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شرکت آریانام نهاده

معرفی شرکت آریانام نهاده

آریانام نهاده با هدف ایجاد یک مرجع کشاورزی در تغذیه گیاهی و حفاظت از
محیطزیست متولد شده است .برای آریانام نهاده ،زمین مزرعه پهناوری است با شرایط
اقلیمی-کشاورزی متفاوت که هدف آن تامین غذا برای جمعیت روزافزون جهان میباشد.
تعهد حرفه ای ما در آریانام نهاده ،همکاری برای پایداری و حفظ این جهان است.
افزایش روزافزون جمعیت جهان ،ارزش سالمت و تغییر الگوهای مصرف ،محدودیت
زمینهای قابل کشت ،تغییرات اقلیمی مناطق همچون خشکسالی ،بیابان گرایی و افزایش
دمای کره زمین تهدیدی جدی برای آینده کشاورزی به شمار می رود که ظرفیت کشت
و کار را به شدت کاهش داده است و ما این را حق خود می دانیم که برای حفظ هر جریب
از زمینهای کشاورزی برای نسلهای آینده تالش کنیم .قطعا تنها راهکار برای مقابله با این
مهم ،توسعه دانش کشاورزی است.
آریانام نهاده به عنوان نماینده انحصاری برترین برندهای جهانی در ایران ،تامین بهترین
انواع نهاده های کشاورزی ،ارائه فرموالسیون های جدید روز دنیا ،مشاوره های فنی و
تخصصی ،مهندسی فروش و جلب رضایت مشتریان را سرلوحه فعالیت های خود قرار
داده است.
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معرفی شرکت پایونیرز ( )Pioneersاردن  -آمریکا

Pioneering the World
شرکت صنعتی  Pioneersیک بخش از مجموعه عظیم  Yasin Groupمی باشد که در
سال  1986تاسیس شده است .ریشه آن در اردن است .تجهیزات تولید این گروه در
منطقه صنعتی الزرقاء واقع شده است ،جایی که  95%محصوالت این شرکت با مواد
اولیه  TRI Groupآمریکا تولید می گردد .این سازمان از همان بدو تاسیس ،فعالیت خود
را در بخش کشاورزی متمرکز نموده و تخصص اصلی آن تغذیه گیاهی و تولید کودهای
تخصصی است.
امروزه  Pioneersهمانگونه که از اسمش پیداست ،یک شرکت صنعتی  -تجاری پیشگام
می باشد که در بیش از  40بازار دنیا حضور فعال دارد .محصوالت این گروه تحت
استاندارد ( ISO9001استاندارد تضمین کیفیت محصوالت) تولید و به بازار عرضه می شوند
و با بسیاری از عوامل و فاکتورها از جمله شرایط جغرافیایی ،نوع خاک ،نوع محصول ،سطح
تکنولوژی و نیاز کشاورزان سازگار شده اند.
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گروه اصالح کننده های خاک و آب

هیومی پاور-کی

)®(Humipower-K

تکنولوژی برتر کودهای هیومیکی با منشاء لئوناردیت

 هیومی پاور-کی ،هیومات و فولوات پتاسیم استخراج یافته از بهترین منابع
لئوناردیت ایاالت متحده آمریکا می باشد که حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک
غنی شده با پتاسیم است.
 میزان ایده آل ماده آلی خاکهای کشاورزی در حدود  4-6درصد است .متاسفانه این
میزان در خاکهای ایران بسیار ناچیز بوده و حدود  0/1تا  1درصد برآورد شده است.
 هیومی پاور-کی موجب اسیدی کردن خاک ،افزایش سطح باروری خاک ،تسریع
جوانه زني بذر ،توسعه بیشتر ريشه ،مقاوم سازی گیاه در برابرعوامل بیماریزا و تنش
محیطی ،افزايش سرعت نقل و انتقال مواد غذايي از ريشه به اندام هاي هوايي و
سبزینگی بیشتر گیاه می شود.
ترکیبات

اسید هیومیک

اسید فولویک

پتاسیم

میزان

 12/5درصد

 2/5درصد

 8درصد

شیوه و میزان مصرف

توصیه مصرف

محلولپاشی  1لیتر در  1000لیتر آب

 3-4مرتبه تکرار در طول فصل رشد

کود آبیاری

 5لیتر در هکتار

همراه اولین آبیاری و  3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

تیمار نشاء

 1لیتر در  100لیتر آب

ریشه ها را در محلول مذکور چند دقیقه بخیسانید

بذر مال

 1/5لیتر در  10لیتر آب

بذور را نیم ساعت در این محلول بخیسانید و در سایه
خشک کنید

نکته قابل توجه


هیومی پاور-کی با ترکیبات حاوی کلسیم ،گوگرد و مس فراوان و ترکیبات با pH

اسیدی قابل اختالط نمی باشد.

بسته بندی:
5L

جهت دریافت اطالعات فنی بیشتر به کتاب
"مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" مراجعه گردد.
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گروه اصالح کننده های خاک و آب

سالت اوی

)®(Saltaway

اصالح کننده تخصصی شوری آب و خاک
 شوری آب و خاک یکی از فاکتورهای محدودکننده تولیدات کشاورزی محسوب
میشود و از آن به عنوان "مرگ سفید" نام می برند.
 سالت اوی کمپلکس کلسیم با اسید های آلی پلیکربوکسیلیک اسید می باشد و
قابلیت آن را دارد که با جایگزینی کلسیم به جای سدیم متصل به سطح خاک یا
ذرات آب ،منجر به اصالح شوری خاک و آب کشاورزی گردد.
 اسیدهای آلی پلیکربوکسیلیک موجود در سالت اوی ،شامل لیگنین
پلیکربوکسیلیک ،آمین پلی کربوکسیلیک ،پلی هیدروکسی کربوکسیلیک و
گلوکونیک اسید میباشند که با ظرفیت تبادل یونی باال مانع رسوب کلسیم در
خاک شده و جابجایی کلسیم را در خاک تسهیل می کنند.
 سالت اوی موجب اصالح شوری خاک و آب  ،بهبود خاک های آسیب دیده،
اسیدی کردن محیط پیرامون ریشه ،جذب عناصر غذایی تجمع یافته در خاک،
تحریک رشد ریشه و رفع نسبی کمبود کلسیم می گردد.
ترکیبات

کلسیم

کمپلکس اسید های آلی پلی کربوکسیلیک

میزان

 15درصد

 25درصد

کاربرد
اصالح خاکهای شور
اصالح آبهای شور
اصالح کمبود کلسیم

شیوه و میزان مصرف (در هر دوره)
آبیاری قطره ای

آبیاری غرقابی

محلولپاشی

 5لیتر در هکتار

 8-10لیتر در هکتار

-

 10-50سی سی در  1000لیتر آب مصرفی

-

 5لیتر در هکتار

 6-7لیتر در هکتار

 2-3لیتر در 1000
لیتر آب

نکته قابل توجه
 سالت اوی با مواد هیومیکی ،ترکیبات قلیایی شدید ،ترکیبات حاوی مس ،گوگرد،
کلسیم و فسفر قابل اختالط نمی باشد.
بسته بندی:

5L

جهت دریافت اطالعات فنی بیشتر به کتاب
"مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" مراجعه گردد.
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گروه محرک های رشد  -اسیدهای آمینه
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گروه محرک های رشد  -اسیدهای آمینه

آسکومارین

)®(Ascomarine

عصاره خالص جلبک دریایی با بیشترین درصد ترکیبات
 آسکومارین عصاره خالص جلبک دریایی  Ascophyllum nodosumاست که از بهترین
منابع آبهای سرد شمال آتالنتیک با فناوری روز دنیا بدون مصرف مواد شیمیایی تولید
شده است .در این روش تمامی هورمون های گیاهی موجود در وزیکول های جلبک
دریایی بدون هیچگونه تغییر همراه با شیره سلولی استخراج می گردد.
 آسکومارین حاوی بیش از  70ترکیب شامل عناصر غذایی پر مصرف ،کم مصرف،
بسیار کم مصرف ،اسید های آلی ،اسیدهای آمینه ،کربوهیدرات ها ،چربی ها،
پروتئین ها ،آنزیم ها ،ویتامین ها و محرک های رشد گیاهی می باشد.
  آسکومارین موجب استقرار بهتر نشاء ،افزایش سبزینگی گیاه و مقاومت در برابر استرس
محیطی (سرما و گرما) و عوامل بیماریزا ،تحریک جوانه زنی بذر ،افزایش درصد تشکیل
میوه ،افزایش اندازه و وزن میوه ،حفظ یکنواختی شکل میوه ،افزایش روغن در دانه های
روغنی ،کاهش ریزش گل و میوه و بهبود خاصیت انبارداری میوه می گردد.
ترکیبات

ازت

فسفر

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

عناصر
گوگرد ریز مغذی ها
کمیاب

میزان

1/5
درصد

2
درصد

3
درصد

1/2
درصد

1/2
درصد

0/5
درصد

ترکیبات

اسیدهای هیدرات های
کربن
آمینه آزاد

میزان

7
درصد

35-40
درصد

چربی ها
3
درصد

شیوه و میزان مصرف

2
درصد

هورمون های
پروتئین ها
گیاهی
6/5
درصد

3000
ppm

ویتامین ها

400-600

1500

ppm

ppm

توصیه مصرف

محلولپاشی

 1لیتر در 1000
لیتر آب

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

کود آبیاری

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

بذر مال

 1لیتر در 100
لیتر آب

بذور را نیم ساعت در این محلول بخیسانید و در سایه
خشک کنید

نکته قابل توجه
  آسکومارین با ترکیبات گوگردی ،مس و روغن های معدنی قابل اختالط نمی باشد .در
صورتمصرفبهروشمحلولپاشیبرگیآزمایشاختالطپذیری()JarTestتوصیهمیشود.
بسته بندی:
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گروه محرک های رشد  -اسیدهای آمینه

استرس دکتر

)®(Stress Doctor

فرموالسیون ویژه ضد استرس و محرک رشد طبیعی
 جلبک دریایی  Ascophyllum nodosumموجود در استرس دکتر از آبهای سرد شمال
آتالنتیک گرفته شده است که بدون استفاده از مواد شیمیایی و حفظ تمامی ترکیبات
آلی (هورمونهای گیاهی ،قندها ،اسیدهای آمینه و )...به مرحله تولید رسیده است.
 استرس دکتر حاوی اسید فولویک استخراج یافته از بهترین منابع لئوناردیت ایاالت
متحده آمریکا می باشد که دارای باالترین درصد تبادل کاتیونی است و می تواند به
آسانی از هر دو طریق محلولپاشی و کودآبیاری در دسترس گیاه قرار گیرد.
 استرس دکتر در گیاهان موجب رفع استرس ناشی از تنش ها (سرما ،گرما ،خشکی،
 ،)...افزایش گلدهی ،فروت ست و طول مدت نگهداری محصول در انبار گردیده و در
صورت مصرف به روش کودآبیاری ضمن تاثیرات ذکر شده موجب افزایش ریشهدهی،
اصالح شوری خاک و اصالح ساختمان فیزیکی -شیمیایی خاک می گردد.
ترکیبات

جلبک دریایی
آسکوفیلوم نودوزم

اسید فولویک

اسیدهای آمینه آزاد ()L
گیاهی

میزان

 50درصد

 25درصد

 2/5درصد

توصیه مصرف

شیوه و میزان مصرف
محلولپاشی

 0/5لیتر در  1000لیتر آب

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

کود آبیاری

 1لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

بذر مال

 0/5لیتر در  100لیتر آب

بذور را نیم ساعت در این محلول بخیسانید و
در سایه خشک کنید

نکته قابل توجه
 استرس دکتر با روغن های معدنی ،ترکیبات حاوی گوگرد و مس فراوان قابل
اختالط نمی باشد .در صورت مصرف به روش محلولپاشی برگی آزمایش اختالط
پذیری ( )Jar Testتوصیه می شود.
بسته بندی:

1L

0.5
L

جهت دریافت اطالعات فنی بیشتر به کتاب
"مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" مراجعه گردد.
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گروه محرک های رشد  -اسیدهای آمینه

آمینوویت

)®(Aminovit

طیفوسیعاسیدهایآمینهباتکنولوژیهیدرولیزآنزیمیمضاعف
 آمینوویت از طریق هیدرولیز آنزیمی مضاعف پروتئین های غنی گیاهی استخراج
یافته است و به دلیل تشابه طیف و نسبت اسیدهای آمینه آن با عصاره گیاهی سریعا
جذب گیاه می گردد.
 آمینوویت با ویتامین گیاهی اسید فولیک غنی شده است .اسید فولیک به عنوان یک
کوآنزیم در ساختار  DNAو رشد سریع گیاه نقش بسزایی دارد.
 آمینوویت حاوی طیف وسیع اسیدهای آمینه گیاهی شامل آالنین ،آرژنین ،آسپاراژین،
آسپاراتیک اسید ،سیستئین ،گلوتامیک اسید ،گلوتامین ،گلیسین ،هیستیدین،
ایزولوسین ،لوسین ،لیزین ،متیونین ،فنیل آالنین ،پرولین ،سرین ،ترئونین ،تریپتوفان،
تیروزین و والین می باشد.
 آمینوویت موجب افزایش سرعت گلدهی ،یکنواختی اندازه میوه ،افزایش کیفیت میوه
(وزن و رنگ) و بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی (گرما ،سرما و شوری)
می شود و از سوی دیگر نیتروژن آلی موجود در آن موجب افزایش سبزینگی گیاه
می گردد.
ترکیبات

اسیدهای آمینه آزاد ()L
گیاهی

نیتروژن آلی

ویتامین اسید فولیک

میزان

 25درصد

 5/4درصد

 0/5درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

توصیه مصرف

نکات قابل توجه
 آمینوویت با روغن های معدنی ،ترکیبات قلیایی شدید و ترکیبات حاوی مس و
گوگرد قابل اختالط نمی باشد.
 شرایط مناسب نگهداری آمینوویت در دمای  5تا  25درجه سانتی گراد می باشد.
بسته بندی:
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کلسی بر

)®(Calcibor

باالترین درصد کالت کلسیم مایع
 کلسی بر تغلیظیافته ترین کالت آلی کلسیم مایع می باشد .این ترکیب برخالف فرمهای
سوسپانسیونی ،که به سرعت در گیاه و خاک به شکل غیرقابل حرکت درمیآیند ،به
دلیل کالت شدن با تخصصیترین کالت آلی کلسیم به نام پلیکربوکسیلیک اسید
با فرمول شیمیایی ( )HOOCR-Ca-RCOOHتحولی در صنعت فرموالسیون کلسیم
بوجود آورده است.
  در کلسی بر عناصر کلسیم و بر در مجاورت یکدیگر کالت شده اند چراکه عنصر بر با
تسریع انتقال قند از اندام های سبز به برگ و میوه ،به عنوان محرک جابجایی ()Synergist
کلسیم نقش ایفا کرده و جابه جایی آن را در آوندهای گیاهی سرعت می بخشد.
 بیش از  35نوع اختالل فیزیولوژیک در میوه مانند لکه پوست استخوانی میوه پسته،
لکه تلخی ،تاول انباری ،پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی ،هندوانه و ترکیدگی میوه خیار
از جمله عوارض کمبود کلسیم در گیاهان به شمار می روند.
  مصرف کلسی بر موجب برطرف شدن اختالالت فیزیولوژیک میوه ،افزایش طول دوره
انبارداری میوه ،افزایش کیفیت ،سفت شدن ،رنگ آوری و بازارپسندی میوه و افزایش
مقاومت در برابر حمله قارچ های عامل پوسیدگی در گیاهان می شود.
ترکیبات

کلسیم

بر

کالت آلی پلی کربوکسیلیک اسید

میزان

 20درصد

 1درصد

 40درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

توصیه مصرف

نکته قابل توجه
 کلسی بر با فسفر ،فسفیت ،روغنهای معدنی ،ترکیبات مسی و ترکیبات قلیایی شدید
قابل اختالط نمی باشد.
بسته بندی:
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اینویترو

)®(Invitro

کالت ارگانیک بر و مولیبدن
  اینویترو حاوی ترکیب بر ( )Bارگانیک و میزان باالی عنصر مولیبدن( )Moاست که
توسط کالت دی اتول آزودی کربوکسیالت ( )Diethol Azodi carboxylateکمپلکس
شده است .همراه بودن عناصر بر و مولیبدن در مجاورت یکدیگر به ترکیب اینویترو
خاصیت سینرژیستی می بخشد و اثر بخشی آن را صدچندان افزایش میدهد.
  اینویترو به علت دارا بودن عنصر بر ( )Bموجب افزایش گرده افشانی در هوای ابری و
کاهش دما ،تحریک جوانه زنی دانه گرده ،افزایش باروری گیاه ،افزایش درصد تشکیل
میوه ،استحکام دیواره سلولی و افزایش مقاومت نسبت به سرما می شود.
 اینویترو به علت دارا بودن عنصر مولیبدن ( )Moموجب تولید پروتئین ها و ایجاد
انرژی مضاعف در گیاهان میگردد .از سوی دیگر در تثبیت ازت توسط باکتریها و
فعالشدن آنها دخالت دارد.
ترکیبات

بر

مولیبدن

میزان

 6درصد

 2/5درصد

عامل کالت کنندگی

کالت دی اتول آزودی کربوکسیالت ()Diethol Azodi carboxylate

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

توصیه مصرف

نکات قابل توجه
 اینویترو با روغن های معدنی ،گوگرد ،اسیدهای معدنی (اسید نیتریک ،اسید
فسفریک) قابل اختالط نمی باشد .آزمایش اختالطپذیری ( )Jar Testقبل از مصرف
توصیه میشود.
 از مصرف اینویترو بر روی درختان آلو اجتناب گردد.
بسته بندی:
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چمپیون

اف .ام .زد.

)®(Champion FMZ

حرفه ای ترین کالت سه گانه آهن ،منگنز و روی
  خاک های ایران بنابر وجود میزان فراوان بی کربنات ،قلیاییت باال ،آهکی بودن،
فشردگی الیه ها ،مصرف بی رویه کودهای شیمیایی ازته و فسفره موجب بروز عالئم
کمبود عناصر آهن ،منگنز و روی در گیاهان می گردد .بدلیل رقابت شدید این عناصر
در جذب گیاهی ،کمبود آنها عموما به صورت همزمان در گیاه رخ می دهد.
  چمپیون اف .ام .زد .حاوی  3عنصر ریزمغذی آهن ،منگنز و روی می باشد که توسط
اسیدهای آمینه کالته شده اند .کالت های اسید آمینه فاقد بار الکتریکی می باشند لذا
بدون ایجاد گیاهسوزی سریعا جذب گیاه می شوند.
  چمپیون اف .ام .زد .موجب افزایش سبزینگی و فتوسنتز گیاه ،افزایش باردهی و بهبود
کیفیت محصول می شود.
ترکیبات

آهن

منگنز

روی

اسیدهای آمینه آزاد ()L

میزان

 5درصد

 5درصد

 5درصد

 10درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

توصیه مصرف

نکات قابل توجه
 چمپیون اف .ام .زد با ترکیبات مسی و قلیائی قوی قابل اختالط نیست .آزمایش
اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
 در مورد درختان میوه هسته دار حتما قبل از مصرف در سطح محدود بر روی  2تا
 3درخت آزمایش شود.
  محلولپاشی بر روی درختان زراعی و باغی بهتر است صبح زود و یا اواخر روز انجام گیرد.
 در صورت بروز حساسیت روش کودآبیاری جایگزین شود.
بسته بندی:
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اسپکتروم

)®(Spectrum

الفبای جامع تغذیه گیاهی
  اسپکتروم یک ترکیب بی نظیر از اسیدهای آمینه آزاد ( )Lگیاهی و عناصر منیزیم،
آهن ،روی ،منگنز ،مس و بر می باشد که به صورت کمپلکس در مجاورت یکدیگر
آمیخته شده اند.
  اسپکتروم به روش هیدرولیز آنزیمی مضاعف از پروتئین های غنی گیاهی ،استخراج
شده است که در این روش برخالف هیدرولیز اسیدی که در دمای باال ملکولهای اسید
آمینه را سریعا می شکنند  ،از آنزیمهای میکروبی که در دمای فیزیولوژیک فعالیت
دارند استفاده می شود.
 اسپکتروم توسط اسیدهای آمینه گلوتامیک اسید ،گالیسین ،آالنین و لیسین به طور
کامل کالته شده است .با توجه به آمینوگرام ویژه قابلیت آن را دارد که در سریع ترین
زمان ممکن عناصر غذایی را انتقال دهد.
  اسپکتروم موجب افزایش میزان برداشت محصول ،بهبود صفات کیفی میوه ،افزایش
مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی ،افزایش سبزینگی گیاه و کاهش سالآوری
درختان میوه می گردد.
ترکیبات

اسیدهای آمینه
آزاد ( )Lگیاهی

منیزیم

آهن

منگنز

روی

بر

مس

میزان

24
درصد

7
درصد

3
درصد

2/5
درصد

3
درصد

0/1
درصد

0/5
درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه در طول فصل رشد

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار

 2-3مرتبه در طول فصل رشد

باغی

توصیه مصرف

نکته قابل توجه
  اسپکتروم با روغن های معدنی ،ترکیبات حاوی درصد باالی کلسیم ،فسفر و مس قابل
اختالط نمی باشد .آزمایش اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:
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ازوتیم

)®(Azoteam

تیمی منتخب از ازت های سریع الجذب گیاهی
 ازت مهمترین عامل محدودکننده رشد گیاهان به شمار می رود .در شرایط کمبود
ازت عوارضی همچون کاهش رشد اندام های هوایی ،کوچک شدن اندازه برگها،
زرد و خشک شدن برگها وکوچک شدن میوه ها پدیدار می شود.
 ازوتیم حاوی ازت های آمونیوم ،نیترات و اوره است که سریعا توسط اندامهای هوایی
و ریشه گیاه جذب شده و از اتالف کود در اثر تبخیر و تصعید و آبشویی جلوگیری
می کند لذا ازوتیم بهترین گزینه جهت مصرف ازت در شرایط سرما است چراکه
سرما در جذب ازت اختالل ایجاد می کند .از سوی دیگر ازوتیم موجب افزایش
کارایی سموم شیمیایی و آلی می گردد.
  ازوتیم فاقد گوگرد ،کلر و ماده سمی بیورت است و در گلخانه های هیدروپونیک
قابل استفاده می باشد .این ترکیب از قابلیت اسیدزایی بسیار باال در مقایسه با سایر
فرموالسیون های کودهای ازته برخوردار می باشد.
ترکیبات

ازت نیتراته

ازت آمونیومی

ازت اوراته

ازت کل

میزان

 9درصد

 9درصد

 22درصد

 40درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

باغی

 1لیتر در  1000لیترآب  4-5لیتر در هکتار

توصیه مصرف
 2-3مرتبه در طول فصل رشد
 2-3مرتبه در طول فصل رشد

کاربرد

شیوه
مصرف

میزان مصرف

توصیه مصرف

افزایش کارایی سموم

محلولپاشی

 ./5 -1لیتر در
 1000لیتر آب

قبل از سموم به تانکر آب
اضافه شود

نکته قابل توجه
 ازوتیم با اکثر ترکیبات شیمیایی قابلیت اختالط دارد .با این وجود آزمایش
اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:
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کلنل کی

)®(Colonel K

باالترین میزان پتاسیم خالص مایع فاقد کلر
 پتاسیم عامل سنتز پروتئین و تنظیم فشار اسمزی در گیاه می باشد .این عنصر
فراوان ترین کاتیون موجود در سیتوپالسم گیاهی بوده که در تثبیت اسیدیته
سیتوپالسم سلولی ،فعالسازی آنزیم ها ،حرکات روزنه ای ،فتوسنتز و انبساط سلولی
دخیل است.
 پتاسیم با تنظیم فشار اسمزی سلولهای روزنه برگی موجب ممانعت از اتالف آب و
مقاومت در برابر خشکی می شود و با افزایش نسبت  K/Naتحمل گیاه را نسبت به
شوری افزایش می دهد.
 پتاسیم با افزایش فشار تورژسانس سلولی و اعمال فشار از سوی درون بر دیواره
سلولی گیاهی موجب شادابی و سالمت گیاهی می گردد .از جانب دیگر پتاسیم
موجب تولید و نقل و انتقال قندها ،نشاسته و استحکام سلولی می شود.
 کمبود پتاسیم در گیاهان موجب ضعف عمومی گیاه ،سوختگی حاشیه و داخل
پهنک برگهای مسن ،بروز متوالی عالئم نوک سوختگی ،کاهش طعم و عطر میوه و
کوتولگی و توقف رشد ساقه اصلی و شاخه ها می شود.
 کلنل کی حاوی بیشترین میزان پتاسیم خالص مایع بوده که فاقد کلر ،نیتروژن
و سولفات است.
 کلنل کی موجب بهبود ویژگی های کیفی مانند افزایش رنگ آوری ،ویتامینسی،
طعم ،عطر و قند میوه و ویژگی های کمی محصول مانند اندازه ،وزن و میزان باردهی
گیاه می شود.
ترکیب

پتاسیم

میزان

 52درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

زراعی

 1لیتر در هکتار

باغی

کود آبیاری

توصیه مصرف

 3لیتر در هکتار از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه

نکته قابل توجه
 کلنل کی با روغن های معدنی ،گوگرد و ترکیبات اسیدی قوی قابل اختالط نمی
باشد .آزمایشات اختالط پذیری قبل از مصرف ( )Jar testتوصیه می شود.
بسته بندی:
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دکاپ پالس

)®(Dekaplus

فرمول تخصصی جهت افزایش کمیت و کیفیت میوه
 دکاپ پالس حاوی فسفر و پتاسیم با فرموالسیون دی پتاسیم ارتوفسفات ()DKP
میباشد و فسفر موجود در آن با فرموالسیون ارتو فسفات ( )Ortho Phosphateاست
که بر خالف فرموالسیون های رایج پلی فسفات به سرعت توسط گیاه جذب شده و
قابلیت جابجایی بیشتری در خاک و گیاه دارد.
 دکاپ پالس فاقد کلر و حاوی کمترین میزان ایندکس نمک بوده و مطابق با ضوابط
 MFAR 2016انگلستان و  Codex VIمواد شیمیایی و خوراکی آمریکا تولید شده
است.
  دکاپ پالس در مقایسه با سایر کودهای مشابه ،دارای باالترین درصد فسفات
پتاسیم محلول با کمترین میزان ایندکس نمک می باشد.
 دکاپ پالس موجب تولید انرژی در گیاه پس از تنش های محیطی ،توسعه ریشه،
تحریک رسیدن بذر و میوه ،افزایش وزن و اندازه میوه ،بهبود ویژگی های کیفی
میوه (طعم و عطر) و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های خشکی و شوری
می گردد.
ترکیبات

دی پتاسیم ارتو فسفات فسفر (به شکل فسفات)

میزان

 33درصد

 75درصد

شیوه و میزان مصرف

پتاسیم
 42درصد

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در
هکتار

پس از کشت ،زمان تشکیل میوه،
درشت شدن میوه و قبل از رسیدن میوه

باغی

 1لیتر در  1000لیترآب

 4-5لیتر
در هکتار

زمان تشکیل میوه ،زمان درشت شدن
میوه و قبل از رسیدن میوه

توصیه مصرف

نکته قابل توجه
 دکاپ پالس با کودهای حاوی کلسیم باال (نیترات کلسیم و کلرید کلسیم) قابل
اختالط نمی باشد .آزمایش اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:
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گروه کودهای مایع با تاثیر فوق العاده

ست آپ

)®(Set up

فروت ست تخصصی درختان و گیاهان زراعی
 فروت ست ( )Fruit Setبه معنی درصد تشکیل میوه می باشد و مهمترین فاکتور
تعیین بازدهی درختان و گیاهان زراعی به شمار می رود.
 ست آپ حاوی کمپلکس عناصر ضروری فروت ست شامل نیتروژن ،روی ،بر و
مولیبدن است که توسط اسیدهای آمینه آزاد ویژه ای کامال کالته شده است.
 مصرف ست آپ در مرحله قبل از تورم جوانه ها موجب بیدار شدن به موقع
جوانههای رویشی و زایشی از خواب زمستانه و در مرحله پس از برداشت محصول
درختان موجب طوالنی کردن عمر تخمک و مدت زمان تلقیح دانه گرده در فصل
بهار سال آینده می گردد .لذا جهت افزایش درصد فروت ست و برداشت بیشتر
محصول ترکیب ست آپ را باید در دو مرحله تورم جوانه و پس از برداشت (قبل
از خزان) استفاده کرد.
 ست آپ موجب افزایش طول عمر تخمک ،افزایش دوره مؤثر گرده افشانی ،عدم
ریزش گل ،باز شدن جوانه ها ،افزایش درصد تبدیل گل به میوه ،کاهش ریزش میوه
و کاهش سال آوری درختان میوه و در نهایت افزایش باردهی و محصول می گردد.
ترکیبات

اسیدهای آمینه
آزاد ( )Lگیاهی

نیتروژن

روی

بر

مولیبدن

میزان

 5درصد

 11درصد

 7درصد

 1/5درصد

 0/5درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

قبل گلدهی ،پس از ریزش گلبرگها و
رشد میوه

 1لیتر در  1000لیترآب  4لیتر در هکتار

زمان تورم جوانه ها و پس از برداشت
محصول (قبل از خزان)

باغی

توصیه مصرف

نکته قابل توجه
 ست آپ با روغن های معدنی ،مس و گوگرد قابل اختالط نمی باشد .آزمایش
اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:
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گروه ترکیبات دو منظوره (کود  +سم)

اکستریم

)®(Extreme

نسل جدید کودهای دومنظوره فسفیت پتاسیم

 اکستریم نسل جدید کودهای فسفیت پتاسیم با فرمول شیمیایی  K2HPO3است
که به صورت محلول خالص به همراه محرکهای رشد طبیعی ،اسیدهای آمینه و
ویتامین های گیاهی تولید شده است .ویتامین های گیاهی تیامین ،ریبوفالوین،
اسیدفولیک ،نیاسین ،پیروکسیدین ،اسیدهای آمینه آزاد گوگردی سیستئین و
متیونین ATCA ،و هورمون اکسین جهت افزایش بیشتر ویژگی های کمی و کیفی
محصوالت غنی سازی شده است.
 اکستریم موجب افزایش گلدهی ،زودرسی محصول ،افزایش طول دوره انبارداری،
افزایش ریشه دهی ،افزایش تعداد برگ ،افزایش عطر و طعم میوه و در نهایت افزایش
اندازه و وزن میوه می گردد.
 اکستریم ترکیب کود  -سم سیستمیک است که با حرکت از طریق هر دو مسیر
اندام هوایی و ریشه گیاه قابلیت پیشگیری ،ایمن سازی و درمان طیف وسیع
بیماری های قارچی و باکتریایی را دارا می باشد.

ترکیبات

مونو و دی فسفیت پتاسیم

فسفر
(به شکل فسفیت)

پتاسیم

میزان

 100درصد

 45درصد

 55درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

زراعی

 1لیتر در هکتار

باغی

 1لیتر در  1000لیترآب

کود آبیاری

توصیه مصرف

پس از کشت ،پس از تشکیل میوه،
 2-3لیتر در هکتار
درشت شدن میوه
 3لیتر در هکتار

پس از تشکیل میوه ،درشت شدن
میوه و قبل از رسیدن میوه

نکته قابل توجه
 اکستریم با ترکیبات مسی ،غنی از کلسیم ،گوگرد ،روغن های معدنی ،ترکیبات
قلیایی شدید ،اسید هیومیک و سموم دینوکاپ ،دیمتوات و دیکوفول قابل اختالط
نمیباشد .آزمایش اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:
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کی تی سول

)®(Keytisol

کود تخصصی تیوسولفات پتاسیم

 کی تی سول ( ،)KTSکود مایع تیوسولفات پتاسیم با فرمول شیمیایی ()K2S2O3
میباشد که حاوی پتاسیم و گوگرد و فاقد کلر است.
 کی تی سول برای آن دسته از گیاهان پرنیاز به پتاسیم و گوگرد مانند دانه های
روغنی (پنبه ،سویا ،ذرت ،آفتابگردان ،کلزا و  )..حبوبات ،چلیپائیان (خردل و ،)...
سیب زمینی و پیاز ،سبزی و صیفی و درختان میوه توصیه می شود.
 کی تی سول افزایش روغن در دانه های روغنی ،افزایش وزن و اندازه میوه ،افزایش
مقاومت در برابر سرمازدگی ،شوری و خشکی ،اسیدی کردن خاک و افزایش جذب
عناصر غذایی در خاک را بدنبال دارد.
 گوگرد تیو سولفات ( )S2O3به دلیل دارا بودن یک گوگرد بیشتر در مقایسه با
فرموالسیون قدیمی سولفات ،کی تی سول را به فرمولی توانمند در کنترل آفات
مکنده (کنه ها و تریپس ها و )...و بیماریهای قارچی سفیدک پودری ()Erysiphe sp.
تبدیل کرده است.
ترکیبات

پتاسیم

گوگرد (به شکل تیو سولفات)

میزان

 36درصد

 25درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1-1/5لیتر در هکتار

 5-10لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار شود

 1-1/5لیتر در  1000لیترآب  10-15لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار شود

باغی

توصیه مصرف

نکات قابل توجه
 از انبارداری کی تی سول در دمای  -10درجه سانتی گراد اجتناب شود چراکه
موجب کریستالی شدن کی تی سول می شود.
 از محلولپاشی کی تی سول در دمای باالی  30درجه سانتی گراد اجتناب گردد.
 کی تی سول ( )KTSبا کودهای اسیدی قابل اختالط نمی باشد .آزمایش
اختالطپذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:
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گروه ترکیبات دو منظوره (کود  +سم)

ارگانو کاپ

)®(Organo Cup

فرموالسیون جدید کالت مس تک ظرفیتی سیستمیک

 ارگانو کاپ ترکیبی ارگانیک است که در آن عنصر مس تک ظرفیتی ( ) Cu+1با
کربوهیدراتها و مواد آلی جهت تاثیر سیستمیک و تاثیرگذاری بیشتر مس ترکیب
شده است.
 ارگانو کاپ برخالف فرموالسیون های رایج که از عنصر مس دوظرفیتی استفاده
میکنند از عنصرمس تک ظرفیتی بهره برده است که باعث کنترل سریعتر و بیشتر
بیماری های گیاهی و کاهش اثرات سوء مسمومیت و گیاهسوزی می شود.
 کربوهیدرات های مونو ،دی و پلی ساکارید موجود در ارگانوکاپ موجب افزایش
طول دوران اثربخشی مس می گردد.
 ارگانو کاپ قابلیت کنترل قارچ های بیماریزای
 Alternaria sp. ، Venturia sp. ،Taphrina sp.و بسیاری از بیماریهای باکتریایی را دارد.

Phytophthora sp.، Cladosporium sp.

  عنصر مس در ساخت و ثبات کلروفیل ،چوبی شدن دیواره سلولی ،سنتز و سوخت
و ساز کربوهیدراتها ،اکسیداسیون و احیاء رنگدانه های تنفسی (کوپروپروتید) در
گیاهان نقش حیاتی دارد.
ترکیبات

مس تک ظرفیتی
)(Cu+I

میزان

 6درصد

نیتروژن

مواد آلی (کربوهیدرات ها و
آنتی اکسیدان)

 3درصد

 10درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 2-3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار شود

باغی

 1لیتر در  1000لیترآب

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار شود

توصیه مصرف

نکته قابل توجه
 ارگانو کاپ با روغن های معدنی ،اسیدهای آمینه ،کلسیم ،گوگرد ،ترکیبات شدیدا
اسیدی و قلیایی و فسفیت پتاسیم قابل اختالط نمی باشد.
بسته بندی:
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گروه ترکیبات کمکی

اسپید استیک

)®(Speed Stick

افزایش دهنده کارایی سموم و کودها

 اسپید استیک حاوی درصد باالی نیتروژن به همراه طیف بسیار وسیع مواد آلی
(اسیدهای آمینه ،هیدروکسی پلی کربوکسیلیک ،لیگنوپلی کربوکسیلیک ) است با
این قابلیت که بتوان اکثر ترکیبات را با هم مخلوط کرد.
 اسپید استیک مانع از تشکیل ذرات کریستالی و رسوب عناصر در تانکرهای کود
و سم ،کاهش کشش سطحی مایعات ،گسترش سریعتر و بیشتر سموم و عناصر
غذایی در سطح برگ و افزایش چشمگیر کارایی سموم حشره کش ،علف کش و
کودهای شیمیایی و ارگانیک می گردد.
 اسپید استیک از ایجاد فرآیند گیاهسوزی که به علت مصرف بیش از اندازه ،ترکیب
با عناصر نامناسب و شرایط اقلیمی نامساعد بوجود می آید جلوگیری می کند.
 مصرف اسپید استیک موجب افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید خاک در
محیط ریزوسفری اطراف ریشه گیاهان می گردد که در نهایت افزایش باروری خاک
و افزایش رشد رویشی گیاه را به دنبال دارد.
ترکیبات

نیتروژن آلی و معدنی

مواد آلی ویژه با منشاء گیاهی

میزان

 20درصد

 50درصد

شیوه و میزان مصرف

کاربرد
افزایش تاثیر سموم و کودها

محلولپاشی  0/5-1لیتر در  1000لیتر آب
کودآبیاری

 3لیتر در هکتار

به عنوان سورفکتانت ،پخش کننده و مرطوب کننده محلولپاشی  0/5-1لیتر در  1000لیتر آب

نکته قابل توجه
 از اختالط اسپید استیک با روغن های معدنی خودداری شود .جهت مصرف
اسپید استیک ،ابتدا ترکیب مذکور را به تانک اضافه کرده و سپس سموم یا کودها
را به آن بیافزایید.
بسته بندی:
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جدول آنالیز عناصر کودهای شرکت پایونیرز ( )Pioneersاردن  -آمریکا

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ردیف

ازوتیم

اسپکتروم

چمپیون اف .ام .زد.

اینویترو

کلسی بر

آمینوویت

استرس دکتر

آسکومارین

سالت ا وی

هیومی پاور-کی

نام کود

%40

%5/4

%1/5

%2

%3

%8

%20

%1/2

%15

%7

%1/2

%2

%3

%5

%2/5

%5

%3

%24

%0/5 %0/1

%5

%6

%2/5

دارد

%25

%30

%2/5

%25

%50

%1

دارد

%7

%25

%40

%0/5

%12/5

%2/5

%100

%10

ازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم گوگرد آهن منگنز روی

بر

اسید

اسید

%0/5

دارد

%6/5

%3

%40

مس مولیبدن هورمون آمینه هیومیک فولویک موادآلی ویتامین پروتئین چربی قند

اسید

جدول آنالیز عناصر کودهای شرکت پایونیرز ( )Pioneersاردن  -آمریکا
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جدول آنالیز عناصر کودهای شرکت پایونیرز ( )Pioneersاردن  -آمریکا

17

16

15

14

13

12

11

ردیف

اسپید استیک

ارگانوکاپ

کی تی سول

اکستریم

ست آپ

%20

%3

%11
%45

%36

%55

دکاپ پالس

%42

%33

کلنل کی

%52

نام کود

%25

%7

ازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم گوگرد آهن منگنز روی

%1/5

بر

اسید

اسید

%6

%0/5

دارد

%5

%50

%10

دارد

مس مولیبدن هورمون آمینه هیومیک فولویک موادآلی ویتامین پروتئین چربی قند

اسید
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معرفی شرکت تکا ( )Tecaاسپانیا

کمپانی تکا  TECAاسپانیا ،یک تولید کننده قدرتمند محصوالت تخصصی در بخش
کشاورزی است که از سال  1983فعالیت خود را با تمرکز بر روی نوآوری ،توسعه کیفیت
و ارائه راهکارهای جدید برای افزایش باروری خاک و سالمت محصوالت کشاورزی آغاز
نموده است.
آنچه  TECAرا از سایر تولیدکنندگان مجزا می سازد ارائه یک سبد کامل از محصوالت
مورد نیاز در بخش کشاورزی است.
تولید انواع  ،NPKمواد آلی ،اصالح کننده های خاک و آب کشاورزی ،محرکهای طبیعی
رشد گیاه ،القاء کننده های سیستم دفاعی گیاه و ترکیبات محافظت کننده گیاهی با
مواد اولیه طبیعی تحت استانداردهای ( ISO 9001استاندارد تضمین کیفیت محصوالت)،
( ISO 14001استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی) و ( OHSAS 18001استاندارد
ایمنی و سالمت) از افتخارات این مجموعه به شمار می رود.
تولید محصوالت ارگانیک تحت استانداردهای بین المللی اتحادیه اروپا از دیگر نقاط قوت
تکا  TECAاست و تکا محصوالت ارگانیک خود را با گواهینامه بین المللی Sohiscert
) (SHCجهت مصرف در کشتهای ارگانیک به بازارهای بین المللی عرضه می کند.
تکا مفتخر است تا تمامی محصوالت خود را با درجه کیفی کالس آ ( )Class Aبه جامعه
کشاورزی تقدیم کند .این بدان معنی است که محصوالت تکا عاری از فلزات سنگین بوده
و برای سالمت انسان و محیط زیست کامال بی خطر است.

SHC

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 14001

www.aryanam.com
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معرفی کالس کیفی آ در محصوالت تکا ( )Tecaاسپانیا

Class - A Fertilizers

کالس آ :تمامی کودها فاقد فلزات سنگین بوده و در گروه
کودهای بی خطرکشاورزی طبقه بندی می شوند
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تکا اکو

)®(Teca Eco

SHC

نسل جدید کودهای هیومیکی با pHاسیدی -توصیه شده در کشت ارگانیک

 تکا اکو ترکیب نیتروهیومات پتاسیم می باشد که از منابع خالص لئوناردیت تهیه
شده است .برخالف فرموالسیون های رایج هیومیکی ترکیبی اسیدی با  pHمحدوده
 4/7می باشد.
 تکا اکو دارای گواهی نامه بین المللی ) Sohiscert (SHCبه شماره
 )EC( Nr. 834 / 2007جهت استفاده بی خطر در کشاورزی ارگانیک است.
 تکا اکو حاوی باالترین نسبت  C/Nمی باشد که بیانگر خلوص باالی مواد آلی به
کاررفته در آن است و به نوبه خود تضمین کننده درجه کیفی باالی کود است.
  تکا اکو موجب اسیدی کردن خاک ،کاهش شوری خاک ،افزایش جمعیت
میکروارگانیسم های مفید خاک ،افزایش رشد ریشه ،افزایش سرعت جوانه زنی بذر،
افزایش سطح فتوسنتز ،افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماریزا و تنش های سرما و
شوری و بهبود سرعت نقل و انتقال مواد غذايي از ريشه به اندام هاي هوايي می گردد.
اسید مجموع مواد
اسید
هیومیک فولویک هیومیکی

ترکیبات

18/5
درصد

میزان

10
درصد

28/5
درصد

مواد آلی نیتروژن

پتاسیم

1/8
درصد

4
درصد

36
درصد

شیوه و میزان مصرف

توصیه مصرف

محلولپاشی  1لیتر در  1000لیتر آب

 3-4مرتبه تکرار در طول فصل رشد

 5لیتر در هکتار

کود آبیاری

C/N

11/6

همراه اولین آبیاری و  3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

تیمار نشاء  1لیتر در  100لیتر آب
بذر مال

نسبت

ریشه ها را در محلول مذکور چند دقیقه بخیسانید
بذور را نیم ساعت در این محلول بخیسانید و در سایه
خشک کنید

 1/5لیتر در  10لیتر آب

نکته قابل توجه
 تکا اکو با ترکیبات اسیدی و قلیایی شدید و فسفاتها قابل اختالط نمی باشد.
آزمایشات اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف در سطح محدود توصیه می شود.
بسته بندی:
5L

جهت دریافت اطالعات فنی بیشتر به کتاب
"مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" مراجعه گردد.
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تکا آنتی سال

)®(Teca Antisal

برگزیده ترین اصالح کننده شوری خاک و آب ایران
 امروزه در ایران بیش از  50درصد اراضی تحت کشت که معادل بیش از  7/5میلیون
هکتار می باشد دچار شوری شده اند .بنابر تحقیقات انجام گرفته اکثر خاکهای شور
ایران از نوع شور -سدیمی هستند.
  تکا آنتی سال نسل جدید اصالح کننده های شوری خاک و آب می باشد که کلسیم،
پتاسیم و نیتروژن توسط میزان چشمگیر اسید فولویک کالته شده و می توانند برخالف
فرموالسیون های رایج ،تمامی منابع شوری ایران که شامل سدیم و منیزیم ( به ویژه در
آبهایی که به تلخی گراییده اند) می باشند را اصالح کنند.
 اسید فولویک موجود در تکا آنتی سال ضمن کالت کردن عناصر ریزمغذی ،اصالح
بافت خاک های آسیب دیده و غنی سازی خاک موجب ممانعت از رسوب کلسیم و
افزایش تحرک آن در خاک می شود.
  مصرف تکا آنتی سال موجب کاهش شوری آب و خاک ،تحریک رشد رویشی ،کاهش
قلیائیت خاک ،تحریک ریشه زایی ،افزایش جمعیت و فعالیت میکروبی خاک ،بهبود
ساختمان فیزیکی -شیمیایی خاک ،خروج عناصر بلوکه شده در خاک و جبران نسبی
کمبود کلسیم در گیاهان زراعی و باغی می شود.
ترکیبات

اسید فولویک

کلسیم

پتاسیم

میزان

37/5
درصد

16
درصد

2/9
درصد

کاربرد
اصالح خاکهای شور
اصالح آبهای شور
اصالح کمبود کلسیم

نیتروژن آلی نیتروژن کل
10/2
درصد

1
درصد

شیوه و میزان مصرف (در هر دوره)
آبیاری قطره ای

آبیاری غرقابی

محلولپاشی

 5لیتر در هکتار

 8-10لیتر در هکتار

-

 10-50سی سی در  1000لیتر آب مصرفی

-

 5لیتر در هکتار

 6-7لیتر در هکتار

 2لیتر در 1000
لیتر آب

نکته قابل توجه
  تکا آنتی سال با ترکیبات اسیدی و قلیایی شدید ،ترکیبات حاوی فسفات و گوگرد
قابل اختالط نمی باشد.
بسته بندی:
5L

جهت دریافت اطالعات فنی بیشتر به کتاب
"مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" مراجعه گردد.
www.aryanam.com
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تکا سی الیف

)®(Teca Sealife

SHC

عصاره خالص جلبک دریایی-توصیه شده برای کشت ارگانیک
  تکا سی الیف عصاره خالص جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزم ()Ascophyllum nodosum
می باشد که از آبهای سرد شمال اقیانوس اطلس تهیه شده است.
 تکا سی الیف دارای گواهی نامه بین المللی ) Sohiscert (SHCبه شماره
 )EC( Nr. 834 / 2007جهت استفاده بی خطر در کشاورزی ارگانیک می باشد.
 تکا سی الیف حاوی طیف وسیع مواد آلی شامل ویتامین ها ،قندها (مونو ،دی ،الیگو
و پلی ساکارید) ،مجموعه هورمون های گیاهی (اکسین ،جیبرلین ،سایتوکینین و
اسید آبسیزیک) ،اسیدهای آمینه آزاد ،پروتئین های گیاهی ،چربی ،انواع آنزیم های
ضروری ،عناصر غذایی پرمصرف ،کم مصرف و نایاب می باشد.
 مصرف تکا سی الیف موجب افزایش چشمگیر اندازه و وزن میوه ،بقاء گل ها ،افزایش
فروت ست ،افزایش سبزینگی گیاه ،افزایش مقاومت به تنش های محیطی و افزایش
طول دوره ماندگاری محصوالت در انبار می شود.
ترکیبات
میزان

ازت

فسفر

پتاسیم

آهن

منگنز

مولیبدن

عناصرنایاب

1/2
درصد

2/1
درصد

3/5
درصد

0/2
درصد

0/7
درصد

0/1
درصد

3500 ppm

ترکیبات

اسیدهای هیدرات های
کربن
آمینه آزاد

چربی ها

میزان

 2/5درصد  35درصد

 3درصد

شیوه و میزان مصرف

هورمون های
پروتئین ها
گیاهی
 5درصد

ویتامین ها

400-600

1000

ppm

ppm

توصیه مصرف

محلولپاشی

 1لیتر در 1000
لیتر آب

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

کود آبیاری

 3لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

بذر مال

 1لیتر در 100
لیتر آب

بذور را نیم ساعت در این محلول بخیسانید و در سایه
خشک کنید

نکته قابل توجه
 تکا سی الیف با ترکیبات حاوی گوگرد فراوان ،مس و روغنهای معدنی قابل
اختالط نمی باشد.
بسته بندی:

1L

0.5
L
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آمینوتکا 40 -

)®SHC (AminoTeca 40

کود ارگانیک محتوی طیف کامل اسیدهای آمینه آزاد
 آمینوتکا  ،40 -اسیدآمینه آزاد گیاهی است که به روش هیدرولیز آنزیمی تریپل
(فرآیند عصاره گیری  3مرتبه انجام می شود) از پروتئین های غنی گیاهی تهیه
شده است.
 آمینوتکا  40 -دارای گواهی نامه بین المللی ) Sohiscert (SHCبه شماره
 )EC( Nr. 834 / 2007جهت استفاده بی خطر در کشاورزی ارگانیک می باشد.
 آمینو تکا  40 -حاوی کاملترین طیف اسیدهای آمینه آزاد ( )Lگیاهی شامل
آالنین ،آرژنین ،آسپاراژین ،آسپاراتیک اسید ،گلوتامیک اسید ،گلوتامین ،گالیسین،
سیستئین ،هیستیدین ،لوسین ،ایزولوسین ،متیونین ،فنیل آالنین ،پرولین ،سرین،
ترئونین ،والین و تیروزین می باشد.
  آمینو تکا  40-موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی ،افزایش کمی
و کیفی محصول ،تقویت سیستم ایمنی گیاه ،افزایش چشمگیر سبزینگی گیاه ،القاء
فرآیند گرده افشانی ،افزایش سرعت تشکیل اندامهای هوایی ،افزایش سرعت رسیدگی
محصول ،یکنواختی سایز محصول و بسیاری از فاکتورهای شاخص دیگر می گردد.
ترکیبات

اسیدهای آمینه آزاد ( )Lگیاهی

نیتروژن آلی

میزان

 46درصد

 5/7درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

زراعی

 0/5لیتر در هکتار

باغی

 0/5لیتر در  1000لیترآب

کود آبیاری

توصیه مصرف

 1/5-2لیتر در هکتار  2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد
 2لیتر در هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

نکته قابل توجه
 آمینو تکا  40 -با ترکیبات قلیایی شدید ،ترکیبات حاوی مس و گوگرد و روغن های
معدنی قابل اختالط نمی باشد.
بسته بندی:

1L
38
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تکا بریکس

CBT

)®(Teca Brix

افزایش سرعت رسیدگی و رنگ آوری محصول با تکنولوژی نوین CBT

 تکا بریکس کمپلکس کامل پتاسیم به فرم میکروکپسول می باشد که توسط
حاملهای  CBTتشکیل شده اند.
 تکا بریکس حاوی پتاسیم خالص ،اسیدهای آمینه آزاد (با منشا گیاهی) سیستئین،
متیونین ،هیستیدین ،گالیسین ،پرولین و هیدروکسی پرولین ،قندهای مونو ،دی و
پلی ساکارید با منشاء گیاهی و مواد آلی گیاهی است.
 تکا بریکس حاوی دو نوع کربوهیدرات است .کربوهیدرات های زنجیره کوتاه (مونو
و دی ساکاریدها) ترکیبات انرژی زا ،تسریع کننده رسیدن محصول و در مقابل
کربوهیدراتهای زنجیره بلند (پلی ساکاریدها و الیگوساکاریدها) فعال کننده متابولیت
های اولیه و ثانویه و آزادسازی تدریجی مونوساکاریدها هستند.
 مصرف تکا بریکس پس از مرحله پرگل درختان میوه با تامین قندها و مواد غذایی از
شدت ریزش میوه خردادماه می کاهد.
 تکا بریکس در گیاهان موجب افزایش بریکس میوه ،تسریع رنگ آوری میوه ،افزایش
میزان قند میوه ،افزایش میزان روغن میوه ،افزایش اندازه و وزن میوه ،تسریع رسیدگی
محصول و افزایش قابلیت انبارداری محصول می گردد.
ترکیبات

پتاسیم

میزان

 26درصد

نوع
محصول

قندهای مونو ،دی و
اسیدهای آمینه
نیتروژن آلی
پلی ساکارید
آزاد ( )Lگیاهی
 4درصد

 0/7درصد

شیوه و میزان مصرف

 5/2درصد

مواد آلی
گیاهی
 8/4درصد

توصیه مصرف

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

0/5-1لیتر در
هکتار

 1/5-2لیتر در
هکتار

زمان تشکیل میوه ،درشت شدن میوه
و قبل از رسیدن میوه

باغی

 0/5-1لیتر در
 1000لیترآب

 2لیتر در هکتار

زمان تشکیل میوه ،درشت شدن میوه
و قبل از رسیدن میوه

نکته قابل توجه
 تکا بریکس با روغن های معدنی ،ترکیبات مسی و گوگردی قابل اختالط نمی باشد.
آزمایشات اختالطپذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
بسته بندی:

1L

0.5
L
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آمینوتکا پی

)®(AminoTeca P

CBT

کود تخصصی ریشه زایی ،گل انگیزی و انرژی زایی گیاه با تکنولوژی نوین CBT

 آمینوتکاپی کمپلکس کامل فسفر به فرم میکروکپسول می باشد که توسط حاملهای
 CBTتشکیل شده اند.
 آمینوتکا پی حاوی فسفر با فرمول ارتوفسفات ( )Ortho Phosphateمی باشد که
برخالف فرموالسیون های رایج پلی فسفات قابلیت آن را دارد که به سرعت جذب
گیاه شده و در خاک جا به جا گردد.
  آمینوتکا پی حاوی کربوهیدرات های زنجیره کوتاه (مونو و دی ساکاریدها) و
کربوهیدرات های زنجیره بلند (پلی و الیگوساکاریدها) می باشد.
 آمینوتکا پی حاوی اسیدهای آمینه آزاد آلفا پرولین ،لیسین ،متیونین ،گلوتامیک اسید،
هیستیدین و آرژنین ،قندهای مونو ،دی و پلی ساکارید و مواد آلی گیاهی است.
 آمینوتکا پی موجب افزایش رشد و توسعه ریشه ،افزایش باروری گل ها ،تحریک
رسیدن بذر و میوه ،تولید انرژی ،افزایش جمعیت میکروارگانیسم های مفید و رشد
مریستم انتهایی می گردد.
ترکیبات

فسفر اسیدهای آمینه قندهای مونو ،دی و
نیتروژن
پلی ساکارید
(ارتوفسفات) آزاد ( )Lگیاهی
3/2
درصد

میزان

3/9
درصد

32/5
درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 2-3لیتر در هکتار

باغی

مواد آلی
گیاهی

2/6
درصد

8
درصد

توصیه مصرف
پس از کشت ،قبل از گلدهی و در
طول رشد میوه

قبل گلدهی ،زمان فندقی شدن میوه
 1لیتر در  1000لیترآب  3-4لیتر در هکتار
و زمان رشد میوه

نکته قابل توجه
 آمینوتکا پی با ترکیبات قلیایی شدید ،روغن های معدنی ،کلسیم ،مس و گوگرد
قابل اختالط نمی باشد .آزمایشات اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه
می شود.
بسته بندی:
5L
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آمینوتکاکلسیو

)®(AminoTeca Calcio

غنی ترین کالت کلسیم مایع سیستمیک
  کمبود کلسیم در ایران یکی از شایع ترین عالئم کمبود به شمار می رود .در خاکهای
ایران بنابر کمبود مواد آلی خاک ،قلیائیت باالی خاک ،عناصر تثبیت شده فراوان در
خاک عموما عنصر کلسیم توسط گیاهان غیر قابل استفاده است.
  پوسیدگی ریشه ،بدشکل شدن اندامهای هوایی ،پیچیدگی و قاشقی شدن برگها ،لکه
پوست استخوانی میوه پسته ،لکه تلخی ،تاول انباری ،آردی شدن ،آبگزیدگی ،لکه چوب
پنبهای،مغزلهیدگیمیوهسیب،پوسیدگیگلگاهگوجهفرنگی،هندوانه،ترکیدگیمیوه
خیار و غیره از جمله عوارض کمبود کلسیم در گیاهان به شمار می روند.
 آمینوتکا کلسیو ترکیبی غنی از کلسیم است که توسط اسیدهای آمینه آزاد با منشاء
گیاهی ،گلوتامیک اسید ،آالنین ،گالیسین و لیسین
به صورت کامل کالته شده است لذا می تواند به آسانی در درون گیاه حرکت کند.
کالتهای اسید آمینه به دلیل نداشتن بار الکتریکی به سرعت توسط گیاه جذب
میشوند.
و ویتامین های گیاهی گروه B

 آمینوتکا کلسیو موجب افزایش استحکام میوه ،پیشگیری و درمان عالئم فیزیولوژیک
میوه ،افزایش عمر انبارداری محصول و افزایش بازارپسندی می گردد.
ترکیبات
میزان

کلسیم

نیتروژن کالت اسیدهای آمینه آزاد ( )Lو ویتامین های گیاهی

 20درصد  8درصد

شیوه و میزان مصرف

 5درصد

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در
هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

 1لیتر در
 1000لیترآب

 4لیتر در
هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

توصیه مصرف

نکته قابل توجه
 آمینوتکا کلسیو با ترکیبات قلیایی شدید ،روغن های معدنی ،ترکیبات مسی و
گوگردی قابل اختالط نمیباشد .آزمایشات اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف
توصیه می شود.
بسته بندی:

1L
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تکا اف .ام .زد.

)®(Teca FMZ

مجموعهایبینظیرازآهن،منگنز،رویوگوگردکالتهشدهبالیگنوسولفونات

 بیش از  60درصد اراضی کشور به دلیل قلیائیت باال ،آهکی بودن ،فشردگی بیش از
اندازه ،میزان باالی بی کربنات همواره کمبود عناصر آهن ،روی و منگنز را در گیاهان
نشان می دهند.
  تکا اف .ام .زد حاوی  4عنصر آهن ،منگنز ،روی و گوگرد است که با کالت آلی
لیگنوسولفونیک اسید (لیگنوسولفونات) کالته شده است .لیگنوسولفوناتها ترکیباتی
هستند که می توانند به خوبی عناصر مذکور را کالت نموده و از رسوب آنها در گیاهان
و خاک جلوگیری نمایند.
  تکا اف .ام .زد موجب افزایش سبزینگی و شادابی گیاه ،کاهش سال آوری درختان،
افزایش چشمگیر ویژگی های کمی و کیفی محصول ،افزایش عملکرد (با افزایش تعداد
میوه روی درخت) ،کاهش ریزش میوه و رفع عالیم ریزبرگی (جارویی شدن) درختان
و قرمزو (ریزبرگی) پسته می گردد.
ترکیبات

آهن

منگنز

روی

گوکرد

کالت آلی
لیگنوسولفونات

میزان

5/2
درصد

3/9
درصد

2/6
درصد

15
درصد

20
درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در
هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

 1لیتر در
 1000لیترآب

 4لیتر در
هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

توصیه مصرف

نکات قابل توجه
 تکا اف .ام .زد قابل اختالط با ترکیبات حاوی مس و قلیائی قوی نیست .آزمایش
اختالط پذیری ( )Jar Testقبل از مصرف توصیه می شود.
 در مورد درختان میوه هسته دار حتما قبل از مصرف در سطح محدود بر روی  2تا
 3درخت آزمایش شود.
 محلولپاشی بر روی درختان زراعی و باغی بهتر است صبح زود و یا اواخر روز انجام
گیرد.
بسته بندی:
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تکا نیتروژن

)®(Teca N

کود غنی یافته منابع مختلف نیتروژنی با عناصر ریزمغذی
 نیتروژن به اشکال معدنی ،آلی طبیعی و آلی سنتزی تولید و یافت می شود که در
بین آنها  3منبع ازت آمونیومی ،نیتراتی و اوره ای می توانند به سرعت توسط ریشه
و اندام هوایی جذب گیاه گردند.
 تکا نیتروژن مجموعه ای از ازتهای سریع الجذب گیاهی اوره ،آمونیوم و نیترات
و طیف وسیع ریزمغذی های کالته شده آهن ،منگز ،روی ،مس ،بر ،مولیبدن
را به صورت یکپارچه در مجاورت یکدیگر فرموله کرده است .تکا نیتروژن بنابر
فرموالسیون ضد نیتریفیکاسیون  (Diciandiamida) DCDموجود در آن از تصعید
نیتروژن در خاک جلوگیری می کند.
 تکا نیتروژن فاقد گوگرد ،کلر و ماده سمی بیورت است لذا قابلیت استفاده در
گلخانههای هیدروپونیک را دارد.
ترکیبات
میزان

ازت اوره ای ازت آمونیومی ازت نیتراتی
 19/5درصد

 6/5درصد

 6/5درصد

ازت کل

ترکیب DCD

 32/5درصد

موجود است

ترکیبات

آهن

منگنز

روی

مس

بر

مولیبدن

میزان

0/019
درصد

0/015
درصد

0/007
درصد

0/001
درصد

0/011
درصد

0/001
درصد

شیوه و میزان مصرف

نوع
محصول

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در
هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

باغی

 1لیتر در
 1000لیترآب

 4-5لیتر در
هکتار

 2-3مرتبه تکرار در طول فصل رشد

توصیه مصرف

کاربرد

شیوه
مصرف

میزان مصرف

توصیه مصرف

افزایش کارایی
سموم

محلولپاشی

 ./5لیتر در  1000لیتر آب

قبل از سموم به تانکر آب
اضافه شود

نکته قابل توجه
 تکا نیتروژن با اکثر ترکیبات به جز روغن های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید قابل
اختالط است.
بسته بندی:

5L

1L
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تکا پتاسیم

)®(Teca Potassium

کود پتاسیمی خالص کالته شده با EDTA

 عنصر پتاسیم ( )Kفعالیت بیش از  50آنزیم گیاهی را کنترل می کند که بر روی
ساختمان فضایی آنزیم ها مؤثر بوده و با تنظیم اسیدیته سیتوپالسم فعالیت آنزیم
ها را تسهیل می کند .پتاسیم با تنظیم فشار اسمزی سلولهای روزنه برگی موجب
ممانعت از اتالف آب و مقاومت در برابر خشکی می شود و با افزایش نسبت K/Na
تحمل گیاه را نسبت به شوری افزایش می دهد.
 کمبود پتاسیم در گیاهان موجب ضعف عمومی گیاه ،سوختگی حاشیه و داخل
پهنک برگهای مسن ،بروز متوالی عالئم نوک سوختگی ،کاهش طعم و عطر میوه و
کوتولگی و توقف رشد ساقه اصلی و شاخه ها می شود.
 تکا پتاسیم حاوی پتاسیم خالص فاقد کلر ،نیتروژن و سولفات است که توسط عامل
 EDTAکالته شده و قابلیت آن را دارد که در آبهای سخت و قلیایی با کمترین
اتالف مصرف شود.
 تکا پتاسیم موجب بهبود ویژگی های کمی محصول مانند اندازه ،وزن و ویژگی های
کیفی مانند افزایش ویتامین  ،Cطعم و قند میوه می شود.
ترکیبات

پتاسیم

کالت EDTA

میزان

 42درصد

 15درصد

شیوه ومیزان مصرف

نوع
محصول

توصیه مصرف

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1-1/5لیتر در
هکتار

 3-4لیتر در
هکتار

از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه

باغی

 1-1/5لیتر در
 1000لیترآب

 4-5لیتر در
هکتار

از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه

نکته قابل توجه
 تکا پتاسیم با اکثر ترکیبات قابل اختالط است ولی آزمایشات اختالط پذیری قبل
از مصرف ( )Jar testتوصیه می شود.
بسته بندی:

1L
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تکا فسفیتو

)®(Teca Fosfito

قارچ کش و باکتری کش سیستمیک و محرک رشد گیاهی

 تکا فسفیتو از اسید فسفرو ( )H3Po3منشاء گرفته است که در فرآیند ترکیب شدن با
هیدروکسید پتاسیم به ترکیب فسفیت پتاسیم ( )K2HPo3تبدیل می شود.
 تکا فسفیتو با قابلیت حرکت دوطرفه (از اندام های هوایی به طرف پایین و از مسیر
ریشه به سمت اندام های هوایی) در گیاه می تواندبه عنوان یک ترکیب سیستمیک
عمل کرده و بیماریهای قارچی مرگ گیاهچه ،بوته میری جالیز ،سفیدک کرکی
(دروغین) ،گموز مرکبات ،لکه موجی سیب زمینی و گوجه فرنگی ،شانکر ساقه
و طوقه سیب زمینی و کدوئیان و بیماری های باکتریایی ناشی از  Erwinia sp.و
 Pseudomonas sp.را کنترل کند.
 تکا فسفیتو موجب کنترل بیماریهای قارچی و باکتریایی ،افزایش تعداد گل و میوه،
زودرسی نسبی محصول ،افزایش وزن و اندازه میوه ،بهبود ماندگاری و خاصیت
انبارداری ،بهبود کیفیت میوه و تحریک ریشه زایی گیاهان می گردد.
ترکیبات

مونو و دی فسفیت پتاسیم فسفر (به صورت فسفیت)

میزان
نوع
محصول

 42درصد

 70درصد

شیوه ومیزان مصرف

پتاسیم
 28درصد

توصیه مصرف

محلولپاشی

کود آبیاری

زراعی

 1/5لیتر در
هکتار

 3-4لیتر در
هکتار

پس از کشت ،پس از تشکیل میوه و
درشت شدن میوه

باغی

 1/5لیتر در
 1000لیترآب

 4-5لیتر در
هکتار

پس از تشکیل میوه ،درشت شدن میوه
و قبل از رسیدن میوه

نکته قابل توجه
 تکا فسفیتو با ترکیبات مسی و قلیایی شدید ،ترکیبات غنی از کلسیم ،گوگرد،
روغنهای معدنی و اسید هیومیک و سموم دینوکاپ ،دیمتوآت و دیکوفول قابل
اختالط نمی باشد .قبل از مصرف آزمایش اختالط پذیری ( )Jar testتوصیه میشود.
بسته بندی:
5L

1L

جهت دریافت اطالعات فنی بیشتر به کتاب
"مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" مراجعه گردد.
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تکا کانتکت

)®(Teca Contact

SHC

حشره کش و قارچ کش ارگانیک

 تکا کانتکت ترکیبی ارگانیک است که از اتصال پتاسیم و اسیدهای چرب گیاهی
 Oleate، Miristates، Laureateو  Ricineolatesبا زنجیره  10-18کربنی و باندهای
 1و  2گانه تشکیل شده است.
 تکا کانتکت دارای گواهی نامه بین المللی ) Sohiscert (SHCبه
شماره  )EC( Nr. 834 / 2007جهت استفاده بی خطر در کشاورزی ارگانیک می باشد.
  تکا کانتکت می تواند بیماریهای قارچی سفیدک پودری ،سفیدک کرکی ،بوته
میری و حشرات واجد کوتیکول نرم مانند شته ها ،سفیدبالک ها ،کنه های گیاهی،
تریپس ها ،شپشک های گیاهی و مراحل الروی و پورگی حشرات سخت پوست
را بخوبی کنترل کند.
 تکا کانتکت جهت تمیز کردن سطح برگ ها و میوه ها جهت شستشوی شیره های
باقی مانده از فعالیت حشرات مکنده ،کپک سیاه و پوست حشرات قبل از برداشت
محصول بسیار مناسب است.
ترکیبات

نمک پتاسیم اسیدهای چرب ( اولئات ،الورات ،میریستات و ریسینئوالت) گیاهی

میزان

 25درصد

کاربرد

شیوه و میزان مصرف

کنترل شته ،سفیدبالک ،تریپس ،کنه و شپشک

محلولپاشی

 1-2لیتر در  1000لیتر آب

کنترل الرو و پوره حشرات سخت پوست

محلولپاشی

 1-2لیتر در  1000لیتر آب

محافظت در برابر سفیدک پودری و کرکی

محلولپاشی  500سی سی در  1000لیتر آب
محلولپاشی

 1/5لیتر در  1000لیتر آب

کنترل سفیدک پودری و کرکی

تمیز کردن سطح برگ و میوه قبل از برداشت محصول محلولپاشی

 1لیتر در  1000لیتر آب

نکته قابل توجه
 تکا کانتکت با ترکیبات گوگردی ،اسیدی ،کالت  EDTAو نیترات کلسیم قابل
اختالط نمی باشد .آزمایش اختالط پذیری قبل از مصرف ( )Jar testتوصیه میشود.
بسته بندی:
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تکا پی اچ

)®(Teca pH

تنظیم اسیدیته آب با نشانگر رنگی بدون نیاز به  pHمتر

 قلیائیت باالی آب موجب هیدرولیز قلیایی و تجزیه تدریجی نیمی از سموم شده و
آنها را به اشکال غیرفعال تبدیل می کند .در این شرایط سموم و کودهای شیمیایی
با راندمان کمتر و با سرعت بسیار کم توسط گیاه جذب می شوند.
 مناسبترین دامنه  pHآب جهت مصرف سموم در محدوده  5 - 6/5قرار دارد در
این میان حشره کش های گروه ارگانوفسفاتها و کارباماتها نسبت به  pHباالی آب
حساس ترند.
 تکا پی اچ اصالح کننده تخصصی  pHآب است که به دلیل وجود ایندیکاتور ویژه
موجود در آن شما را از دستگاه  pHمتر و کاغذهای قدیمی تورنوسل بی نیاز میکند.
تکا پی اچ این قابلیت را به کشاورزان می دهد که تنها با مشاهده عینی طیف رنگ
پدیدآمده در لحظه به آسانی به  pHدلخواه و موردنظر خود برسند.
 تکا پی اچ در کشاورزی موجب کاهش سریع و پایدار  pHآب ،جلوگیری از هیدرولیز
قلیایی سموم ،پخش بهتر و یکنواخت (سورفکتانت) سموم و کودها در سطح گیاه،
ممانعت از پیدایش کف در تانکرها ،افزایش قابلیت جذب عناصر از خاک و جلوگیری
از معضل گرفتگی قطره چکان ها می شود.
ترکیبات

فسفر

نیتروژن

نشانگر تغییر رنگ

میزان

 13درصد

 6/5درصد

موجود است

کاربرد

شیوه و میزان مصرف

کاهش  pHآب و افزایش کارایی سموم و کودها

 0/5-1لیتر در  1000لیتر آب

نکته قابل توجه
 تکا پی اچ با اکثر کودها و سموم شیمیایی قابل اختالط می باشد .تکا پی اچ را قبل
از سم یا کود به تانکر آب اضافه کنید و باتوجه به طیف رنگی زیر به  pHدلخواه
خود برسید.

4
pH

بسته بندی:

5
pH

1L

5/5
pH

6
pH

6/5
pH

7
pH

0.5
L
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جدول آنالیز عناصر کودهای شرکت تکا ( )Tecaاسپانیا

13

12

11

10

9

ردیف

تکا پی اچ

تکا کانتکت
%13 %6/5

دارد

تکا فسفیتو

%28

%42

تکا پتاسیم

%32/5
%42

تکا نیتروژن

نام کود

دارد

دارد

دارد

ازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم گوگرد آهن منگنز روی

دارد

بر

اسید

اسید

دارد

دارد

دارد

%25

%15

دارد

مس مولیبدن هورمون آمینه هیومیک فولویک موادآلی ویتامین پروتئین چربی قند

اسید
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جدول آنالیز عناصر کودهای شرکت تکا ( )Tecaاسپانیا

8

7

6

5

4

3

2

1

ردیف

تکا اف .ام .زد

آمینوتکاکلسیو

آمینوتکا پی

تکابریکس

آمینوتکا 40

تکا سی الیف

تکا آنتی سال

تکا اکو

نام کود

%8

%32/5 %3/2

%0/7

%5/7

%2/1 %1/2

%10/2

%1/8

%26

%3/5

%2/9

%4

%20

%16

%2/6 %3/9 %5/2 %15

%0/7 %0/2

ازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم گوگرد آهن منگنز روی

بر

%0/1

دارد

%2/8

%3/9

%4

%46

%2/5

اسید

اسید

اسید

%18/5

%37/5

%10

%20

%2/6

دارد

%8

%8/4

دارد

%5

%3

%35

%5/2

%100

%36

مس مولیبدن هورمون آمینه هیومیک فولویک موادآلی ویتامین پروتئین چربی قند
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 10نکته مهم در محلولپاشی محصوالت آریانام نهاده

 10نکته مهم در محلولپاشی محصوالت آریانام نهاده
1 )1جهت آماده سازی محلول کود ابتدا مخزن را با نصف آب پر کرده و پس از تکان
دادن بطری محتوی کود ،میزان مورد نیاز کود را اندازه گرفته و در حالی که مخزن
به صورت یکنواخت هم زده می شود به آن اضافه کنید و سپس باقیمانده آب را به
مخزن کود بیفزایید.
2 )2کیفیت آب مورد استفاده در مخزن کود در افزایش کارایی محلولپاشی بسیار موثر
است ،لذا توصیه می شود با استفاده از محصول تکا پی اچ ( )Teca pHدامنه  pHرا
در محدوده  5-6/5تنظیم نمایید.
3 )3استفاده از اسپید استیک ( )Speed Stickاز تشکیل ذرات کریستالی و رسوب عناصر
در تانکرهای کود و سم جلوگیری کرده و موجب کاهش کشش سطحی مایعات،
گسترش سریعتر و بیشتر سموم و عناصر غذایی در سطح برگ و افزایش چشمگیر
کارایی سموم حشره کش ،علف کش و کودهای شیمیایی و ارگانیک می گردد.
4 )4در صورت آمیختن چندین کود یا کود مربوطه با سموم ،ابتدا از قابلیت اختالط آنها
اطمینان حاصل کرده و از بروز رسوب در تانک جلوگیری نمایید.
5 )5هرچقدر ذرات محلول کوچکتر بر روی گیاه بنشیند  ،جذب آنها آسانتر خواهد بود
لذا پیشنهاد می شود به صورت مه پاشی انجام پذیرد .طبق آزمایشات صورت گرفته
قطر ذرات محلولپاشی  0/1تا  0/2میلی متر مناسب بوده و از بروز پدیده سوختگی
برگ ها ممانعت می کند.
6 )6محلولپاشی باید چند روز پس از آبیاری ،یعنی در زمانی که گیاه تشنه نباشد
صورت پذیرد.
7 )7در تغذیه برگی ،گیاه عناصر غذایی را از طریق کوتیکول و روزنه های هوایی در دو
سطح برگ جذب می کند ولی از آنجاکه بیشتر روزنه های مربوطه در سطح زیرین
برگ قراردارند لذا پیشنهاد می شود که محلولپاشی از زیر برگ صورت گیرد.
8 )8در طول روز بخصوص زمانیکه آفتاب به صورت عمود بر سطح برگ می تابد ،روزنه
ها جهت جلوگیری از تبخیر آب بسته خواهند شد .لذا محلولپاشی در صبح زود یا
عصر که اشعه آفتاب مایل است انجام گیرد.
9 )9حرارت محیط در زمان محلولپاشی پایین تر از  29درجه سانتیگراد باشد چراکه در
دمای باال روزنه ها بسته شده و کارایی محلولپاشی کاهش می یابد.
1010هنگام محلولپاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشد چراکه وزش باد هدر رفتگی
کود را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.
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نکات کلیدی در مصرف محصوالت آریانام نهاده

نکات کلیدی در مصرف محصوالت آریانام نهاده
1 )1جهت نگهداری محصوالت ،محیط خشک ،فاقد رطوبت ،دور از تابش مستقیم نور
خورشید و با شرایط بهینه انبارداری در دمای  0تا  30درجه سانتی گراد در نظر
گرفته شود.
2 )2بطری حاوی کود قبل از مصرف به خوبی تکان داده شود.
3 )3میزان مصرف در هر دوره محلولپاشی بیشتر از مقدار توصیه شده نباشد.
4 )4میزان مصرف محصوالت با توجه به آزمایش آب ،خاک و برگ ،نیاز گیاه در هر یک
از مراحل رشد ،سن گیاه و شرایط آب و هوایی متغیر می باشد لذا توصیه می شود
قبل از مصرف با کارشناسان فنی شرکت مشاوره شود.
5 )5پیشنهاد می شود قبل از مصرف در سطح وسیع و یا اختالط محصول با سایر
ترکیبات شیمیایی ،ابتدا آزمایش اختالط پذیری مورد آزمایش قرار گیرد .در قبال
عواقب ناشی از اختالط با آفت کش ها هیچ گونه مسؤلیتی متوجه شرکت آریانام
نهاده نخواهد بود.
6 )6در صورت استفاده از روش کودآبیاری ،محصوالت در پایان زمان آبیاری استفاده
شوند.
7 )7میزان آب توصیه شده برای محصوالت زراعی  500الی  1500لیتر در هکتار است.
8 )8هنگام آماده کردن کود جهت محلولپاشی بهتر است از دستکش و ماسک مناسب
استفاده شود .در هنگام محلولپاشی از خوردن ،آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری
گردد.
9 )9با توجه به نزدیک بودن عالئم کمبود عناصر غذایی با عالئم برخی از بیماریهای
گیاهی توصیه می شود همواره از نظر کارشناسی مشاوران فنی استفاده گردد.
1010مطابق عرف و قوانین بین الملل کارخانه تولید کننده و شرکت آریانام نهاده در قبال
کاربرد ناردست محصوالت که خارج از کنترل کارخانه سازنده می باشد ،هیچگونه
مسئولیتی را نمی پذیرند.
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کرفس

پسته

زیتون

مرکبات

درختان میوه هسته دار

درختان میوه دانه دار

انگور

خربزه

دانه های روغنی(سویا ،کلزا و)...

شبدر

یونجه

غالت و برنج

سبزیجات

اسفناج

توت فرنگی

فلفل

مارچوبه

کم

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

کم

کم

کم

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

زیاد

زیاد

کم

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

کم

زیاد

کم

کم

کم

کم

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

کم

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

کم

متوسط

کم

کم

متوسط

متوسط

زیاد

کم

متوسط

کم

زیاد

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

کم

متوسط

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

کم

متوسط

کم

زیاد

کم

کم

زیاد

زیاد

کم

زیاد

متوسط

متوسط

کم

متوسط

متوسط

متوسط

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

کم

کم

کم

کم

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

کم

متوسط

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

کم

کم

کم

زیاد

متوسط

متوسط
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هندوانه

تربچه

هویج

گل کلم

کلم بروکلی

کلم

کاهو

سیر و پیاز

حبوبات

چغندرلبویی

چغندرقند

ذرت شیرین

گوجه فرنگی

سیب زمینی

خیار

محصول

زیاد

متوسط

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

زیاد

کم

کم

زیاد

زیاد

منیزیم

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

کم

کم

متوسط

کم

متوسط

کم

زیاد

کلسیم

کم

متوسط

کم

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

زیاد

متوسط

کم

متوسط

کم

کم

مولیبدن

مس

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

کم

کم

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

بر

کم

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

کم

کم

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

کم

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

کم

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

روی

آهن

متوسط

زیاد

منگنز

متوسط
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پزشک گیاه خود باشیم

58

| www.aryanam.com

برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

کلسی بر

تکا بریکس

اکستریم

تکا اف .ام .زد

آمینوتکا 40

آسکومارین

آمینوتکا پی

ازوتیم

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 0/5لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

-

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار
ست آپ

تکا آنتی سال

تکا اکو

-

 5لیتر در هکتار

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

متورم شدن جوانه

تشکیل میوه

درشت شدن میوه

تغییر رنگ میوه

زمان برداشت

آریانام نهاده
محصوالت
به ووغیره )
سیب،
دانه دار (
برنامه غذاییبرنامه
آریانام نهاده
محصوالت
غیره)با با
گالبی ،به
گالبی،
(سیب،
میوهدار
درختاندانه
غذاییمیوه
درختان

بعد از برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

تکا سی الیف

آمینوتکا پی

ازوتیم

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

آمینوتکا کلسیو

تکا بریکس

اکستریم

تکا اف .ام .زد

آمینوویت

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2-3لیتر در هکتار

ست آپ

-

 5لیتر در هکتار

تکا آنتی سال

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

تکا اکو

-

 5لیتر در هکتار

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف
تورم جوانه

ریزش گلبرگها

فندقی شدن میوه

رشد میوه

تغییر رنگ میوه

برنامه غذایی درختان میوه هسته دار( هلو و شلیل و غیره) با محصوالت آریانام
نهادهآریانام نهاده
محصوالت
برنامه غذایی درختان میوه هسته دار (هلو و شلیل و غیره) با

قبل برداشت

بعد برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

کلسی بر

تکا بریکس

اکستریم

تکا اف .ام .زد

آمینوتکا 40

تکا سی الیف

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 0/5لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

ازوتیم

 1لیتر در هزار

 3لیتر در هکتار

آمینوتکا پی

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 1لیتر در هزار

-

-

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

 3-4لیتر در هکتار

ست آپ

تکا آنتی سال

تکا اکو

کاال

برنامه غذایی تاکستان انگور با محصوالت آریانام نهاده

تورم جوانه

قبل گلدهی

تشکیل میوه

ارزنی شدن میوه

برنامه غذایی تاکستان انگور با محصوالت آریانام نهاده

غوره شدن میوه

تغییر رنگ میوه

بعد برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

آمینوتکا کلسیو

تکا بریکس

دکاپ پالس

تکا اف .ام .زد

آمینوویت

آسکومارین

آمینوتکا پی

ازوتیم

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار
 3-4لیتر در هکتار

 1لیتر در هزار

-

-

 5لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

ست آپ

تکا آنتی سال

تکا اکو

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

فعال شدن درخت

قبل گلدهی

تشکیل میوه

میوه

درشت شدن

برنامه غذایی درختان مرکبات با محصوالت آریانام نهاده
آریانام نهاده
برنامه غذایی درختان مرکبات با محصوالت

تغییر رنگ میوه

قبل برداشت

بعد برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

آمینوویت

آسکومارین

آمینوتکا پی

ازوتیم

 0/5لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

تکا بریکس

آمینوتکا کلسیو

دکاپ پالس

تکا اف .ام .زد

 0/5-1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هزار

 2لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

ست آپ

-

 5لیتر در هکتار

تکا آنتی سال

 1لیتر در هزار

 3-4لیتر در هکتار

تکا اکو

-

 5لیتر در هکتار

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

برنامه غذایی درختان پسته با محصوالت آریانام نهاده

اواخر اسفند

تورم جوانه

قبل گلدهی

ارزنی شدن

درشت شدن

برنامه غذایی درختان پسته با محصوالت آریانام نهاده

پر شدن مغز

قبل برداشت

بعد برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

کلسی بر

تکا بریکس

دکاپ پالس
 1لیتر در هکتار

 0/5-1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

ست آپ
تکا اف .ام .زد

آسکومارین

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

ازوتیم

 3-4لیتر در هکتار

آمینوتکا 40

 0/5لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

آمینوتکا پی

-

تکا آنتی سال

 1لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار
 3-4لیتر در هکتار

تکا اکو

-

محلولپاشی

کود آبیاری

کاال

شیوه و میزان مصرف

برنامه غذایی توت فرنگی با محصوالت آریانام نهاده

پس از انتقال نشاء

رشد رویشی

قبل گلدهی

تشکیل میوه

برنامه غذایی توت فرنگی با محصوالت آریانام نهاده

رشد میوه

تغییر رنگ میوه

پایان برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

آسکومارین

کلسی بر

 1لیتر در هزار

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

اکستریم
تکا بریکس

 0/5-1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار
 3لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

تکا اف .ام .زد

ست آپ

آمینوتکا 40

 0/5لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار
ازوتیم

آمینوتکا پی

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

تکا اکو
تکا آنتی سال

-

-

محلولپاشی

شیوه و میزان مصرف
کود آبیاری

کاال

برنامه غذایی کدوئیان (هندوانه ،خربزه ،طالبی ،خیار ،کدو ،بامیه و غیره) با محصوالت آریانام نهاده

کاشت بذر

چند برگی

رشد رویشی

قبل گلدهی

تشکیل میوه

رشد میوه

برنامه غذایی کدوئیان (هندوانه ،خربزه ،طالبی ،خیار ،کدو ،بامیه و غیره) با محصوالت آریانام نهاده

قبل رسیدن میوه
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

آمینوتکا پی

ازوتیم

ست آپ

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

-

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

کلسی بر

تکا بریکس

اکستریم

تکا اف .ام .زد

آمینوتکا 40

آسکومارین

 1لیتر در هکتار

 0/5-1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 0/5لیتر در هزار

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

تکا آنتی سال

-

 5لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

تکا اکو

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

برنامه غذایی پیاز ،سیر و تره با محصوالت آریانام نهاده

کاشت در خزانه

انتقال به زمین

رشد رویشی

شروع پیازدهی

برنامه غذایی پیاز ،سیر و تره با محصوالت آریانام نهاده

اواسط پیازدهی

قبل از تکمیل پیاز

66

| www.aryanam.com

برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

آمینوتکا کلسیو

تکا بریکس

اکستریم

آمینوویت

تکا سی الیف

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 0/5لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

تکا اکو

تکا اف .ام .زد

ست آپ

ازوتیم

آمینوتکا پی

تکا آنتی سال

-

-

 5لیتر در هکتار

 5لیتر در هکتار

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

کاشت بذر

چند برگی

خاک دهی

استولن زایی

محصوالتآریانام
زمینی با محصوالت
غذایی سیب
نهادهنهاده
آریانام
زمینی با
برنامهسیب
برنامه غذایی

تشکیل غده

درشت شدن غده

قبل برداشت
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برنامه های غذایی با محصوالت آریانام نهاده

آمینوتکا 40

آسکومارین

 1لیتر در هزار

 0/5-1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 0/5لیتر در هکتار

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

 2لیتر در هکتار

 3لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

کلسی بر

تکا بریکس

دکاپ پالس

تکا اف .ام .زد

ست آپ

ازوتیم

آمینوتکا پی

 1لیتر در هکتار

-

 5لیتر در هکتار

تکا آنتی سال

 1لیتر در هکتار

 3-4لیتر در هکتار

تکا اکو

-

 5لیتر در هکتار

کاال

محلولپاشی

کود آبیاری

شیوه و میزان مصرف

برنامه غذایی گوجه فرنگی با محصوالت آریانام نهاده

خزانه

 4تا  6برگی

رشد رویشی

قبل گلدهی

تشکیل میوه

برنامه غذایی گوجه فرنگی با محصوالت آریانام نهاده

رشد میوه

رنگ گرفتن میوه

پایان برداشت
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عالئم کمبود عناصر غذایی در گیاهان به همراه توصیه کودی

عالئم کمبود عناصر غذایی در گیاهان به همراه توصیه کودی
ازت ()N

نقش  :سازنده اصلی ساختمان پروتئین ها ،اسیدهای آمینه ،آنزیم ها ،واسطه های متابولیسمی،
ترکیبات دخیل در نقل و انتقال انرژی DNA ،و کلروفیل
عالئم کمبود  :کاهش رشد اندام هوایی ،کوچک شدن اندازه
برگ ها ،کاهش تولید میوه ،زرد شدن برگها در شرایطی که
دمبرگ و رگبرگ ها به رنگ سبز کمرنگ تا زرد تبدیل شده
و عالئم تیپیک زردی در برگ های مسن مشاهده می شود.
توصیه کودی :ازوتیم ،ست آپ ،اسپید استیک ،تکا نیتروژن و تکا آنتی سال

فسفر ()P

نقش  :جزء ساختار اسیدنوکلئیک ،فعالسازی آنزیم ها ،تولید انرژی ،متابولیسم چربی ،رشد بذر و
رسیدن میوه ،افزایش ریشه زایی ،بهبود کیفیت و ویژگی انبارداری محصول
عالئم کمبود  :کاهش حجم ریشه و اندام هوایی ،تغییر رنگ
برگ ها سبز تیره کدر مایل به آبی با ته رنگ برنزی یا بنفش
بعلت تجمع آنتوسیانین ،کوتاه ،باریک و نازک شدن برگ ها،
کاهش شکوفه دهی و جوانه های برگی ،کاهش باردهی
توصیه کودی :دکاپ پالس ،اکستریم ،تکا فسفیتو و آمینوتکا پی

پتاسیم ()K

نقش  :حضور در سنتز ملکولهای پیچیده به عنوان کاتالیزور ،پلی ساکاریدها ،اسیدهای آمینه،
پروتئین ها و چربی ها ،تنظیم متابولیسم آب و تعرق گیاه ،افزایش مقاومت به استرسهای خشکی،
شوری و سرما ،تسریع بلوغ گیاهان ،افزایش کیفیت و کمیت محصول و افزایش سرعت رنگ
آوری محصول
عالئم کمبود  :ضعف عمومی گیاه ،کوتولگی و توقف رشد
ساقه اصلی و شاخه ها ،کاهش فاصله میانگره ها ،بروز متوالی
عالئم نوک سوختگی ،سوختگی حاشیه و داخل پهنه برگ در
برگ های مسن
توصیه کودی :کلنل کی ،اکستریم ،دکاپ پالس ،کی تی سول ،تکا بریکس ،تکا پتاسیوم و
تکا فسفیتو

www.aryanam.com

|

69

عالئم کمبود عناصر غذایی در گیاهان به همراه توصیه کودی

کلسیم ()Ca

نقش  :موثر درتشکیل ریشه های مویین ،رشد جوانه ها ،ساختار دیواره سلولی ،تشکیل پکتات
غیر محلول در تیغه بین سلولی ،استحکام دیواره سلولی ،واکنش های هورمونی ،افزایش طول
دوره انبارداری محصول
عالئم کمبود  :قاشقی شدن برگ های جوان ضمن ایجاد
حاشیه قهوه ای در برگ ها ،مرگ نوک ریشه ها ،بروز بیش
از  35نوع اختالل و عوارض فیزیولوژیک در میوه ها همچون
آبگزیدگی ،لکه چوب پنبه ای ،مغز لهیدگی ،پوسیدگی گلگاه
توصیه کودی :کلسی بر ،سالت اوی ،آمینو تکا کلسیو ،تکا آنتی سال

منیزیم ()Mg

نقش  :موثر در ساخت کلروفیل ،ناقل حرکت فسفر در گیاهان ،زودرسی و یکنواختی محصول،
ازدیاد حجم ریشه ،افزایش سایز و کیفیت و بازار پسندی میوه
عالئم کمبود  :زردی فاصله بین رگبرگ ها در برگ های پیر،
بروز عالئم نکروز و ریزش برگها در درختان

توصیه کودی :اسپکتروم

گوگرد ()S

نقش  :جزء اصلی ساختمان پروتئین ها ،ویتامین ها و هورمون های رشد گیاهی ،مؤثر در انتقال
نیتروژن ،قندها ،و فرایند تنفس و سنتز چربی ها ،بهبود عطر و طعم میوه ها و سبزیجات ،افزایش
روغن دانه های روغنی
عالئم کمبود  :تغییر رنگ برگهای جوان به سبز روشن و زرد
و در نهایت ریزش برگها ،کاهش رشد و نمو گیاه ،باریک شدن
ساقه گیاهان ،طعم و عطر نامناسب میوه ها

توصیه کودی :کی تی سول و تکا اف .ام .زد.
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عالئم کمبود عناصر غذایی در گیاهان به همراه توصیه کودی

آهن ()Fe

نقش  :عامل اساسی در فرایند اکسداسیون و احیاء آنزیم های گیاهی ،جزء اساسی آنزیم
سیتوکروم و پروتئین ها ،عضو اصلی ترکیب هم ( )Heamبه عنوان ترکیب اولیه کلروفیل
گیاهی
عالئم کمبود  :ایجاد زمینه زرد با رگبرگ های باریک سبز
رنگ در برگ های جوان ،تغییر رنگ برگ های قدیمی تربه
سبز تیره ،نکروز نوک و حاشیه برگ ها در شرایط کمبود
شدید
توصیه کودی :چمپیون اف .ام .زد ،.اسپکتروم و تکا اف .ام .زد.

منگنز ()Mn

نقش  :دخالت در ترکیب آنزیم های اکسیداسیون و احیاء ،شرکت در فرایند های فتوسنتز،
تنفس ،تبادل کربوهیدرا تها ،جذب ازت نیتراتی و آمونیومی گیاهان
عالئم کمبود  :بروز عالئم نسبتا مشابه به کمبود آهن در برگ
های جوان با این تفاوت که رگبرگ ها به همراه حاشیه سبز
باقی می مانند .کاهش رشد رویشی ،میزان گلدهی و باردهی

توصیه کودی :چمپیون اف .ام .زد ،.اسپکتروم و تکا اف .ام .زد.

روی ()Zn

نقش  :کاتالیز کننده واکنش های اکسیداسیون و احیاء ،مؤثر در ساخت پروتئین ،هورمون
اکسین و RNA
عالئم کمبود  :جارویی شدن شاخه ها ،کاهش فاصله میانگره،
بوته ای شدن برگ ها در سرشاخه ،ریزبرگی برگ های جوان،
کاهش گلدهی ،ریزش گل و میوه های درحال تکامل

توصیه کودی :چمپیون اف .ام .زد ،.اسپکتروم ،تکا اف .ام .زد و ست آپ
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مس ()Cu

نقش  :دخالت در آنزیم های دهیدروژناز و اکسیداز و ساخت کلروفیل ،چوبی شدن دیواره سلولی،
کاتالیز واکنشهای اکسیداسیون و احیاء رنگ دانه های گیاهی
عالئم کمبود  :توقف چوبی شدن در گیاهان ،اختالل در سنتز
قندها ،کاهش مقاومت به آفات و بیماریها ،تاخیر در رشد گیاه،
کوچک شدن برگ ها ،کلروز نوک برگ های جوان ،عصایی
شدن شاخه های باالیی درختان
توصیه کودی :ارگانوکاپ

بر ()B

نقش  :مؤثر در تقسیم سلولی بافت مریستمی ،تشکیل جوانه های برگ و گل ،افزایش درصد
جوانه زنی گرده های گل ،تشکیل و ترمیم بافت های آوندی ،شرکت در متابولیسم و انتقال قند،
انتقال کلسیم و تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول ها
عالئم کمبود  :تاخیر رشد بهاره گیاهان ،پوکی مغز میوه پسته
و غده سیب زمینی ،کلم و غیره ،کاهش رشد و فاصله میانگره
ها ،کاهش درصد تشکیل میوه (فروت ست) ،افزایش سال
آوری درختان میوه و بد شکل شدن فرم میوه
توصیه کودی :ست آپ و اینویترو

مولیبدن ()Mo

نقش  :کوآنزیم احیاء کننده نیترات ،موثر در سنتز اسیدهای آمینه و پروتئین ها و تثبیت کننده
ازت
عالئم کمبود  :بروز عالئمی مشابه کمبود ازت و آهن،
سوختگی و لوله ای شدن حاشیه برگ ها ،باریک شدن پهنه
برگ ها ،کاهش تعداد گلها در حالت کمبود شدید

توصیه کودی :ست آپ و اینویترو
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معرفیکتابمبانیکودشناسیواصولتغذیهمحصوالتاستراتژیکایران

کتاب "مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران" نخست در سال
 1393با هدف ایجاد یک دگرگونی در علوم کشاورزی به چاپ رسید .دشواری هایی از این قبیل
بر صاحب نظران و اهل علم پوشیده نیست .اهمیت موضوع اقتضا می کرد تا تکمیل مطلوب
این اثر به تدریج با گذر زمان به دست آید لذا این امر مستلزم بازنگری منابع موجود و تدوین
مستندات معتبر در مسائل کشاورزی بود.
پس از آنکه چاپ اول این اثر با استقبال بی سابقه جامعه کشاورزی روبرو شد نظر به اینکه
احساس می شد خدمتگزاران ،اساتید و محققان بخش کشاورزی به یک چنین مجموعه
منسجم و پرمحتوا نیاز مبرم دارند تصمیم بر آن شد این کتاب با اصالحات جدید و درج
متمم های کاربردی مجددا با همکاری مرکز نشر سپهر و حمایت شرکت آریانام نهاده منتشر
گردد و در دسترس عالقمندان قرار گیرد به این امید که صاحب نظران ارجمند با همکاری و
پیشنهادهای اصالحی خود ما را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار یاری دهند.
مبانی کودشناسی و اصول تغذیه محصوالت استراتژیک ایران
مؤلف :مریم جیحونی
شابک ): (ISBN

978-600-6200-31-6

شماره کتاب شناسی ملی4013690 :
چاپ مجدد :پاییز 1394

) 22 17 53 00 | 8 www.nafice.com | ncd-160410-1251
Nafice Ad Agency

تهران ،انتهای اشرفی اصفهانی ،خیابان معین ،ساختمان اداری-تجاری معین،
صندوق پستی۱۴۵۱۵/155 :

پالک  ،۳۳طبقه اول ،واحد C1

تلفن ۴۴۸ ۶۰ ۶۴۵ :و ۴۴۸ ۶۰ ۶۳۹
تلفکس:

و ۴۴۸ ۵۴ ۶۳۰

۴۴۸ ۴۹ ۲۷۱

شماره تماس مستقیم فروش0912-8572018 :

پست الکترونیکیinfo@aryanam.com :
وب سایتwww.aryanam.com :

شرکت آریانام نهاده

ناگهی نو به فردا

