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ـ بزرگترین و متنوع ترین تولید کننده کود کشور با بیش از 60 محصول تولیدي
ـ داراى پروانه استاندارد ملى ایران جهت تولید کود

ـ داراى گواهى ثبت کود از موسسه تحقیقات خاك و آب کشور
ـ تولید کننده چندین محصول نانو و زیست فناورى کشاورزى                                                                                
ـ برگزیده برتر جشنواره نوآورى و شکوفایى در سال 1388 و زیست فناورى 1391 در کل کشور

ـ برگزیده استانى پنجمین جشنواره ملى علم تا عمل سال
ـ کسب عنوان پژوهشگر برتر  (شرکت دانش بنیان برتر) استان فارس در سال 1394 

ـ دریافت جایزه ملى مدیریت فناورى و نوآورى ایران در سال 1395 
ـ دریافت لوح سپاس چهارمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده گان سال 1393
ـ دریافت لوح سپاس پنجمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کننده گان سال 1394

ـ عضویت در واحد تحقیق و پژوهش  وزارت صنایع و معادن کشور
( ISO 9001 ) و مدیریت کیفیت ( ISO14001 ) ـ دارا بودن گواهینامه هاي مدیریت زیست محیطی

ـ اخذ تاییدیه ها و همچنین تقدیر نامه هاي متعدد مرتبط از مراکز علمى و بین المللى
ـ دارا بودن واحد تحقیق و پژوهش (R&D) توانمند با همکارى اساتید برجسته دانشگاه

ـ استقرار بزرگترین بانک اطالعات کشاورزي

کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترك، 5 کیلومتر بعد از روستاى بهاران، کارخانه گروه تولیدى پردیس
کارخانه دوم: شیراز، نرسیده به پلیس راه فسا، منطقه ویژه اقتصادى شیراز، فاز 2، بلوار صادرات شرقى، کارخانه آریا نانوسیز

واحد تکنولوژى و آرندى: پارك علم و فناورى استان فارس، شهرك آرین
تلفن: 25-37175423-071   نمابر: 071-37175427   
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تعدادى از گواهى هاى ثبت کود و پروانه ملى استاندارد ایران



بخشى از تاییدیه ها و افتخارات



(R&D) آزمایشگاه مجهز و بخش تحقیق و توسعه

این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان ، با دارا بودن آزمایشگاه هاى مجهز و ایجاد ظرفیت هاى علمى و فنى الزم جهت 
انجام پیشرفته ترین تحقیقات و پروژه هاى زیست فناورى ، پذیراى پژوهشگران و دانشمندان عزیز کشورمان مى باشد.

وجــود واحــد تحقیــق، پژوهــش و تکنولــوژى توانمنــد کــه متشــکل از کارشناســان ارشــد این شــرکت و اســاتید دانشــگاه شــیراز 
و تهران مى باشد، خود از مزیت هاى این مجموعه است.



همایش ها و کارگاه هاى آموزشى برگزار شده
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Crystallize Fertilizer
«کود کریستال فرتى نرس»



         کود کریستاله (NPK) فرتى نرس حاوي عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سایر ریز مغذي ها می باشد. این کود باعث 
افزایش سرعت رشد ریشه و شاخساره گیاه گردیده و افزایش محصول را به دنبال خواهد داشت. کود کریستاله فرتى 

نرس صد در صد محلول در آب بوده و از طریق آب آبیاري و محلول پاشی قابل استفاده می باشد.

ویژگى هاى کود کریستاله فرتى نرس:

     100 درصد محلول در آب
      تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

      تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی
      قابل اختالط با کلیه سموم

توجه: کود کریستاله فرتى نرس با موادي که خاصیت قلیایی شدید دارند و یا ترکیبات دي نیتروها نباید استفاده گردد.

گیاهان باغی (مرکبات، انار، پسته، سیب، انگور، کیوي، نخیالت،
هسته دارها، خشکبارها و ...)

گیاهان فضاي سبز (درختان و درختچه هاي زینتی، چمن و ...)

خزانه کاري و تهیه نشاء

5 تا 10 کیلوگرم در هکتار ( با 2 تا 3 بار تکرار در طول فصل رشد
و قبل از مرحله رشد نهایی)

5 تا 10 کیلوگرم در هکتار (با 2 تا 3 بار تکرار در طول فصل رشد)

محلول پاشی با غلظت 2 تا 3 در هزار (با 2 تا 3 بار تکرار در طول فصل رشد)

محلول پاشی با غلظت 2 در هزار

                                   
میزان مصرف موارد مصرف

زمان و مقدار مصرف:

گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، گیاهان علوفه اي و ...)

آنالیز کودهاي کریستاله فرتى نرس
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36 ـ 12 ـ 12

10ـ52 ـ10
40 ـ 5 ـ 5

30 ـ 5 ـ 15

      گروه تولیدي پردیس با استفاده از توانمندي متخصصان خود در بخش 
گردیده  (کریستال)  کودهاي ���  از  جدیدي  نسل  تولید  به  موفق  تولید 

است.
این کود به صورت جوشان (خود حل شونده) عمل کرده که با این مکانیسم 

مشکل دیر حل شدن کودها در آب مرتفع گردیده است.
کودهاي کریستال جوشان فرتى نرس با فرموالسیون جدید، بدون نیاز به 
هم زدن و در عرض چند ثانیه بدون هیچگونه رسوب در آب حل می شوند. 
از جمله خصوصیات ویژه این کود قدرت جذب باالى آن توسط گیاه مى باشد.

Effervescent Fertilizer
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Ferti-Nurse

کود کریستال خود حل شونده (جوشان)



Solu Potass
سولـوپتاس
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Ferti-Nurse

         پتاسیم از مهم ترین عناصر غذایی گیاه می باشد. فعالیت بیش از 50 آنزیم به پتاسیم وابسته بوده و یا 
به وسیله آن تحریک می شوند. این عنصر در متابولیسم هیدروکربن ها و ساخت پروتئین ها، فتوسنتز، تنظیم 
فشار اسمزي و تقسیم سلولی و رشد سلول ها موثر است. از دیگر مزایاي پتاسیم تنظیم باز و بسته شدن 
آنیون ها و کاتیون ها، افزایش مقاومت به سرمازدگی و  انتقال مواد در آوندهاي آبکش، موازنه  روزنه ها، 
خشکی، افزایش مقاومت به بیماري ها، کمک به تثبیت نیتروژن در بقوالت و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزي        

می باشد.

ویژگى هاى سولوپتاس:
     سولوپتاس محتوي پتاسیم و سولفور بوده و به دلیل خاصیت منحصر به فرد آن کمترین میزان آبشویی را 

     دارا می باشد.
       سولوپتاس بهترین منبع تامین کننده پتاسیم بوده و به لحاظ پایه سولفور آن به راحتی جهت خاك هاي شور قابل 

      استفاده می باشد.
      سولوپتاس با تاثیر مثبت در تولید نشاسته، قند و انواع ویتامین ها باعث افزایش ارزش غذایی محصوالت 

     می شود.
     سولوپتاس باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي خشکی و سرما و همچنین مقاومت نسبت به بیماري ها 

     می گردد.
     سولوپتاس داراي مزایاي ویژه نسبت به سایر کودهاي پتاسیمی بوده که از جمله می توان به حاللیت باالي 
آن نسبت به سولفات پتاسیم اشاره داشت. وجود یون سولفات باعث کاهش pH خاك گردیده که این عمل در 
خاك هاي شور بسیار موثر می باشد، در حالی که کلرید پتاسم با داشتن یون کلر عالوه بر ایجاد سمیت در گیاه، 

شوري را نیز تشدید می نماید.

 نحوه مصرف سولوپتاس:
سولوپتاس از طریق سیستم هاي مختلف آبیاري و محلول پاشی برگی قابل استفاده می باشد.

Solu Potassسولوپتاس

توجه:
     جهت درختان میوه براي هر درخت 35 تا 50 گرم به صورت چالکود در سایه انداز درخت و یا 30 تا 35 گرم 
به ازاء هر درخت در مخزن آبیاري قطره اي توصیه می گردد. تا حد ممکن از ترکیب این کود با ترکیبات کلسیمی 

اجتناب گردد. این کود قابلیت اختالط با بسیاري از سموم حشره کش و قارچ کش را دارا می باشد.

ردیف

موارد مصرف

15 - 12محصوالت زراعی

15 - 18

10 - 12

1

2

3

محصوالت باغی

سبزیجات و
محصوالت گلخانه اي

میزان مصرف
(کیلوگرم در هکتار)



Calcium Nitrate
نیترات کلسیم فرتى نرس
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Ferti-Nurse Calcium Nitrate نیترات کلسیـم فرتى نرس
100% محلول در آب

Nitrogen(N)…….................…..12%
Calcium (Cao)………............23.5%

          نیترات کلسیم فرتى نرس به صورت کریستال و صد در صد محلول در آب مى باشد. این ترکیب کودى باعث 
افزایش مقاومت دیواره سلولى گیاه و کمک به جذب سایر عناصر غذایى مى گردد. این کود در درختان سیب، مرکبات، 
انار، زیتون، گردو، پسته، انگور، توت فرنگى و سایر درختان میوه و همچنین سبزیجات (گوجه فرنگى، خیار، فلفل، 

هندوانه، طالبى، سبزیجات برگى) و گل هاى زینتى کاربرد بسیارى دارد.

نیترات کلسیم فرتى نرس باعث جلوگیرى از:
پوسیدگى میوه ها                                        لکه تلخ میوه ها                                سیاه شدن گلگاه  

چوب پنبه اى شدن میوه ها                           سرمازدگى گیاه و میوه ها                  کاهش عمر میوه ها و گل هاى زینتى  
کاهش مقاومت به بیمارى ها  

ویژگى هاى کود نیترات کلسیم فرتى نرس:
  قابلیت جذب باال و مستقیم کود

  افزایش عملکرد و کیفیت محصول و افزایش اندازه میوه ها
  استحکام دیواره سلولى و در پى آن استحکام شاخه، برگ و میوه گیاهان

  افزایش عمر انبارى محصوالت و بهبود وضعیت بازار پسندى آن ها
  کاهش از دست دهى آب میوه ها و سبزیجات، پس از برداشت

  افزایش جذب عناصر غذایى 
  افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیمارى ها

  افزایش مقاومت گیاه به کم آبى 
  افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى

  رشد و توسعه بهتر ریشه

در صورت استفاده به صورت محلول پاشى، با غلظت 5 در هزار بر روى گیاهان محلول پاشى گردد.

مرکبات، سیب

انار، انجیر، موز، انبه

سبزیجات ( گوجه فرنگى، خیار،
فلفل، کدو، هندوانه، بادمجان،

خربزه) و توت فرنگى

گل هاى زینتى و شاخه بریده

ـ 3 تا 4 هفته قبل از برداشت میوه
(بسته به نیاز گیاه

تا 2 بار در طول فصل رشد)
ـ از طریق سیستم هاى آبیارى

قطره اى و بارانى
و همچنین از طریق چال کود

2 تا 3 بار در طول فصل رشد
از طریق آب آبیارى و یا چال کود

                                   

زمان و نحوه مصرف مقدار مصرف براى هر درخت گیاهان

زمان و مقدار مصرف:

100 تا 150 گرم براى درختان 3 تا 5 ساله
200 گرم براى درختان 5 سال به باال

75 تا 100 گرم براى درختان 3 تا 5 ساله
100 تا 150 گرم براى درختان 5 سال به باال

100 گرم جهت هر درخت

1/5 کیلوگرم در 100 متر در خطوط کشت  
     ( کشت هاى ردیفى)

15 تا 20 کیلوگرم در هکتار  

یک قاشق مربا خورى جهت هر بوته

بادام، گردو، انگور و زیتون
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         مویان کیمیا بهترین ترکیب جهت افزایش اثر بخشی حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و کودهاي قابل محلول 
پاشی می باشد. این ترکیب باعث بهبود قدرت جذب برگ گیاهان گردیده و با توجه به افزایش 40 تا 50 درصدي جذب 
سموم و کودها، میزان مصرف این مواد کاهش و ضریب تاثیر گذاري آن ها افزایش می یابد. هدف از تولید این محصول که 
بر اساس فرموالسیون Twin 20 آمریکا فرموله گردیده افزایش اثر بخشی سموم و کودها و همچنین کاهش مصرف آن ها 

می باشد.

نحوه مصرف:
       400 سی سی از مویان کیمیا را جهت یک مخزن 400 لیتري حشره کش، علف کش، قارچ کش و یا کود استفاده نمایید. جهت 
مخازن 100 لیتري 100 سی سی مویان کیمیا استفاده نمایید. براي این منظور ابتدا مخزن را تا نیمه پر نموده و سپس مویان 
کیمیا را به آن اضافه نمایید و سپس سموم و یا کود مورد نظر را به محلول اضافه نموده و در حین هم زدن مابقی آب را اضافه 

نمایید.

ویژگى هاى مویان کیمیـا:

     افزایش قابلیت جذب سموم و کودهاي مایع در گیاهان
     کاهش 30 تا 40 درصدي مصرف سموم و کودها

       ریز نمودن قطرات محلول سموم و کودهاي تهیه گردیده و افزایش اثرگذاري آن ها
     افزایش مدت اثربخشی سموم و کودها

     شادابی گل ها و گیاهان
     بدون اثرات برگ سوزي و بسته شدن روزنه هاي برگ

     افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي کم آبی، سرما و گرما
     بدون اثرات زیست محیطی

     قابل استفاده در تمام فصول و با کلیه سموم و کودها
     بدون اثر باقیمانده در گیاه

     تقویت مکانیزم عمل سلول هاي روزنه
     تهیه شده بر اساس تکنولوژى نانو

 Surfactant (Adjuvant) مویان کیمیـا
(محصول نانو)



         کود ژله اى فرتى نرس به عنوان یکى از کودهاى تخصصى، داراى ویژگى هاى منحصر به فردى مى باشد. این کودها به دلیل باال 
بودن یک یا چند عنصر غذایى و همچنین سهولت استفاده و حاللیت کامل آن ها در آب، جایگاه مطلوبى در بین دیگر کودها دارا مى باشند.

  ویژگى هاى کود ژله اى فرتى نرس:

     100 درصد محلول در آب                                                                                 تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه
      تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی               قابل اختالط با کلیه سموم

توجه: کود ژله اى فرتى نرس با موادي که خاصیت قلیایی شدید دارند و یا ترکیبات دي نیتروها نباید استفاده گردد.      
عمده ترین کودهاى ژله اى کود ژله اى فسفات باال و کود ژله اى پتاس باال مى باشد.

                                   
 کود ژله اى فرتى نرس

10-55-00
(محتوى عناصر ریز مغذى)

زمان و مقدار مصرف:

به  گیاه  اواسط فصل رویش  زراعی:  گیاهان 
میزان 8-6 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه: 80-60 گرم براى هر درخت با 
مصرف خاکى و یا استفاده در سیستم آبیارى 
در  هکتار  در  کیلوگرم   6-8 یا  و  اى  قطره 

اواسط فصل رشد
سبزیجات: 8-6 کیلوگرم در هکتار

 کود ژله اى فرتى نرس
10-00-45

(محتوى عناصر ریز مغذى)

گیاهان زراعی: اواسط فصل رشد و در زمان 
در  کیلوگرم   6-8 میزان  به  دانه  تشکیل 

هکتار
درختان میوه: 80-60 گرم براى هر درخت با 
مصرف خاکى و یا استفاده در سیستم آبیارى 

قطره اى و یا 8-6 کیلوگرم در هکتار
سبزیجات: 8-6 کیلوگرم در هکتار

 کود ژله اى فرتى نرس
10-52-10

(محتوى عناصر ریز مغذى)

گیاهان زراعی: پس از شروع رشد به میزان 
10-8 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه: در زمان گلدهى و شروع رشد 
میوه به میزان 80-60 گرم براى هر درخت 
سیستم  در  استفاده  یا  و  خاکى  مصرف  با 
در  کیلوگرم   8-10 یا  و  اى  قطره  آبیارى 

هکتار در اواسط فصل رشد
سبزیجات: 8-6 کیلوگرم در هکتار

کودهاى ژله اى را مى توان با غلظت 3 تا 5 در هزار بر روى گیاهان محلول پاشى نمود.
از جمله ویژگى هاى منحصر به فرد کودهاى ژله اى فرتى نرس pH پایین آن ها مى باشد.

کود ژله اى فرتى نرس
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کودهـاى مایع



کود مایع کامل
        کود مایع کامل حاوي ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم و عناصر 
ریز مغذي مانند آهن، روي و منگنز و همچنین اسیدهاي آمینه، 
اسید فولویک و اسید هیومیک می باشد. این کود را می توان 
در سیستم آبیاري قطره اي، ترکیب با خاك و یا محلول پاشی 
کلیه  نمودن  برطرف  جهت  کود  این  نمود.  استفاده  ها  برگ 

کمبودها در گیاهان قابل توصیه می باشد.
       کود مایع کامل عالوه بر دارا بودن عناصر غذایی پرمصرف 
حاوي ریزمغذي هاي آهن، روي و منگنز کالته بوده و به لحاظ دارا 
بودن اسیدهاي آمینه باعث افزایش عملکرد و راندمان باالي 
محصول و افزایش مقاومت در مقابل استرس هاي کم آبی و 

حرارتی می گردد.

کود مایع روى و منگنز
       کود روي و منگنز مایع ترکیبی است جهت افزایش کیفیت و 
آبیاري، مخلوط  از طریق آب  این کود را می توان  عملکرد گیاه، 
نمودن با خاك، سیستم آبیاري قطره اي و بارانی و یا محلول پاشی 

به روي برگ ها مصرف نمود.
ویژگی هاي کود روي و منگنز مایع:

ـ افزایش محصول                          ـ افزایش سایز و وزن محصول
ـ کمک به جذب بهتر نیتروژن       ـ  زودرس شدن میوه ها

ـ بهبود گلدهی و تشکیل میوه      ـ  افزایش عطر و طعم میوه
ـ جلوگیري از ریزش میوه ها 

کود مایع زیتون
کود مایع زیتون حاوي  عناصر N-P-K و عناصر ریز مغذي بوده و 
افزایش  انتهایی،  هاي  جوانه  شدن  خشک  از  جلوگیري  باعث 
مقاومت در مقابل تنش هاي محیطی و افزایش کیفیت محصول  
می گردد، همچنین این کود باعث افزایش طول ساقه، وزن میوه، 

میزان روغن در میوه و کیفیت میوه می گردد. 

کود مایع پسته
کود مایع پسته با دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو باعث افزایش 
عملکرد پسته گردیده و پتاسیم، روي و بر موجود در این کود 
باعث خندانی پسته می گردد. از جمله مزیت هاي منحصر به فرد 
کود مایع پسته کیمیا، تقویت گیاه و جلوگیري از سال آوري و 

افزایش مقاومت به بیماري گموز پسته می باشد. 

کود کلسیم مایع
        کلسیم یکی از مهمترین و اصلی ترین عناصر موجود در دیواره 
سلولی گیاهان می باشد. استفاده از کلسیم در باغات، مزارع و 
گلخانه ها باعث افزایش محصول در واحد سطح و باال بردن کیفیت 
محصول و طول عمر انباري محصول می گردد. این کود را می توان 
از طریق آب آبیاري، مخلوط نمودن با خاك، سیستم آبیاري قطره اي 

و بارانی و یا محلول پاشی به روي برگ ها مصرف نمود.
ویژگی هاي کلسیم مایع فرتى نرس:

ـ رفع عالئم کمبود کلسیم در گیاه
ـ جلوگیري از ایجاد پنبه اي شدن و لکه قهوه اي در میوه ها به 

خصوص در سیب
ـ جلوگیري از لکه تلخی و له شدگی میوه

ـ جلوگیري از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی 
و هندوانه

ـ افزایش عمر انبار داري محصوالت
ـ افزایش میزان محصول

ـ افزایش مقاومت گیاه به سرما و بیماري ها و آفات 

کود مایع مرکبات
         این کود حاوي عناصر ماکرو و میکرو بوده و با افزایش 
تعداد جوانه ها، گل ها و باال بردن تبدیل گل به میوه موجب 
افزایش محصول مرکبات در واحد سطح و باالبردن عطر و طعم 

میوه می گردد.

کود مایع صیفى جات
      کود مایع صیفی جات با دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو باعث 
تقویت گیاه، جلوگیري از زردي برگ، جلوگیري از ریزش گل و 
داراي  و  محصوالت  کیفیت  بهبود  فتوسنتز،  افزایش  میوه، 

خاصیت ضد قارچ می باشد. 

کود مایع چغندر قند
       کود مایع چغندرقند حاوي ازت، فسفر و پتاسیم و سایر 
عناصر ریز مغذي مانند آهن، روي ومنگنز و همچنین اسیدهاي 
آمینه می باشد.این کود را می توان در سیستم آبیاري قطره اي، 

ترکیب با خاك و یا محلول پاشی برگ ها استفاده نمود. 

کود مایع گندم
        کود مایع گندم حاوي عناصر �-�-� و عناصر ریز مغذي بوده 
افزایش  همچنین  و  سرمازدگی  و  خوابیدگی  از  جلوگیري  با  و 
میزان پروتئین و پنجه زنی و توسعه ریشه، باعث افزایش تناژ و 

کیفیت محصول گندم می گردد.

کود مایع برنج
        کود مایع برنج حاوي عناصر �-�-� و عناصر ریز مغذي بوده 
و با تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، موجب افزایش تعداد دانه 
در خوشه، افزایش وزن هزار دانه، افزایش مقاومت برنج در 
برابر بیماري ها، افزایش محصول در واحد سطح و بهبود کیفیت 
موجب  ساقه  استحکام  افزایش  با  هممچنین  گردد.  می  برنج 
جلوگیري از ورس و خوابیدگی گیاه می گردد. افزایش عطر و طعم 
و انواع ویتامین ها به خصوص گروه � و مواد معدنی مفید در 
محصول به لحاظ وجود اسیدهاي آمینه در ترکیب کودي از جمله 

مزیت هاي منحصر به فرد این کود می باشد. 

کود مایع آهن و روى
      کود مایع آهن و روي حاوي آهن کالته، روي کالته، اسیدهاي 
آمینه، اسید فولویک و اسید هیومیک می باشد. این کود را می توان 
از طریق مخلوط نمودن با خاك، سیستم آبیاري قطره اي و یا محلول 
پاشی به روي برگ ها مصرف نمود. عالئم کمبود آهن و روي، زردي 
رگبرگ ها، کشیدگی برگ هاي جوان و کاهش رشد گیاه و  میوه ها 
می باشد. کود مایع آهن و روي کیمیا با افزایش راندمان تولید 
محصول              افزایش  نهایت  در  و  دهی  گل  افزایش  باعث  گیاه 
می گردد. این کود جهت درختان میوه، سبزیجات، محصوالت زراعی 

و همچنین گیاهان زینتی قابل استفاده می باشد.

کود مایع میکرو
بور            و  مایع میکرو حاوي آهن، روي، منگنز، مولیبدن        کود 
می باشد. این کود جهت محصوالت زراعی، باغبانی و گیاهان فضاي 
سبز کاربرد دارد. این کود از بروز کمبود عناصر میکرو در گیاه 
جلوگیري نموده و باعث باال بردن راندمان تولید در گیاه می گردد. 

این کود قابلیت اختالط با بیشتر سموم را دارد.
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اسید آمینه پودرى فرتى نرساسید آمینه مایع فرتى نرس

(PLUS)Amino Acid Fertilizer

       اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول 
مى گردد. این محصول با بسیارى از آفت کش ها و قارچ کش ها قابل استفاده مى باشد.

  ویژگى هاى اسید آمینه فرتى نرس:
    افزایش سنتز پروتئین در گیاه و در پى آن افزایش عملکرد گیاه

    کاهش تجمع نیترات در سبزیجات و میوه ها
    بهبود عطر و طعم میوه ها

    افزایش مقاومت در برابر تنش ها( تنش هاى سرما، گرما، آفات و بیمارى ها)
    افزایش فتوسنتز و ذخیره قند در گیاه و میوه ها

     افزایش جذب و انتقال عناصر غذایى به ویژه عناصر کم مصرف آهن، روى و منگنز در گیاه به علت داشتن 
     خاصیت کالت کنندگى

    تقویت سیستم ریشه اى گیاه
    افزایش طول عمر محصول

    موثر در گرده افشانى و تشکیل میوه
    بهبود میکروارگانیسم هاى مفید خاك

20% Amino Acid
4% Nitrogen

85% Amino Acid
4% Nitrogen

سبزیجات ( گوجه فرنگى، خیار،فلفل، بادمجان
 هندوانه، کدو، طالبى، خربزه و سبزیجات برگى)

درختان و درختچه هاى زینتى

گل هاى زینتى و نشائى و چمن 

محلول پاشى با غلظت 2 تا 4 در هزار- 2 تا 3 بار در طول فصل رشد
(اسید آمینه مایع: 2 تا 3 لیتر در هکتار)

  اسیدآمینه پودرى: 2 ـ 1 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشى
و 4 ـ 3 کیلوگرم به صورت مصرف خاکى

محلول پاشى با غلظت 3 تا 5 در هزار- 1 تا 2 بار در طول فصل رشد
(اسید آمینه مایع: 2 تا 3 لیتر در هکتار)

  اسیدآمینه پودرى: 2 ـ 1 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشى
و 4 ـ 3 کیلوگرم به صورت مصرف خاکى

محلول پاشى با غلظت 3 در هزار - 2 تا 3 بار در طول فصل رشد   

  محلول پاشى با غلظت 3 در هزار - 2 تا 3 بار در طول فصل رشد
اسید آمینه مایع: 50 میلى لیتر جهت 100 متر مربع چمن و یا نشاء گل هاى زینتى
اسید آمینه پودرى: 20 گرم جهت 100 متر مربع چمن و یا نشاء گل هاى زینتى

میزان مصرف موارد مصرف

زمان و مقدار مصرف:

درختان میوه 
(گالبى، سیب، گیالس، هلو، مرکبات، زیتون

کیوى، انگور، گردو، انارو سایر میوه ها)

H
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Ferti-Nurse محصول ضد بوته میرى
      یکى از مشکالت اساسى نشاء کارى، بوته میرى گیاهچه ها در خزانه مى باشد. بوته میرى گیاهچه ها که بر اثر عوامل بیماریزاى 

قارچى ایجاد مى گردد مى تواند تولید نشاء در خزانه را به شدت  کاهش داده و باعث ایجاد نشاء ضعیف و نامرغوب گردد.
محصول ضد بوته میرى به عنوان یک محصول ویژه جهت تعدیل بوته میرى گیاهچه ها در خزانه و  تولید نشاء قوى از نظر 
ریشه و شاخساره بکار مى رود. این محصول نه تنها باعث کاهش بوته میرى بلکه باعث تولید نشاء سالم و همچنین باال بردن 
راندمان تولید نشاء در خزانه مى گردد. نشاء هایى که با محصول ضد بوته میرى تیمار گردیده اند داراى ریشه هاى قوى تر، 

شاخساره هاى ضخیم تر و بهتر مى باشند.
ویژگى هاى محصول ضد بوته میرى:

     کاهش بوته میرى گیاهچه ها در خزانه
     تولید نشاء بیشتر در خزانه

     تولید نشاء یکنواخت و مناسب
     تولید نشاء قوى (از نظر ریشه و شاخساره)

     افزایش مقاومت نشاء در برابر بیمارى هاى قارچى

Anti Damping off

نحوه مصرف محصول ضد بوته میرى:
ـ محصول ضد بوته میرى در مرحله دو برگى نشاء (دو برگ اصلى نشاء نه برگ هاى لپه اى) با غلظت 2 تا 3 در هزار بر روى 

نشاء ها محلول پاشى گردد.
ـ جهت اثر بخشى بهتر محصول ضد بوته میرى و تقویت بیشتر نشاء در خزانه، تکرار دفعه دوم به مدت یک هفته بعد از 

محلول پاشى اول توصیه مى گردد.



(PLUS)
Iron Amino Chelate        

آمینـو کالت آهن پودرى و مایع
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Ferti-Nurse
آمینـو کالت آهن پودرى %10
Iron Chelate (Fe) ……................……………10%
Total amino acid……….……………..…..…..50%

آمینـو کالت آهن مایع %5
Iron Chelate (Fe).................…………………5%
Total amino acid……………………..…..…..10%

           ترکیب آمینو کالت آهن فرتى نرس با فناورى ویژه کالت گردیده است. 
بازده آهن در این کود 2 تا 4 برابر کودهاى مشابه بوده و عالوه بر آهن، بخشى 
از نیاز نیتروژن آلى گیاه را نیز تأمین مى نماید. وجود اسیدهاى آمینه کالت 
کیفیت  و  عملکرد  افزایش  در  ارزشمندى  نقش  کود  این  در  آهن  با  شده 
محصوالت تولیدى ایفا نموده و مزیت این کود را نسبت به دیگر کالت هاى آهن 
موجود، باال برده است. آمینو کالت آهن واکنش هاى شیمیایى و آنزیمى را در 
گیاه تحریک مى نماید. این ترکیب به صورت محلول پاشى و با آب آبیارى قابل 
از  و  بوده  دنیا  در  آهن  کودهاى  جدید  نسل  کود  این  باشد.  مى  استفاده 

اثرگذارى باالیى بر گیاه برخوردار مى باشد. 
بهترین روش کاربرد این ترکیب، محلول پاشى بر روى گیاهان مى باشد.

  ویژگى هاى آمینو کالت آهن فرتى نرس:
  تأمین عنصر آهن مورد نیاز گیاه 

  بهبود عملکرد، کیفیت و رنگ محصول
     افزایش قابلیت جذب آهن و سایر عناصر غذایى
  افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش هاى محیطى

  افزایش حجم و اندازه محصول
  کامال محلول در آب

توجه: آمینو کالت آهن فرتى نرس را مى توان در تانک کود در سیستم هاى آبیارى 
قطره اى و بارانى استفاده نمود. بهترین غلظت محلول پاشى غلظت 1 تا 2 در هزار       

مى باشد.

*

* جهت مصرف آمینو کالت آهن مایع، تکرار 2 بار به فاصله 7 تا 10 روز توصیه مى گردد.

میوه هاى دانه دار (سیب، گالبى، به)
میوه هاى هسته دار و زیتون

مرکبات، پسته، انجیر و انار

انگور

درختچه هاى زینتى

چمن

2 تا 3 لیتر در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار
2 تا 4 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتارو 4 تا 6 لیتر با آب آبیارى

2 تا 4 لیتر در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشى
و 4 تا 6 لیتر با آب آبیارى

1 تا 2 لیتردر 400 تا 800 لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشى 
و 4 تا 6 لیتر جهت مصرف خاکى

2 تا 3 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار - در صورت شدید
بودن عالئم کمبود 4 تا 6 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار

2 تا 4 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار - در صورت شدید
بودن عالئم کمبود 4 تا 6 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار

2/5 تا 5 کیلوگرم در هکتار2/5 تا 5 لیتر در هکتار

2 تا 4 لیتر در 200  تا 400 لیتر آب در هکتار
بسته به اندازه بوته، 15 تا 30 میلى لیتر به ازاء هر بوته

2 تا 4 کیلوگرم در 200  تا 400 لیتر آب در هکتار
بسته به اندازه بوته، 15 تا 30 گرم به ازاء هر بوته

200 تا 400 گرم در 100 لیتر آب در هر 1000 متر مربع200 تا 400 میلى لیتر در 100 لیتر آب در هر 1000 متر مربع

                                   
میزان مصرف (آمینو کالت آهن پودرى)میزان مصرف (آمینو کالت آهن مایع) نام محصول

زمان و مقدار مصرف

محصوالت زراعى و صیفى جات



آمینـو کالت روى مایع 6%آمینو کالت روى پودرى %10
Zinc Chelate (Zn) …...............……………10%
Total amino acid…………….……..…..…..50%

 Zinc Chelate (Zn) ……...................……6%
 Total amino acid……….………......…..10%

           آمینو کالت روى فرتى نرس تامین کننده ازت آلى و همچنین روى به شکل کالت بوده که باعث فعال سازى 
بسیارى از آنزیم هاى گیاهى مى گردد. این کود به دلیل داشتن اسیدهاى آمینه نسبت به بقیه کالت هاى روى برترى 

داشته و مى تواند جهت کمبود روى در گیاه ایفاى نقش نماید.
بهترین روش کاربرد این ترکیب، محلول پاشى بر روى گیاهان مى باشد.

توجه: آمینو کالت روى فرتى نرس را مى توان در تانک کود در سیستم هاى آبیارى قطره اى و بارانى و همچنین با کلیه 
سموم استفاده نمود. بهترین غلظت محلول پاشى با غلظت 1 تا 2 در هزار مى باشد.

*

* جهت مصرف آمینو کالت روى مایع، تکرار 2 بار به فاصله 7 تا 10 روز توصیه مى گردد.

میوه هاى دانه دار (سیب، گالبى، به)
میوه هاى هسته دار و زیتون

مرکبات، پسته، انجیر و انار

انگور

درختچه هاى زینتى

چمن

2 تا 3 لیتر در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار
2 تا 4 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتارو 4 تا 6 لیتر با آب آبیارى

2 تا 4 لیتر در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشى
و 4 تا 6 لیتر با آب آبیارى

1 تا 2 لیتردر 400 تا 800 لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشى 
و 4 تا 6 لیتر جهت مصرف خاکى

2 تا 3 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار - در صورت شدید
بودن عالئم کمبود 4 تا 6 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار

2 تا 4 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار - در صورت شدید
بودن عالئم کمبود 4 تا 6 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار

2/5 تا 5 کیلوگرم در هکتار2/5 تا 5 لیتر در هکتار

2 تا 4 لیتر در 200  تا 400 لیتر آب در هکتار
بسته به اندازه بوته، 15 تا 30 میلى لیتر به ازاء هر بوته

2 تا 4 کیلوگرم در 200  تا 400 لیتر آب در هکتار
بسته به اندازه بوته، 15 تا 30 گرم به ازاء هر بوته

200 تا 400 گرم در 100 لیتر آب در هر 1000 متر مربع200 تا 400 میلى لیتر در 100 لیتر آب در هر 1000 متر مربع

                                   
میزان مصرف (آمینو کالت روى پودرى)میزان مصرف (آمینو کالت روى مایع) نام محصول

زمان و مقدار مصرف

محصوالت زراعى و صیفى جات



آمینـو کالت روى و منگنز

آمینـو کالت آهن، روى، منگنز

آمینـو کالت پتاسیم

آمینـو کالت روى و مس

Zinc & Manganese Amino Chelate

Fe, Zn, Mn Amino Chelate        

        Iron & Zinc Amino Chelateآمینـو کالت آهن و روى

Potassium Amino Chelate        

Amino Chelates        

Zinc & Copper Amino Chelate        

آمینـو کالت کلسیم

 آمینو کالت ها

Calcium Amino Chelate        

        Copper Amino Chelateآمینـو کالت مس

              کالت روى         ........................ 3%             کالت مس        .............................. %3
                اسید آمینه کل ...................... 10%            حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

                      کالت کلسیم         ........................ %5          
                اسید آمینه کل ...................... 10%            حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

(Zn)

(Ca)

                  کالت مس        ........................ %5          
                اسید آمینه کل ...................... 10%            حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

(Cu)

(Cu)

      کالت روى         ........................ 3%                کالت منگنز        .......................... %3
      اسید آمینه کل ...................... 10%                حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

                      کالت پتاسیم           ........................ %12          
           اسید آمینه کل ...................... 10%            حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

(Zn) (K2O)(Mn)

     کالت آهن        ........................ 2/5%             کالت روى        ....................... %1/5
کالت منگنز         .................. %1

       اسید آمینه کل ...................... 10%            حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

(Fe)
(Mn)

(Zn)

             کالت آهن         ........................ 3%             کالت روى        .............................. %3
             اسید آمینه کل ...................... 10%            حاللیت................ صد در صد محلول در آب 

(Fe)(Zn)
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Humic Acid
اسید هیومیک



اسید هیومیک مایع فرتى نرس

12%    Humic Acid
2%      Fulvic Acid
8%      Potassium

اسید هیومیک پودرى فرتى نرس

70%    Humic Acid
7%      Fulvic Acid
12%     Potassium

           اسید هیومیک فرتى نرس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزي خاك را تحت تأثیر قرار داده و اثرات 
مستقیم بر روي گیاهان و محصوالت کشاورزي دارد. این کود را مى توان از طریق آب آبیارى، مخلوط نمودن با خاك، 
سیستم آبیارى قطره اى و یا محلول پاشى به روى گیاهان مصرف نمود. اگرچه مصرف خاکى باعث بهبود خصوصیات 

خاك  مى گردد.

اثرات اسید هیومیک:
    افزایش محصول

     افزایش قابلیت جذب عناصر غذایى موجود در خاك  (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها 
براى گیاه)

    افزایش رشد و گسترش ریشه
    فعال کردن آنزیم هاى گیاهى

    افزایش قدرت جوانه زنى بذر
    افزایش مقاومت گیاه به استرس هاى محیطى (سرما، گرما، آفات و بیمارى ها)

    بهبود خصوصیات فیزیکى و شیمیایى خاك (افزایش ظرفیت نگهدارى آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و 
بهبود ساختمان خاك)

میزان مصرف اسید هیومیک مایع فرتى نرس:
محلول پاشى: 5 تا 10 لیتر در هکتار

مصرف خاکى به همراه آب آبیارى: 10 تا 12 لیتر در هکتار و یا 50 سى سى (یک استکان) جهت هر درخت.

میزان مصرف اسید هیومیک پودرى فرتى نرس:
مصرف خاکى (گیاهان زراعى): 8 تا 12 کیلوگرم در هکتار

مصرف خاکى (گیاهان باغى): 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشى (گیاهان زراعى و باغى): 300 تا 500 گرم در 100 لیتر آب (با 3 تا 4 بار تکرار در طول دوره رشد)

همراه با آب آبیارى (کلیه گیاهان): 8 کیلو در هکتار
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محصول ضد سرمازدگى گیاه
Ferti-Frost PLUS
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Ferti-Nurse            Ferti- Frost با ترکیبات و فرموالسیون موجود، جایگاه ویژه اى در بین محصوالت مشابه ضد سرما دارد. این محصول  با جلوگیرى 
از رشد جدید و افزایش فتوسنتز، منجر به افزایش قند و اسیدهاى آمینه در بافت گیاه و غلیظ نمودن شیره سلولى گردیده و همچنین 

باعث افزایش فعالیت آنزیم هاى آنتى اکسیدان و حفظ سالمت غشاء در شرایط تنش سرما مى گردد.

      :Ferti- Frost  ویژگى هاى منحصر به فرد
- افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگى پاییزه، زمستانه و بهاره

- افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدى
- افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد

- عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهاى محلول، اسیدهاى آمینه و پرولین
- جلوگیرى از سال آورى گیاه

- تضمین کننده عملکرد محصول
- بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل

- کاهش ریزش  جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده

Ferti-Frost  اثرات ویژه

مرکبات:                                                                                         
- جلوگیرى از سرمازدگى زمستانه و بهاره                                                                                                                                             

- افزایش اندازه میوه                                                                                                                                                     
- بهبود کیفیت میوه                                                                                                                   

- آبگیرى بهتر میوه و جلوگیرى از پوك شدن میوه                        
- بهبود رنگ و همزمان رسى میوه

- کاهش شدید سال آورى گیاه                                                   
- کاهش ریزش میوه

گوجه فرنگى و سبزیجات:
- جلوگیرى و کاهش صدمات سرمازدگى

- رنگ گیرى بهتر میوه (گوجه فرنگى)
- جلوگیرى از پفکى شدن میوه

- افزایش عمر انباردارى
- افزایش کیفى و کمى محصول

 گردو، انگور، پسته و درختان هسته دار و دانه دار: 
 - جلوگیرى از صدمات سرماى بهاره و زمستانه                                      

 - کاهش شدید سال آورى گیاه                                                               
 - یکنواختى محصول

                                                       
                                                                                                                               

                                                                     

 Salicylic acid     Manganese
       SLES                 Iron
Antifoam AR30      Copper
  Rusticyanin            Zinc
  Amino acids          Boron
   Potassium      Molybdenum  

ترکیبات:

مرکبات
درختان هسته دار و دانه دار

زیتون
سبزیجات (گوجه فرنگى،خیارو...)

انار، گردو، پسته، انگور
غالت

اواخر تابستان
پس از برداشت، اواخر تابستان

اواخر تابستان
قبل از شروع سرما

اواخر تابستان
اواخر زمستان و اوایل بهار

5-4 لیتر در هکتار
4-3 لیتر در هکتار
4-3 لیتر در هکتار
5-4 لیتر در هکتار
4-3 لیتر در هکتار
4-3 لیتر در هکتار

شــرح                                         زمـان مصرف                          میزان مصرف ردیف

1
2
3
4
5
6

زمان و میزان مصرف:

کاربرد Ferti-Frost تنها به صورت محلول پاشى توصیه مى گردد و در این حالت اثر اصلى خود را بر روى گیاه مى گذارد.
بهترین غلظت محلول پاشى غلظت 3 تا 5 لیتر در هزار مى باشد.

تنها در صورت وجود برگ بر روى گیاه استفاده گردد.

 غالت:
 - جلوگیرى از صدمات سرماى آخر زمستان و اول بهار

 - یکنواختى محصول
 - افزایش محصول و کیفیت دانه غالت

 زیتون:
 - مقاومت به سرماى زمستانه

 - گوشتى شدن میوه
 - افزایش عملکرد روغن

 - کاهش شدید سال آورى گیاه        
 

     



Peat Moss پیت ماس کیمیا
       پیت ماس کیمیا نوعى خاك است با بیش از %50 ماده آلى که در بستر کشت در کشت هاى گلخانه اى و باغبانى 
استفاده مى گردد. این ترکیب به علت میزان باالى مواد آلى عالوه بر بهبود خصوصیات فیزیکى و شیمیایى خاك بستر 

مناسبى جهت رویش بذر، تهیه خاك گلدان و کشت قلمه ها مى باشد.
ویژگى هاى پیت ماس کیمیا:

    داراى قابلیت جذب آب باال
    تسریع کننده جوانه زنى

    اصالح ساختمان خاك هاى شنى و رسى
     فاقد هر گونه بذر علف هاى هرز و الرو حشرات موذى

     افزایش ماده آلى خاك
     افزایش ظرفیت نگهدارى آب

    حفاظت از خاك در برابر فرسایش
موارد استفاده پیت ماس کیمیا:

    تهیه نشاء سبزیجات، گل هاى زینتى، درختان و درختچه ها
    چمن کارى و ترمیم چمن 
    گل کارى و سبزى کارى 

    محوطه سازى و فضاى سبز
      بستر کاشت در گلخانه هاي هیدروپونیک

    سازگاري گیاهان حاصل از کشت هاى درون شیشه اى 
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        فرتى فروت شامل تمام عناصر ضرورى براى تبدیل شکوفه به میوه  و افزایش میزان 
جوانه هاى زایشى در گیاه مى باشد. این ترکیب باعث افزایش رشد زایشى شده و شکوفه 

بیشترى تبدیل به میوه مى گردد.

ویژگى هاى فرتى فروت:
ـ افزایش گرده افشانى

ـ افزایش درصد گل کامل
ـ افزایش میزان میوه

ـ افزایش میزان عملکرد
ـ افزایش مقاومت به سرما

ـ قابل اختالط با کلیه سموم و آفت کش ها

فرتى فروت  (فروت ست)

Amino Acids
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Zinc

Boron
Iron

Copper

Manganese

ترکیبات:

(زمان تورم جوانه ها)

شرح                                           زمان مصرف                                 میزان مصرف  
درختان میوه 
غیر خزان دار

آخر تابستان تا اوایل بهار یا شروع فصل رشد

در اوایل پاییز و یا قبل از گلدهى
قبل از شروع رشد زایشى

قبل از زمان گلدهى

2-1 لیتر در هکتار

2-1 لیتر در هکتار
2-1 لیتر در هکتار
2-1 لیتر در هکتار

درختان میوه خزان دار

محصوالت زراعى و صیفى جات
گیاهان گلدار

Ferti-Fruit



Wettable Sulfur 90
گوگرد وتابل 90
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کلیه  براى  قابل استفاده  وتابل       گوگرد 
ارگانیک مى باشد.  محصوالت و کشت هاى 
گوگرد  درصد   90 حاوى  که  ترکیب  این 
یونیزه مى باشد، داراى خاصیت قارچ کشى، 
کنه کشى و حشره کشى بوده و  از مزایاى 
و  گیاهان  در  سوزى  گیاه  عدم  ترکیب  این 
قابل استفاده در سم پاش ها مى باشد. این 
ترکیب مشکالت پودر پاشى گوگرد به روى 
به  آن  مصرف  میزان  و  نداشته  را  گیاهان 
باالتر  مراتب  به  آن  اثرات  و  کاهش  شدت 

خواهد بود.

نحوه استفادهمقدار مصرف در 100 لیتر آبآفات / بیمارىگیـاه

مرکبات

انگور

پسته

انجیر

زیتون

گیاهان زینتى

میوه هاى دانه دار
(مانند سیب و گالبى)

میوه هاى هسته دار
(به جز زردآلو)

سبزیجات
(به جز خیار، خربزه)

غالت
(گندم، جو، سورگوم، چاودار)

گیاهان صنعتى
(سویا، پنبه، چغندرقند،

آفتاب گردان)

گیاهان دارویى
(ترخون، نعنا)

Brown Citrus Rust Mite, کنه هاى مرکبات 
Citrus Rust Mite,Citrus Bud Mite

400-500 گرم

200-300 گرم

200-500 گرم

1000-1500 گرم

1000-1500 گرم

1000-1500 گرم

400-500 گرم

200-350 گرم

200-350 گرم

200-350 گرم

200-350 گرم

 25 تا 30 کیلوگرم
در هکتار

 25 تا 30 کیلوگرم
در هکتار

200-350 گرم 

(White Louse Scale) شپشک سفید مرکبات

 Bud Mite, Bunch Mite)کنه هاى انگور
 (Grapeleaf Blister Mite, Grapeleaf Rust Mite

(powdery mildew) سفیدك پودرى

(Mites) کنه ها 

(Rust Mites) کنه ها 

(Brown Rot) پوسیدگى قهوه اى 

(Rust) زنگ 

(Mite) کنه

(Bud Mites) کنه ها 

(Tow Spotted Mite, Powdery Mildew)

(Powdery Mildew, Black Spot (Scab)

(Powdery Mildew, Rust
Twospotted Mite (Red Spider Mite,

Tomato Russet Mite,) Bean Spider Mite,
Bean Rust)

(Powdery Mildew – Spider Mites)

Spider Mite, Two-Spotted Mite,
Banks grass Mite,Pacific Mite

 سفیدك پودرى و کنه دو نقطه اى  

سفیدك پودرى و لکه سیاه

کنه دونقطه اى، سفیدك پودرى، زنگ
کنه عنکبوتى، زنگ گوجه فرنگى و لوبیا، کنه لوبیا 

کنه پودرىـ  کنه عنکبوتى

نیمه خرداد تا نیمه شهریور با پوشش کامل استفاده گردد و در صورت 
شدید بودن حمله آفات مى توان مقدار بیشترى استفاده کرد. 
در زمان ریزش گلبرگ ها در بهار و در پاییز استفاده گردد.

در صورت شدید بودن حمله آفات مى توان مقدار بیشترى استفاده کرد.  
بعد از هرس و قبل از جوانه زدن استفاده گردد.

بسته به میزان آفات با فواصل 2 تا 4 هفته تکرار گردد.
از زمانى که اولین کنه ظاهر مى شود استفاده گردد. در صورت نیاز 

تکرار گردد. به صورت خاکى و یا محلول پاشى قابل استفاده مى باشد.   
از زمانى که اولین کنه ظاهر مى شود استفاده گردد.

در صورت نیاز تکرار گردد. به صورت خاکى و یا محلول پاشى استفاده گردد.   

با مشاهده اولین نشانه ها استفاده گردد و در صورت نیاز با فواصل
 10 تا 14 روز تکرار گردد.

با مشاهده اولین نشانه ها استفاده گردد و در صورت نیاز تکرار گردد. 

استفاده در زمان جوانه، ریزش گلبرگ ها،و  سپس در صورت نیاز 
در فواصل 2 تا 3 هفته تکرار گردد.

حدود 4 هفته پس از ریزش گلبرگ ها استفاد گردد.
حدود 4 هفته پس از ریزش گلبرگ ها استفاد گردد. 

در صورت شدید بودن حمله آفات مى توان مقدار بیشترى استفاده کرد.
در زمان ریزش گلبرگ ها و

سپس در فواصل  2 تا 3 هفته تا اواسط خرداد استفاده گردد. 

از زمان مشاهده آفت با فواصل  2 هفته استفاده نمایید. 
و در صورت داشتن برگ هاى بزرگ تر و یا حمله شدید آفت

 مى توان میزان بیشترى استفاده گرد.

از زمانى که اولین عالئم حضور آفت مشاهده گردید استفاده گردد 
و در صورت نیاز تکرار گردد.

محلول را باید زمانى که کنه براى اولین بار در برگ هاى جوان 
مشاهده مى شود استفاده کرد.

زمانى که گیاه 15 تا 20 سانتى متر شد استفاده گردد و
در مدت 30 روز 2 بار استفاده گردد.

از زمانى که اولین کنه ظاهر مى شود استفاده گردد. در صورت نیاز تکرار گردد.

نحوه استفاده (کاربرد به صورت محلول پاشى)

در هواى گرم محلول پاشى نگردد.                                                                                                    � این ترکیب با انواع سیستم آبیارى استفاده نگردد.  �
به مدت 21 روز قبل و بعد از استفاده از روغن ها، استفاده نگردد.                                               � با انواع روغن ها محلول پاشى نگردد.  �

بر روى گیاهان خیار، خربزه، تمشک، زردآلو و سایر گیاهان حساس به گوگرد استفاده نگردد.  �

Wettable Sulfur 90گوگرد وتابل 90

SULFUR……………….………..90.0%
INERT INGREDIENTS………..10.0%



کودهاى مرغى فرتى نرس
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کود آلى و مایع چمن کیمیا

Lawn
Organic & Liquid Fertilizer



کود آلى  چمن كیمیا 



Ferti-Nurse

  محرك رشدتریگر

      این محصول جهت افزایش رشد در کوتاه ترین زمان ممکن ساخته
 شده و براى گیاهانى که دچار توقف رشد و یا زمان کمى براى رشد

دارند، کاربرد دارد
 این محصول محتوى ازت، فسفر، پتاس، بور، مس(کالت)، آهن(کالت

منگنز(کالت)، روى (کالت)، اسید آمینه ها و تنطیم کننده هاى رشد مى باشد

میزان مصرف این محصول 2 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشى و
یا 5 تا 7 لیتر در سیستم هاى آبیارى نوارى و قطره اى مى باشد 

 جدول آنالیز محرك رشد
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Ripe-Set   جدول آنالیز

Ripe-Set
ـ تسریع در رسیدن میوه 

ـ افزایش اندازه میوه
ـ افزایش رنگ، عطر و طعم میوه

ـ افزایش عمر انبار دارى میوه
ـ ضد ریزش میوه

رایپ ست

INGREDIENTS: 
Total Nitrogen (N) .......................................................    6%
Organic Nitrogen ........................................................    3%
Amino acids ..............................................................     4%
Calcium (ca) ..............................................................     7%
Magnesium (Mg) .......................................................  1.5%
Boron (B) ...................................................................     1%
Other ingredients (Growth regulators)........................  1.5%



Ferti-Nurse

ضد شورى آب و خاك
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            این محصول با جدیدترین فناورى روز دنیا تولید و قابل رقابت با سایر محصوالت مشابه
 خارجى مى باشد. این محصول با دارا بودن اسیدهاى کربوکسیلیک و ترکیبات کالته با جایگزینى

یون کلسیم و روى با یون سدیم باعث کاهش شورى آب و خاك مى گردد

دستور مصرف

Salt Stop
ویژگى هاى محصول :     

کاهش شورى سدیمى خاك و آب
بهبود دهنده رشد گیاه     

اصالح و بهبود ساختمان خاك     
افزایش ماده آلى خاك     

افزایش و توسعه ریشه در خاك     
خاك pH کاهش     

این محصول محتوی اسیدهای کربوک سیلیک، کلسیم
.و روی کالته و ازت آلی می باشد

Salt Stop



Ferti-Nurse
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دستور مصرف

Ferti-Sulfur
ویژگى هاى محصول :

بهبود کیفیت و کمیت محصول     
کنترل کننده آفات و بیمارى ها با محلول پاشى     

خاك با مصرف آب آبیارى pH اصالح کننده و کاهش دهنده     
دور کننده آفات     

قابلیت استفاده جهت محصوالت زراعى، باغى و گلخانه اى     

گوگرد مایع

توجه :
در زمان گلدهی این محصول استفاده نگردد و بعد از ریزش گلبرگ ها میزان مصرف      

به نصف کاهش یابد.     
در دمای باالتر از ۲۷ درجه سانتیگراد استفاده نگردد.     

در فصل زمستان می توان از اختالط این محصول با روغن استفاده نمود.     
از اختالط این محصول با سایر سموم و کودها جلوگیری گردد.    

هشدار :
از تماس این محصول با پوست و چشم و از بلعیدن آن اجتناب گردد و

دور از دسترس کودکان قرار گیرد

Ferti-Sulfur



Horticultural Gum چسب باغبانى 

     چسب باغبانى  به منظور حفظ و نگهدارى بافت هاى گیاه و جلوگیرى از صدمه بیمارى ها و آفات به  محل هاى هرس و پیوند به کار 
مى رود. این ترکیب براى گیاه و محیط زیست بى ضرر مى باشد.

ویژگى هاى چسب باغبانى:
  پایدار در برابر باران

  محتوى 3 نوع قارچ کش
  داراى خاصیت ارتجاعى پس از مصرف

  قابلیت اختالط با قارچ کش ها
  فرموله شده بر اساس استانداردهاى معتبر جهانى

موارد مصرف چسب باغبانى:
محل هاى پیوند  
محل هاى هرس  

قسمت هاى صدمه دیده گیاه  
بیمارى گوموز تنه و ریشه درختان  

مقاوم سازى تنه درختان به سرمازدگى و آفتاب سوختگى  

نحوه مصرف:
چسب باغبانى را قبل از مصرف خوب بهم زده و در محل بریدگى و قسمت هاى مورد نظر استفاده گردد. در صورت نیاز مى توان آن را 

با کمى آب رقیق نمود. چسب را باید یک یا دو روز قبل از بارندگى استفاده کرد تا در زمان بارندگى کامال خشک شده باشد.
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معرفى کارخانه آریا نانو سیز

       ایــن شــرکت بزرگتریــن تولیــد کننــده محصــوالت نانــو و زیســت فنــاورى کشــاورزى در کشــور بــوده کــه 
در منطقــه ویــژه اقتصــادى شــیراز اســتقرار یافتــه اســت. حــوزه فعالیت این شــرکت اســتفاده از فنــاورى هاى 

روز دنیا در جهت تولید محصوالت نانو و زیست فناورى مى باشد.
       واحــد تولیــدى ایــن شــرکت شــامل بخــش هــاى متعــدد تولیــد در طبقات 1 الــى 3 کارخانه بــوده که در هر 
طبقــه تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز مســتقر و در طبقــه همکــف محصــوالت نهایــى نانــو وزیســت فنــاورى 
بســته بنــدى و بــه انبارهــاى مربوطــه واقــع در کارخانــه منتقــل مى گردنــد. تجهیز آزمایشــگاه بــه جدیدترین 
دســتگاه هــاى ســنجش و اســتفاده از کارشناســان مجــرب در آزمایشــگاه از جملــه مزیــت هــاى ایــن شــرکت 

مى باشد.
       وجــود واحــد تحقیــق و پژوهــش و تکنولــوژى توانمنــد کــه متشــکل از کارشناســان ارشــد ایــن شــرکت، 
شــرکت گــروه تولیــدى پردیــس و اســاتید دانشــگاه شــیراز و تهــران مــى باشــد، خــود از مزیــت هــاى ایــن 

واحد مى باشد.
        اســتقرار سیســتم هــاى هوشــمند و monitoring بــر روى کلیــه راکتورهــا و کلیــه خطــوط و دیگــر تجهیــزات 

موجود در کارخانه مى تواند در ارتقاء کمى و کیفى محصوالت تولیدى نقش مهمى را ایفا نماید.
       از جملــه فعالیــت هــاى ایــن واحــد تولیــد اســیدهاي آمینــه، آمینو کالت هــاي آهن، روي، منگنز، پتاســیم، 
مــس و کلســیم  بــراى اولیــن بــار در کشــور، تولیــد کــود کامــل جوشــان (خــود حــل شــونده)، تولیــد محصــول 
ضــد تنــش و خشکســالی گیاهــان، تولیــد محصــول ضــد ســرمازدگی گیاهــان کــه ایــن محصــول نیــز بــراي 
اولیــن بــار در ایــران تولیــد گردیــده، کلیــه تولیــدات ایــن واحــد بــه عنــوان محصــوالت دانــش بنیــان توســط 

معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري انتخاب گردیده اند.
      همچنیــن تولیــد مــواد نانــو متخلخــل بــه منظــور رهــا ســازى آرام و رســانش مؤثــر کودهــاى شــیمیایى و 
عناصــر غذایــى مــورد نیــاز گیــاه و تولیــد نانــو کپســول هــا جهــت رســانش هدفمنــد آفــت کــش ها، اســتفاده 
از نانــو حســگرها جهــت شناســایى آفــات و عوامــل بیمــارى زاى گیاهــان، همچنیــن کنتــرل کیفیــت خــاك و 
ســالمتى گیــاه و همچنیــن اســتفاده از نانــو ذرات جهــت بهینــه ســازى کارکــرد آفــت کش هــا در راســتاى حفظ 
محیــط زیســت و کاهــش آلودگــى هــاى ســموم مــى باشــد. در نهایــت کاربــرد ایــن فنــاورى منجــر بــه تولیــد 

پایدارتر و کارآمدتر محصوالت کشاورزى با بهره گیرى از نهاده هاى کمتر خواهد شد.
         بــا کاربــرد نانــو متخلخــل هــا، از جملــه کاربــرد نانــو زئولیــت هــا و غنــى ســازى ایــن نانــو ذرات بــا عناصــر 
غذایــى، باعــث رســانش و رهایــى آهســته و تدریجــى عناصــر بــه گیاهــان مــى شــود، کــه تولیــد ایــن مــواد از 
ــرد  ــو، کارب ــاورى نان ــرد فن ــدى مــى باشــد. یکــى دیگــر از روش هــاى کارب ــن واحــد تولی ــى ای اهــداف اصل
پوشــش هــاى غشــایى در حــد نانــو بــراى پوشــاندن مــواد مؤثــره و عناصــر غذایــى مــى باشــد کــه بــه نانــو 

کپسول ها معروفند. کاربرد این فناورى نیز از دیگر چشم اندازهاى این واحد تولیدى مى باشد.
         از جملــه محصــوالت تولیــدى آتــى مــى تــوان بــه نانــو ســیلیکات، نانــو ســیلور، نانــو آهــن، نانــو آلومیــن و 

نانو روى اشاره کرد.




