهی

 افزایش و خاک در فسفر عنصر تامین جهت باال فسفر پروتئولیف کود 
  استارتر یک و میشود استفاده بیشتر غذای جذب برای زنی ریشه عملکرد

 .میشود محسوب گیاه رشد برای قوی
 .است موجود کیلویی وده یک  های بندی بسته در پروتولیف کود

 
 



 کود نوترامین

 اسید خالصآمینو %  9۰با   نوترامینکود 
 فتو سنتز  افزایش                : تاثیرات نترامینمهمترین 
 افزایش میوه دهی و برداشت های بیشتر          گیاه          توسعه و عملکرد افزایش 
 افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاکافشانی وگلدهی         گرده افزایش 
 بازارورود به جهت  در رسیدن میوهتسریع 

 …       رطوبت و خشکسالی و ، سرما،گرما مقابله با تنش های افزایش  
 اکسین     باالی پرولین ، سرین ، گلیسیرین و غلظت باالی غلظت 
 :مصرف نترامینموارد 

 …انواع درختان مرکبات ، میوه های هسته دار ، زیتون ، انگور : محصوالت باغی 
 …غالت و حبوبات ، چغندر و سویا، ذرت، گندم ، برنج ، کلزا ، : محصوالت زراعی 

 ………گوجه فرنگی ، خیار ، بادمجان ، هندوانه خربزه : صیفی و سبزیجات 
 کشت در تمام دورهای  هکتارکیلوگرم در  1 – ۰/۵: میزان مصرف 

  تولید برای پایه بعنوان و بوده ها کود سایر و سموم با اختالط قابل نوترامین کود
 .میشود استفاده کودها سایر



 اکتیواتور

 محرک رشد و قویترین بذر مال اکتیواتور بهترین 
افزایش قدرت جوانه زنی و آماده   فعالیت رشد گیاه و تحریک وبهبود : فواید

 سازی بستر خاک با مصرف بصورت بذر مال
 تحریک تقسیمات سلولی در طول دوره رشد گیاه

 بهبود کیفیت میوه و افزایش تعداد میوه در هر درخت
 قابل ترکیب با قارچ کش ها و آفت کش ها برای تحریک و اثر بیشتر

 (شدید ، تگرگ،آفت ومسمومیت سرما و گرمای )های محیطی برابرتنش در مقابله 
 :  ترکیبات  

 %۲۵اسید فولویک       %۲۵اسید هیومیک        %۵۰عصاره جلبک دریایی 
 :توصیه های مصرف 

و   NPKبصورت ترکیب با هکتار گرم در  1۰۰برای کلیه محصوالت تنها 
 .خالص توصیه میگردد بصورت گرم   1۵۰مقدار 

 



 کود اوریکس هیوم  

هیوم، بهترین کودبرای محصوالت  اوریکس باالترین درصد اسید هیومیک درمحصول 
 ...زمینی، چغندر، پیاز، هویج و سیب : ای نظیرغده مخصوصا زراعت های  باغی و زراعی 

 برابر کنیددو مصرف برداشت محصول خود را یکبار با  
 :باالی هیومیک اسید در گیاهان مهمترین تاثیرات درصد 

 افزایش محصول* خاک                           بهبود ساختمان و بافت * 
 توسعه خاک  * زایی       ریشه افزایش *خاک                   افزایش جذب مواد مغذی از * 
  افزایش نگهداری رطوبت خاک  *                   افزایش قدرت و تسریع در جوانه * 
اولیه و پایه ، برای ساخت  ماده دلیل باال بودن درصد اسید هیومیک، از این کود بعنوان به 

 .دیگر کودها استفاده میگردد
 کشت دوره طی در هکتار  تا چهارکیلوگرم، دو آبیاری بصورت :  میزان مصرف 

 گرم    کیلو   تا دوبصورت محلولپاشی ،یک                                  
یک تا حتما روی میوه ها بر هیوم بدلیل بر جای گذاشتن اثر سیاهی اوریکس : مهمنکته 

 .ایجاد نگرددمحصول مشکلی برای فروش محلولپاشی شودکه دو ماه قبل از برداشت 
 



 لیگنو هیومکس

 محصول کشور چک  اسید فولویک  %۵۰هیومیک اسید و  %۵۰هیومکس حاوی کود لیگنو 
 سازی مواد مغذی محصور در خاکخاک      آزاد اصالح شوری خاک       PHتنظیم : فواید

 مغذی هاریز  جذب زنی              بهبود ساختار خاک        افزایش بهبود ریشه  
 خاک          نفوذ پذیری آب در افزایش                                کاهش آب شویی مواد مغذی 

 :بصورت محلولپاشیهمزمان اکتیواتور و هیومکس  با مصرف نتایج مطلوب  
     ویتامین             محتوای افزایش                              میوهبهبود کیفیت و رنگ 

 پروتئین و شکر افزایش     افزایش محصول افزایش وزن دانه غالت  
 جوانرشد شاخه های زا          افزایش افزایش مقاومت گیاه در مقابل عوامل استرس 

 گلدهیگیاه          بهبود بیماری و بهبود رشد موثر در شادابی کنترل 
   زراعی  و  باغی محصوالت برای انواع توصیه 

 .گردداستفاده    N-P-Kوانواع همراه با کود های ازته در مصرف آبیاری ترجیحا 
 گرم در هکتار 1۰۰: مصرف میزان 

 گیاه مخصوصا ریشه زنیدر تمام مراحل رشد : زمان مصرف 


