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با توجه به نیاز روزافزون بخش کشاورزى در ایران به افزایش بهره ورى، شرکت دیهیم زراعت گستر توسط 
مدیرانى با سابقه طوالنى و با بهره گیرى از متخصصینى با پشتوانه علمى و تجربى ممتاز تاسیس گردید.

هدف اصلى ما ارائه خدمات و محصوالت به کشاورزان و باغداران به منظور افزایش بهره ورى است. منظور 
از باالبردن بهره ورى، افزایش کمیت و کیفیت محصوالت در عین کاهش هزینه هاى تولید و کاهش 

میزان برداشت از منابع طبیعى آب و خاك میباشد.
الزمه دستیابى به این مهم در یک مزرعه و یا باغ، اصالح سخت افزار و نرم افزار آن خواهد بود. در این 
خصوص خالصه برنامه هاى شرکت دیهیم زراعت گستر در راستاى اصالح سخت افزار باغات عبارتند از:

- اصالح پایه و رقم متناسب با شرایط اقلیمى منطقه، و ویژگیهاى خاص خاك و آب 
- اصالح نحوه کشت
- اصالح نوع هرس

- طراحى و اجراى سیستم هاى ضد تگرگ
- طراحى و اجراى سیستم هاى مقابله با سرمازدگى

- طراحى و اجراى سیستم هاى آبیارى مکانیزه

و درراستاى نرم افزارى:
- اصالح برنامه تغذیه اى

- شیوه هاى نوین مقابله با آفات
- شیوه هاى نوین کنترل علف هرز

- شیوه هاى نوین برداشت
- اصالح شرایط پسابرداشت و روش نگهدارى

عالوه بر این، شرکت دیهیم زراعت گستر، ارائه برنامه کاملى جهت کشاورزى ارگانیک را نیز به مشتریان 
خاص خود دنبال مى کند.

دربـاره مـا:
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گیاهان براى تغذیه به تعدادى از عناصر مختلف نیاز دارند. مقدار مورد نیاز این عناصر براى 
گیاهان مختلف، متفاوت است. از طرفى در بسیارى از خاك ها مقدار نسبى این عناصر برابر نیاز 
گیاه نیست، و از طرف دیگر زمین نمى تواند این گونه مواد را به اندازه کافى تولید کند و آن مقدارى 
هم که در خاك وجود دارد به مرور به وسیله گیاه جذب شده و یا به روش هاى دیگر از دست 
میرود. بنابراین براى حصول عملکرد مطلوب از یک مزرعه و یا باغ، الزم است تا متناسب با حجم 
تولید محصوالت، مواد غذایى مورد نیاز گیاه تامین شده، از طریق ریشه و یا محلول پاشى برگ در 

اختیار آن قرار گیرد.
طبق تحقیقات انجام شده علمى، عناصر مورد نیاز گیاهان شامل 16 قلم مى باشند. از این میان 
تعداد 6 قلم از این عناصر به عناصر پرمصرف و یا ماکرو المنت شهرت دارند چرا که میزان نیاز گیاه 
به این عناصر در مقایسه با دیگر عناصر، خیلى زیاد است. عناصر پر مصرف عبارتند از نیتروژن، 
فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد. معموالً نیاز گیاهان به سه عنصر اول ذکر شده بیشتر از 
سه تاى بعدى است، خصوصا کمبود آنها در منابع خاك و آب بیشتر مشاهده مى شود، لذا کودهاى 
معدنى اصلى حاوى سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NPK) بوده و درصد قابل استفاده این 

عناصر به عنوان درجه کود و به همین ترتیب (NPK) ذکر میگردد.
عناصر کم مصرف و یا ریزمغذى ها (میکرو المنت) عبارتند از آهن، منگنز، روى، بر، مس و مولیبدن. 
گیاهان همچنین به عناصر کلر، اکسیژن، هیدورژن و کربن نیز نیاز دارند، که این عناصر معموال به 
میزان کافى در آب، خاك و هوا وجود داشته و نیازى نیست تا به صورت جداگانه و در قالب کود 
در اختیار گیاه قرار گیرند. البته عنصر کربن در شکل آلى آن، در کودهاى آلى موجود بوده و خصوصاً 
در خاك هاى فقیر الزم است که با استفاده از کودهاى آلى، کمبود ماده و کربن آلى جبران شود.

کود ها، بهبود دهنده ها و محرک های رشد
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نیازهاى تغذیه اى گیاهان مختلف، و اینکه براى تولید حجم مشخصى از هر محصول به چه میزان 
عناصر پر مصرف نیاز است، در کاتالوگ جداگانه اى تحت عنوان برنامه هاى تغذیه اى توسط شرکت 
دیهیم زراعت گستر ارائه مى شود و نیز میزان حساسیت هر گیاه نسبت به عناصر ریز مغذى در آن 
کاتالوگ ذکر مى گردد. اما در این کاتالوگ صرفا مشخصات فنى خود محصوالت کودى دیهیم زاعت 

گستر معرفى میگردد.
در حال حاضر، محصوالت کودى عرضه شده شرکت دیهیم زراعت گستر، از طریق واردات از کشور 
اسپانیا و ایتالیا تامین گردیده و به ترتیب محصوالت تولیدى شرکت فرتین اگرو اسپانیا و شرکت 

جرنا ایتالیا مى باشند.

شرکت فرتین اگرو اسپانیا که تاریخچه آن به سال 1986 میالدى برمیگردد، یکى از شرکتهاى 
اصلى هولدینگ تروالیس (Tervalis) اسپانیا است. فرتین اگرو داراى 11 کارخانه مختلف تولید 
انواع کود در اسپانیا، فرانسه و سنگال بوده و ساالنه بیش از 1/6 میلیون تن انواع کودهاى کشاورزى 
را تولید مى نماید. این شرکت که به تنهایى بیش از 25٪ از بازار کود اسپانیا را در اختیار دارد، در 

زمینه تولید کودهاى مرکب، بزرگترین شرکت اسپانیا محسوب مى شود.
با توجه به اینکه شرایط اقلیمى آب و هوا و خاك کشور اسپانیا در مقایسه با دیگر کشورهاى اروپایى، 
شباهت بیشترى به شرایط ایران دارد، محصوالت کودى پرفروش در اسپانیا، تطابق خوبى را نیز با 

شرایط ایران خواهد داشت.
جرنا نیز، شرکت ایتالیایى است که تاریخچه آن به سال 1956 میالدى برگشته و از سال 1980 در 
زمینه تولید کودهاى ارگانیک فعالیت داشته است. در حال حاضر دو محصول اصلى جرنا به عنوان 
محرك رشد، توسط دیهیم زراعت گستر عرضه مى گردد. علت انتخاب این دو محصول ویژگى 

خاص آنها براى شرایط باغات ایران، خصوصا جهت افزایش عملکرد محصول پسته بوده است.

محصوالت کودی ما به صورت زیر قابل تقسیم بندی هستند:

کودهاى NPK ویژه قابل حل در آب جهت استفاده در سیستم آبیارى ریشه  -1
کودهاى NPK عادى قابل حل در آب جهت استفاده در سیستم آبیارى ریشه  -2
کودهاى NPK و قابل حل در آب جهت استفاده به شیوه محلول پاشى برگ  -3

کودهاى NPK گرانوله جهت استفاده به شیوه کود پاشى   -4
کودهاى دامى غنى شده با عناصر معدنى  -5
کودهاى عناصر ریز مغذى (کم مصرف)  -6

هیومیک اسیدها  -7
محرك هاى رشد و آنتى استرس ها  -8

کودهاى کمکى و بهبود دهنده هاى شرایط خاص  -9
کودهاى مناسب زراعت و دیمکارى  -10
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این گروه، کودهاى NPK کریستاله ویژه اى هستند که کامال در آب حل شده و جهت استفاده در 
سیستم آبیارى ریشه مناسب هستند. این کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا مى باشند. آنچه 
که باعث ویژه شدن این دسته از کودها گردیده، تکنولوژى خاص تولید آنها و استفاده از محرك هاى 
رشد در این کودها است که اثربخشى آنها را بهتر کرده و نهایتاً حجم کمترى از این کودها را در 

مقایسه با کودهاى عادى مى توان مصرف نمود.
کودهاى NPK کریستاله ویژه با نام تجارى "سوموم آلگاویتال" شناخته شده که سه فرمول از آنها 
شامل کود پتاسیم باال (40-5-12)، فسفر باال (6-40-12) و همسان (15-15-15) توسط شرکت 
دیهیم زراعت گستر عرضه مى گردد. کودهاى ویژه "سوموم آلگاویتال" عالوه بر دارا بودن عناصر پر 
مصرف NPK، شامل گروهى از عناصر کم مصرف (Trace Element) نیز مى باشند که عناصر مس، 
آهن، منگنز و روى موجود در آنها کامال به صورت کالت و در پیوند با مولکول آلى EDTA هستند. 
تجارى  نام  با  دریایى  و عصاره جلبک  اسید کربکسیلیک  از  بهتر،  اثر بخشى  براى  آن  بر  عالوه 

آلگاویتال (®ALGAVITAL ) نیز، به عنوان محرك رشد و به میزان کم استفاده شده است. 
پایین بودن هدایت الکتریکى و PH این محصوالت منجر به جذب بهتر عناصر غذایى توسط ریشه 
مى گردد. نهایتاً موارد لحاظ شده در تولید کودهاى ویژه "سوموم آلگاویتال" باعث بروز نتایج بهتر 
خصوصا در خاکهاى شور، قلیایى و خاك هاى فقیر و خسته و نیز براى کاهش اثرات ناشى از 

شرایط تنشهاى گیاهى، گردیده است.

١- کودهای NPK ویژه قابل حل در آب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه
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نام تجاری کود
 

(N) نیتروژن کل
                     نیتروژن به فرم آمونیوم
                     نیتروژن به فرم نیترات 

(P2O5) فسفر قابل حل در آب
(K2O) پتاسیم قابل حل در آب

(B) بور قابل حل در آب
(Cu) مس قابل حل در آب
(Fe) آهن قابل حل در آب

(Mn) منگنز قابل حل در آب
(Mo) مولیبدن قابل حل در آب

(Zn) روى قابل حل در آب
(Cl) کلر

زمان مناسب فصل

سوموم آلگاویتال 
12-40-6

٪ 12
٪ 10/3
٪ 1/7
٪ 40
٪ 6

٪ 0/03
٪ 0/05
٪ 0/1

٪ 0/075
٪ 0/005

٪ 0/1
کمتر از ٪1 

ابتداى فصل زراعى

سوموم آلگاویتال 
15-15-15

٪ 15
٪ 10/8
٪ 4/2
٪ 15
٪ 15

٪ 0/03
٪ 0/05
٪ 0/1

٪ 0/075
٪ 0/005

٪ 0/1
کمتر از ٪1 

اواسط فصل زراعى

سوموم آلگاویتال 
12-5-40

٪ 12
٪ 0/7

٪ 11/3
٪ 5

٪ 40
٪ 0/03
٪ 0/05
٪ 0/1

٪ 0/075
٪ 0/005

٪ 0/1
کمتر از ٪1 

اواخر فصل زراعى
عناصر مس، آهن، منگنز و روى 100٪ به صورت کالت مواد غذایى (در پیوند با مولکول آلى EDTA) میباشند.

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

SUMMUM ALGAVITAL

دستورالعمل مصرف: این کودهاى شیمیایى کریستاله، کامال در آب حل میشوند و میتوانند در سیستم آبیارى قطره اى مورد استفاده قرار گیرند. 
میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى بین 20 تا 40 کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در صورت نیاز به دخیره 
سازى به شکل محلول با غلظت 10 تا 20 کیلوگرم در 100 لیتر آب، و در سیستم کود - آبیارى با غلظت 0/1 تا 0/4 گرم بر لیتر استفاده گردد. 

• بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمى
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نام تجاری کود
 

(N) نیتروژن کل
(P2O5) فسفر قابل حل در آب
(K2O) پتاسیم قابل حل در آب

(B) بور قابل حل در آب
(Mn) منگنز قابل حل در آب

(Mo) مولیبدن قابل حل در آب
(Zn) روى قابل حل در آب

(Cl) کلر
زمان مناسب فصل

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

فرکریستال
 13-40-13

٪ 13
٪ 40
٪ 13

٪ 0/02
٪ 0/05

٪ 0/005
٪ 0/05

کمتر از ٪1 
ابتداى فصل زراعى 

فرکریستال
 20-20-20

٪ 20
٪ 20
٪ 20

٪ 0/02
٪ 0/05

٪ 0/005
٪ 0/05

کمتر از ٪1 
اواسط فصل زراعى

فرکریستال
 15-5-30 

٪ 15
٪ 5

٪ 30
٪ 0/02
٪ 0/05

٪ 0/005
٪ 0/05

کمتر از ٪1 
اواسط رو به 

انتهاى فصل زراعى

نیتروپتاسیو 
4-0-40

٪ 4
٪ 0

٪ 40
٪ 0/02
٪ 0/05

٪ 0/005
٪ 0/05

کمتر از ٪1 
انتهاى فصل زراعى

NITRO
POTASIO FERCRISTAL

این گروه، کودهاى NPK و NK کریستاله هستند که کامال در آب حل شده و جهت استفاده در 
سیستم آبیارى ریشه مناسب هستند. این کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا بوده و عالوه 
فرمولهاى  در  که  هستند  نیز  مصرف  کم  عناصر  برخى  داراى  پرمصرف،  عناصر  بودن  دارا  بر 

مختلف پتاس باال، فسفر باال، همسان و NK عرضه مى گردند.

٢- کودهای NPK عادی قابل حل در آب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه

دستورالعمل مصرف: این کودهاى شیمیایى کریستاله، کامال در آب حل میشوند و میتوانند در سیستم آبیارى قطره اى مورد استفاده قرار گیرند. میزان 
مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى بین 20 تا 40 کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در صورت نیاز به دخیره سازى به شکل 

محلول با غلظت 10 تا 20 کیلوگرم در 100 لیتر آب، و در سیستم کود - آبیارى با غلظت 0/1 تا 0/4 گرم بر لیتر استفاده گردد. 

• بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمى
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این دسته از کودها که تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا هستند، به گونه اى طراحى و تولید شده اند که 
براى استفاده به شیوه محلول پاشى برگ مناسب باشند. طیف وسیعى از کودهاى محلول پاشى برگ 
توسط شرکت فرتین اگرو تولید مى گردد که در حال حاضر موارد زیر در بازار ایران عرضه مى گردد:

 FERTAFOL 12-5-35                                                       (۱۲-۵-۳۵) فرتافول •
محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود شیمیایى مرکب NPK به همراه برخى عناصر ریزمغذى، کامال 

قابل حل در آب، جهت استفاده به شیوه محلول پاشى برگ براى افزایش کمیت و کیفیت محصول.

دستورالعمل مصرف: براى همه محصوالت باغى قابل استفاده مى باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى با غلظت 
3 تا 5 (کیلوگرم) بر هزار (لیتر) استفاده گردد. 

• بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمى

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

(N) نیتروژن کل
نیتروژن به فرم آمونیوم

 نیتروژن به فرم نیترات 
نیتروژن به فرم اوره  

(P2O5) فسفر قابل حل در آب
(K2O) پتاسیم قابل حل در آب

(B) بور قابل حل در آب
(Mn) منگنز قابل حل در آب

(Mo) مولیبدن قابل حل در آب
(Zn) روى قابل حل در آب

(Cl) کلر

٪ 12
٪ 3/25
٪ 4/5

٪ 4/25
٪ 5

٪ 35
٪ 0/02
٪ 0/05

٪ 0/005
٪ 0/05

کمتر از ٪1 
عناصر منگنز و روى 100٪ به صورت کالت مواد غذایى (در پیوند با مولکول آلى EDTA) میباشند.

٣- کودهای NPK و قابل حل در آب جهت استفاده به شیوه محلول پاشی برگ
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NUTRI K-30                                                          (پتاسیم کالته) نوتری کا ٣٠ •
کود پتاسیم کالته با غلظت باال، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، مناسب جهت محلول پاشى 

برگ خصوصا در پایان فصل زراعى به منظور رنگ آورى بهتر و افزایش وزن محصول.

دستورالعمل مصرف: هم به شیوه محلول پاشى برگ و هم براى استفاده در سیستم کود آبیارى ریشه مناسب مى باشد. میزان مصرف بسته به شرایط 
گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، در صورت استفاده به شیوه محلول پاشى برگ با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) استفاده گردد. در صورت 
استفاده در سیستم کود آبیارى ریشه، به تعداد 3 تا 5 دفعه در طول فصل زراعى و هر بار به میزان 10 تا 20 لیتر بر هکتار (مجموعا 60 تا 80 لیتر بر 

هکتار) مصرف گردد. استفاده از این محصول در طول فاصله زمانى بین گلدهى تا رسیدن کامل میوه توصیه مى گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى

GEPASAL                                                                    (کلسیم مایع) گپاسال •
گپاسال، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، ترکیبى از کلسیم است که هم براى محلول پاشى 
جهت تغذیه کلسیم (خصوصا در انتهاى فصل زراعى جهت افزایش درجه بریکس و قابلیت نگهدارى 
محصول در دوره پسابرداشت) و هم براى کود آبیارى جهت کاهش اثرات شورى خاك استفاده مى 
گردد. استفاده از این محصول مایع در سیستم کود آبیارى و یا به صورت مصرف مستقیم بر روى 
خاك منجر به جابجایى نمک هاى موجود در خاك، افزایش نفوذپذیرى و تخلخل خاك شده و به 
تدریج عنصر سدیم را از محدوده ریشه خارج کرده و بدین ترتیب از میزان شورى خاك مى کاهد. 

      
دستورالعمل مصرف: براى استفاده در سیستم آبیارى و نیز محلول پاشى برگ مناسب مى باشد. به منظور افزایش کارایى این محصول توصیه مى گردد 
در صورت مصرف آن در سیستم آبیارى، یک دور دیگر آبیارى بدون کود انجام شود تا موجب شسته شدن بهتر نمک خاك گردد. میزان مصرف بسته 
به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى در صورت مصرف در سیستم آبیارى ریشه،  براى مرکبات و درختان میوه بین 80 تا 150 لیتر بر 
هکتار، براى سایر محصوالت باغبانى (شامل جالیزى ها، صیفى جات، سیب زمینى سانان و غیره)، گلها و گیاهان زینتى بین 100 تا 160 لیتر بر هکتار، 
براى درختان موز 120 تا 140 لیتر بر هکتار، انگور 70 تا 90 لیتر بر هکتار، در صورت شرایط بد جوانه زنى 100 تا 150 لیتر بر هکتار، خاك ترك خورده 
و یا شرایط شورى 200 لیتر بر هکتار مصرف گردد، و در صورت استفاده به شیوه محلول پاشى برگ با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) مصرف گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى

w/w

٪ 23

w/v

٪ 30

تجزیه تضمین شده 

EDTA و به صورت کالته با (K2O) پتاسیم قابل حل در آب

w/w

٪ 12

w/v

٪ 14.4

تجزیه تضمین شده 

 (Cao) کلسیم محلول
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کودهاى NPK گرانوله، تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا بوده و داراى ترکیباتى هستند که به طور 
گیرند.  قرار  استفاده  مورد  پاشى  کود  به شیوه  بایست  فلذا مى  نمى شوند،  در آب حل  کامل 
استفاده از این کودها خصوصا براى مزارع و باغاتى که فاقد سیستم آبیارى تحت فشار هستند 
توصیه مى گردد. شرکت فرتین اگرو از تکنولوژى هاى ابداعى خود در تولید کودهاى گرانوله بهره 
مى برد که از جمله نتایج آن آزاد شدن تدریجى نیتروژن کود در خاك به منظور استفاده بهتر 

آن توسط گیاه است.
 

  DURASOP ELITE 10-8-17                                         دوراسپ الیت ١٧-٨-١٠ •
دوراسپ الیت 17-8-10، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود گرانوله NPK به همراه منیزیم، 
گوگرد و برخى عناصر ریز مغذى است. آزاد شدن تدریجى نیتروژن موجب افزایش بازده آن شده، 
همچنین ترکیبات سازنده آن به گونه اى انتخاب گردیده تا سطح کلر در این کود کمتر از 2٪ باشد.

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

(N) نیتروژن کل
نیتروژن به فرم آمونیوم
نیتروژن به فرم اوره  

(P2O5) فسفر قابل استفاده
(K2O) پتاسیم قابل حل در آب

(MgO) منیزیم محلول
(SO3) گوگرد محلول

٪ 10
٪ 4
٪ 6
٪ 8

٪ 17
٪ 2

٪ 20

۴- کودهای NPK گرانوله جهت استفاده به شیوه کود پاشی

دستورالعمل مصرف: ترجیحا به عنوان پایه کود رویه پاشى و براى همه گیاهان زراعى قابل استفاده مى باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه 
است. به عنوان راهنمایى کلى، بین 1000 تا 1500 کیلوگرم بر هکتار به شیوه کود پاشى مصرف گردد.

• بسته بندی: کیسه 25 کیلویى
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۵ - کودهای دامی غنی شده با عناصر معدنی

این دسته از کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا مى باشند. ماده اصلى، کود دامى گوسفندى 
(نظیر تخم  زا و آفات  بیمارى  از عوامل  است که طى فرایند کمپوست، فرآورى شده و عارى 
حشرات و علف هرز) گردیده است. این پایه کود آلى سپس با عناصر ریزمغذى و معدنى نظیر 

آهن و عناصر NPK غنى میگردد. 
مصرف کودهاى آلى – معدنى در جهان رو به افزایش است، چرا که مصرف کودهاى معدنى و 
شیمیایى به تنهایى و در دراز مدت کافى نبوده و براى حفظ ساختار خاك و  نیز تضمین کشاورزى 
پایدار، حتما مى بایست در کنار کودهاى شیمیایى و معدنى، کودهاى آلى نیز به خاك داده شود.

نام تجاری کود

(N) نیتروژن کل
نیتروژن آلى 

(P2O5) فسفر قابل استفاده
(K2O) پتاسیم محلول در آب

(Fe) آهن محلول
ماده آلى

(Cl) کلر محلول

آگری ارگان ٧-٧-۶

٪ 6
٪ 5
٪ 7
٪ 7
-

٪ 40
کمتر از 7 ٪

آگریمارتین پلت
 

٪ 2
٪ 1/5
٪ 2/5
٪ 2
٪ 1

٪ 35
کمتر از 2 ٪

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

AGRIORGAN 
6-7-7

AGRIMARTIN 
PELLET

دستورالعمل مصرف: ترجیحا به عنوان پایه کود رویه پاشى و براى همه گیاهان زراعى قابل استفاده مى باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه 
است. به عنوان راهنمایى کلى، بین 2500 تا 4000 کیلوگرم بر هکتار به شیوه پخش کردن کود روى خاك (مشابه روش کار ماشین هاى معمول کود 

پخش کن) مصرف گردد.

• بسته بندی: کیسه 30 کیلویى
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طبق تحقیقات انجام شده علمى، عناصر مورد نیاز گیاهان شامل 16 قلم مى باشند. از این میان 
تعداد 6 قلم از این عناصر به عناصر پرمصرف و یا ماکرو المنت شهرت دارند چرا که میزان نیاز 
با دیگر عناصر، خیلى زیاد است. عناصر پر مصرف عبارتند از  گیاه به این عناصر در مقایسه 
نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد. در مقابل، عناصر کم مصرف و یا ریزمغذى ها 

(میکرو المنت) عبارتند از آهن، منگنز، روى، بر، مس و مولیبدن.
در حال حاضر، کود میکروویت اى براى تامین نیاز گیاه به عناصر ریز مغذى توسط دیهیم زراعت 

گستر ارائه میگردد. این کودها محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا مى باشند.

• میکروویت ای (کود آهن همراه درصدی از دیگر ریزمغذی ها)
از دیگر  اسپانیا، کود کالت آهن همراه درصدى  اگرو  میکروویت اى، محصول شرکت فرتین 
ریزمغذى ها است، که میتواند در سیستم کود-آبیارى ریشه و یا به شیوه محلول پاشى برگ مورد 

استفاده قرار گیرد.

۶- کودهای عناصر ریز مغذی (کم مصرف)

دستورالعمل مصرف: ترجیحا در سیستم آبیارى ریشه استفاده گردد، هر چند میتوان به شیوه محلول پاشى برگ نیز مصرف نمود. براى همه گیاهان 
زراعى قابل استفاده مى باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى در صورت استفاده در سیستم کود آبیارى ریشه؛ 
در میوه کارى (براى درختان میوه و مرکبات) بین 30 تا 60 گرم براى هر درخت در طول فصل زراعى، در سبزیکارى بین 1 تا 1/3 کیلوگرم بر هکتار 
در هر هفته، در گلکارى 1 کیلوگرم بر هکتار در هفته، و در کشت هاى هیدروپونیک با غلظت 20 تا 30 گرم بر متر مکعب استفاده گردد. در صورت 

استفاده به شیوه محلول پاشى برگ با غلظت 1 (کیلوگرم) بر هزار (لیتر) استفاده گردد.

• بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمى

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

EDTA آهن کالته با
EDTA منگنز کالته با
EDTA مس کالته با
EDTA روى کالته با

مولیبدن محلول
بور محلول 

٪ 7/5
٪ 3/3
٪ 0/3
٪ 0/6
٪ 0/2
٪ 0/7

MICROVIT E
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و  آب  هوا،  آلى،  مواد  معدنى،  مواد  از:  عبارتند  کلى  طور  به  خاك  دهنده  تشکیل  اجزاى 
میکروارگانیزم ها. ریزاندامواره ها یا همان میکروارگانیزم ها مهمترین مصرف کننده مواد آلى در 
خاك هستند که جسد آنها مورد استفاده گیاه قرار مى گیرند. مواد آلى همچنین پس از طى 

فرایندهاى زیست شیمیایى زیاد به ماده سیاه رنگى با نام هوموس تبدیل مى شوند.
عالوه بر عوارضى که در اثر فقدان یا کمبود مواد معدنى در گیاهان و درختان بروز مى کند، 
عوارض و نارسایى هایى نیز در اثر کمبود مواد آلى در خاك، در محصوالت کاشته شده در این 
قبیل اراضى دیده مى شود. استفاده از ماشین آالت و روشهاى مدرن کشاورزى در سالهاى اخیر 
منجر به فقیر شدن خاك از مواد آلى گردیده است. این در حالیستکه طبق تحقیقات انجام شده، 
در صورتیکه میزان هوموس خاك کمتر از 2٪ باشد، خاك نمیتواند مواد هیومیکى الزم را براى 

رشد گیاه و و میکروارگانیزم هاى موجود در خاك تولید کند.
به صورت طبیعى هوموسى شدن مواد آلى خاك منتهى به تشکیل مولکول هاى آلى  پیچیده اى 

مى شود که مهمترین آنها عبارتند از هیومیک اسید و فولویک اسید.
اسید هیومیک داراى مولکولى آلى با زنجیره طوالنى و وزن مولکولى باالست، که به رنگ قهوه اى 
سوخته بوده و در حالل قلیایى حل مى شود. یکى از وظایف اصلى اسید هیومیک انتقال مواد 

غذایى خام به میکروارگانیزم هاست که آنها مواد الزم را براى گیاه تولید مى کنند.
اسید فولویک داراى مولکول آلى با زنجیره کوتاه و وزن مولکولى کم است. رنگ آن زرد بوده و 
هم در حالل قلیایى و هم در حالل اسیدى قابل حل مى باشد. یکى از وظایف اصلى فولویک اسید 
کالته کردن عناصر فلزى معدنى مورد نیاز میکروارگانیزم ها و گیاه است. همچنین اسید فولویک 

موجب سم زدایى ناشى از فلزات سنگین در گیاه مى شود.
بنابراین با استفاده از هیومیک اسید و فولویک اسید، مى توان تا حدودى اثرات ناشى از کمبود 
مواد آلى خاك را جبران نمود. این مواد هیومیکى هرچند به طور مستقیم توسط گیاه تغذیه نمى 
شوند، ولى وجود آنها در کنار عناصر معدنى و کودهاى شیمیایى الزم بوده و داراى خواص زیادى 
مى باشند که از جمله باعث بهبود ساختار فیزیکى و شیمیایى خاك شده و موجب تحریک رشد 

گیاه و میکروارگانیزم هاى خاك مى گردند.
کودهاى هیومیکى عرضه شده توسط دیهیم زراعت گستر تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا بوده 

و به دو شکل مایع و جامد (پودرى) عرضه مى گردند.

٧- کودهای هیومیکی (هیومیک و فولویک اسید) 
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w/ww/vتجزیه تضمین شده 

(N) نیتروژن کل
 (K2O) پتاسیم محلول در آب

هیومیک اسید
فولویک اسید

٪ 3
٪ 6

٪ 10
٪ 15

٪ 3/7
٪ 7/5
٪ 12

٪ 18/5

GEPAVIT EXTRA HUMICO

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

 (K2O) پتاسیم محلول در آب
هیومیک اسید
فولویک اسید

٪ 15
٪ 50
٪ 9

HUMIPOL

• گپاویت اکسترا هیومیکو (هیومیک و فولویک اسید مایع)
گپاویت اکسترا هیومیکو، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود حاوى عصاره هیومیکى به 
همراه پتاسیم به شکل مایع است که از لئوناردایت تولید شده و براى به کارگیرى در سیستم 

آبیارى ریشه و نیز در روش محلول پاشى برگ قابل استفاده مى باشد.

دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، در صورت استفاده در سیستم آبیارى ریشه، بین 3 تا 5 
بار در طول دوره رشد و مجموعا به مقدار 80 تا 100 لیتر بر هکتار مى تواند مورد استفاده قرار گیرد. در صورت محلول پاشى برگ با غلظت 1 تا 1/5 

(لیتر) در هزار (لیتر) استفاده گردد. این محصول مى تواند در تمام طول دوره رشد مصرف شود.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى

• هیومیپل (هیومیک و فولویک اسید جامد)
هیومیپل، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود حاوى عصاره هیومیکى با غلظت باال به همراه 

پتاسیم و به شکل جامد (پودرى) است که از لئوناردایت تولید مى شود. 

دستورالعمل مصرف: ترجیحا به روش آبیارى ریشه استفاده گردد، در صورت ذخیره سازى به شکل محلول غلظت آن از 10٪ تجاوز نکند، میزان مصرف 
بسته به شرایط گیاه و مزرعه است، به عنوان راهنمایى کلى براى همه محصوالت در طول دوره رشد قابل استفاده بوده، میزان مصرف بین 3 تا 4 بار در 

طول دوره رشد و مجموعا به مقدار 15 تا 20 کیلوگرم بر هکتار توصیه مى گردد.

• بسته بندی: کیسه 5 کیلوگرمى
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دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، به شیوه محلول پاشى برگ براى همه محصوالت زراعى با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) و بین 
2 تا 4 بار در طول فصل زراعى قابل استفاده مى باشد. در صورت استفاده به همراه علفکش ها، به میزان 1 تا 2 لیتر بر هکتار استفاده گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى

3- آمینو اسید ها خود حاوى عنصر نیتروژن هستند و لذا موجب تغذیه گیاه با نیتروژن آلى مى شوند که نسبت 
به تغذیه با نیتروژن در شکل معدنى، (و یا شیمیایى) انرژى خیلى بیشترى را براى گیاه به ارمغان خواهد داشت.
4- آمینو اسید ها موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانیزم هاى موجود در خاك مى شوند که این خود موجب 
افزایش ترکیبات آلى خاك و افزایش جذب مواد غذایى توسط گیاه مى گردد. از طرفى وقتى که این ترکیبات 
آلى در زمره تنظیم کننده هاى رشد گیاه باشند (یعنى آن دسته از ترکیبات آلى که منجر به عمل هورمونى در 
گیاه مى گردند) خود به طور مستقیم در فرایند فیزیولوژیک گیاه ایفاى نقش خواهد کرد (مانند اثرى که پلى آمین 

ها دارند و از آمینو اسید ها تولید مى شوند).
کودهاى ارائه شده این بخش شامل موارد زیر و محصول شرکت هاى جرنا ایتالیا و فرتین اگرو اسپانیا هستند:

• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)
• ایدروجرنا پالس (حاوى پلى آمین هاى محرك رشد به شکل مایع)

• ریفول ماکرو-رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشى به همراه آمینو اسید)  

 
• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)

 کود جرنا اولترا میکرو، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى به شکل میکرو پلت است که براى استفاده 
در کشاورزى ارگانیک مجاز مى باشد. جرنا اولترا میکرو در فرایند تولید کارخانه جرنا از هیدرولیز حرارتى 
بقایاى حیوانى به دست آمده و حاوى طیف گسترده اى از آمینو اسید ها به همراه اسید هیومیک، اسید 
فولویک و کربکسیلیک اسید است، فلذا اثر خوبى را در تحریک رشد گیاه، خصوصا در شرایط رخداد تنش 
هاى محیطى (مانند شورى، کم آبى، سرما زدگى و ...) خواهد داشت. جرنا اولترا میکرو صرفاً از ماتریس 

جرنا و بدون افزودن مواد معدنى دیگر تولید مى گردد. 



محرك هاى رشد، هرچند که در تقسیم بندى تجارى به عنوان کود محسوب مى شوند، اما از نظر علمى مى بایست 
محرك هاى رشد را متفاوت از کود دانست. 

توضیح آنکه کود شامل موادى است که موجب تغذیه گیاه مى شود (شامل عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر، 
پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند آهن و روى) اما محرك هاى رشد شامل مواد و یا میکرو ارگانیزم هایى هستند 
که به صورت مستقیم توسط گیاه تغذیه نمى شوند، بلکه باعث مى شوند که گیاهان مواد تغذیه اى خود را بهتر جذب 
کنند، و یا در برابر استرس هاى ناشى از عوامل محیطى (مانند تنش شورى، کم آبى، گرما زدگى، سرما زدگى، 
حمله حشرات و آفات و ...) بهتر مقاومت کنند و نهایتا کمیت و کیفیت محصول تولیدى آنها افزایش یابد. سه گروه 

اصلى از موادى که به عنوان محرك رشد شناخته شده اند عبارتند از:

1- هیومیک اسید ها (و فولویک اسید)
2- عصاره جلبک دریایى

3- آمینو اسید ها

با توجه به اهمیت بیشتر و حجم باالتر مصرف هیومیک اسید ها، این محصوالت به طور جداگانه در بخش کودهاى 
هیومیکى ارائه شده اند. لذا آنچه در اینجا ارائه شده کودهاى آمینو اسید و عصاره جلبک دریایى است.خالصه اى از 
فعالیت آمینو اسیدها در خاك که نهایتاً موجب بهبود رشد گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول مى گردد، 

عبارتند از:
1- آمینو اسید ها موجب تکثیر ریشه گیاه مى شوند که به وسیله افزایش ساخت هورمون هاى گیاهى و نیز 
فرایندهاى همزیستى مختلف (مانند همزیستى قارچ ریشه) باعث افزایش حجم فضاى منطقه ریشه شده که از 
طرفى موجب استحکام بهتر ریشه و پابرجایى گیاه گردیده و از طرف دیگر موجب افزایش توانایى جذب عناصر 

غذایى توسط سیستم ریشه گیاه مى شود.
2- آمینو اسید ها باعث مى شوند که عناصر غذایى موجود در خاك و کود (مانند عناصر پرمصرف نظیر نیتروژن، 
فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف آهن و روى) به شکل کالت در پیوند با مولکول هاى آلى تبدیل شوند و کالت 

شدن این عناصر باعث جذب بهتر آنها توسط گیاه خواهد شد.

٨- محرک های رشد و آنتی استرس ها
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دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، به شیوه محلول پاشى برگ براى همه محصوالت زراعى با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) و بین 
2 تا 4 بار در طول فصل زراعى قابل استفاده مى باشد. در صورت استفاده به همراه علفکش ها، به میزان 1 تا 2 لیتر بر هکتار استفاده گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى

3- آمینو اسید ها خود حاوى عنصر نیتروژن هستند و لذا موجب تغذیه گیاه با نیتروژن آلى مى شوند که نسبت 
به تغذیه با نیتروژن در شکل معدنى، (و یا شیمیایى) انرژى خیلى بیشترى را براى گیاه به ارمغان خواهد داشت.
4- آمینو اسید ها موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانیزم هاى موجود در خاك مى شوند که این خود موجب 
افزایش ترکیبات آلى خاك و افزایش جذب مواد غذایى توسط گیاه مى گردد. از طرفى وقتى که این ترکیبات 
آلى در زمره تنظیم کننده هاى رشد گیاه باشند (یعنى آن دسته از ترکیبات آلى که منجر به عمل هورمونى در 
گیاه مى گردند) خود به طور مستقیم در فرایند فیزیولوژیک گیاه ایفاى نقش خواهد کرد (مانند اثرى که پلى آمین 

ها دارند و از آمینو اسید ها تولید مى شوند).
کودهاى ارائه شده این بخش شامل موارد زیر و محصول شرکت هاى جرنا ایتالیا و فرتین اگرو اسپانیا هستند:

• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)
• ایدروجرنا پالس (حاوى پلى آمین هاى محرك رشد به شکل مایع)

• ریفول ماکرو-رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشى به همراه آمینو اسید)  

 
• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)

 کود جرنا اولترا میکرو، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى به شکل میکرو پلت است که براى استفاده 
در کشاورزى ارگانیک مجاز مى باشد. جرنا اولترا میکرو در فرایند تولید کارخانه جرنا از هیدرولیز حرارتى 
بقایاى حیوانى به دست آمده و حاوى طیف گسترده اى از آمینو اسید ها به همراه اسید هیومیک، اسید 
فولویک و کربکسیلیک اسید است، فلذا اثر خوبى را در تحریک رشد گیاه، خصوصا در شرایط رخداد تنش 
هاى محیطى (مانند شورى، کم آبى، سرما زدگى و ...) خواهد داشت. جرنا اولترا میکرو صرفاً از ماتریس 

جرنا و بدون افزودن مواد معدنى دیگر تولید مى گردد. 



دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، به شیوه محلول پاشى برگ براى همه محصوالت زراعى با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) و بین 
2 تا 4 بار در طول فصل زراعى قابل استفاده مى باشد. در صورت استفاده به همراه علفکش ها، به میزان 1 تا 2 لیتر بر هکتار استفاده گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى
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0.652
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0.190
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Aspartic acid

Glutamic acid

Alanine

Arginine

Phenylalanine
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Hydroxyproline

Isoleucine

Histidine

Leucine

Lysine
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Tyrosine

Threonine
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Cysteine

Methionine

Tryptophan

Glutamic acid (free)

Alanine (free)

Leucine (free)

(w/w بر حسب درصد وزنى) آمینو اسید هاى موجود در ماتریس جرنا

جمع کل: 26/5 گرم در هر 100 گرم

اسید هاى آمینه آزاد

گروه دوم

گروه اول

گروه سوم

3- آمینو اسید ها خود حاوى عنصر نیتروژن هستند و لذا موجب تغذیه گیاه با نیتروژن آلى مى شوند که نسبت 
به تغذیه با نیتروژن در شکل معدنى، (و یا شیمیایى) انرژى خیلى بیشترى را براى گیاه به ارمغان خواهد داشت.

4- آمینو اسید ها موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانیزم هاى موجود در خاك مى شوند که این خود موجب 
افزایش ترکیبات آلى خاك و افزایش جذب مواد غذایى توسط گیاه مى گردد. از طرفى وقتى که این ترکیبات 
آلى در زمره تنظیم کننده هاى رشد گیاه باشند (یعنى آن دسته از ترکیبات آلى که منجر به عمل هورمونى در 
گیاه مى گردند) خود به طور مستقیم در فرایند فیزیولوژیک گیاه ایفاى نقش خواهد کرد (مانند اثرى که پلى آمین 

ها دارند و از آمینو اسید ها تولید مى شوند).
کودهاى ارائه شده این بخش شامل موارد زیر و محصول شرکت هاى جرنا ایتالیا و فرتین اگرو اسپانیا هستند:

• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)
• ایدروجرنا پالس (حاوى پلى آمین هاى محرك رشد به شکل مایع)

• ریفول ماکرو-رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشى به همراه آمینو اسید)  

 
• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)

 کود جرنا اولترا میکرو، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى به شکل میکرو پلت است که براى استفاده 
در کشاورزى ارگانیک مجاز مى باشد. جرنا اولترا میکرو در فرایند تولید کارخانه جرنا از هیدرولیز حرارتى 
بقایاى حیوانى به دست آمده و حاوى طیف گسترده اى از آمینو اسید ها به همراه اسید هیومیک، اسید 
فولویک و کربکسیلیک اسید است، فلذا اثر خوبى را در تحریک رشد گیاه، خصوصا در شرایط رخداد تنش 
هاى محیطى (مانند شورى، کم آبى، سرما زدگى و ...) خواهد داشت. جرنا اولترا میکرو صرفاً از ماتریس 

جرنا و بدون افزودن مواد معدنى دیگر تولید مى گردد. 
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ساختار خاص آلى این کود به همراه شکل میکرو پلت آن (اندازه ذرات 2mm) باعث مى شود که خیلى 
سریع براى استفاده گیاه مهیا باشد. بنابراین استفاده از این کود خصوصا پس از رخداد تنش هاى محیطى 
در طول فصل زراعى توصیه مى گردد. جرنا اولترا میکرو براى استفاده به شیوه کود دهى سطحى در باغات 

و مزارع و نیز براى استفاده توسط ماشین هاى بذر کار و نشا کار قابل استفاده است.

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

(N) نیتروژن کل
پلى آمین ها

              فنتیل آمین :                                        7 (میلى گرم در کیلوگرم)
              سپرمین - پوترسین:                             23 (میلى گرم در کیلوگرم)     

٪ 6

IDROGERENA PLUS

دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى براى میوه کارى (مانند میوه هاى دانه دار، میوه هاى هسته دار، مرکبات، 
پسته، زیتون و انگور) بین 400 تا 500 کیلوگرم بر هکتار در فاصله زمانى بین اواسط پاییز تا اواخر بهار استفاده گردیده و براى سبزیکارى (مانند محصوالت جالیزى، بقوالت، 

پیاز، گوجه فرنگى و دیگر سیب زمینى سانان) و نیز گیاهان زینتى بین 600 تا 800 کیلوگرم بر هکتار در زمان آماده سازى بستر کشت استفاده گردد. 

• بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمى

• ایدروجرنا پالس (حاوی پلی آمین های محرک رشد به شکل مایع)
 ،(PHE-2) ایدروجرنا پالس، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى مایع حاوى پلى آمین هاى فنتیل آمین
پوترسین (Putrescine)، و اسپرمین (Spermine) که محرك رشد گیاه هستند، مى باشد. اثر بخشى این 
محصول ناشى از ترکیبات آلى است که به محض مصرف سریعا قابل استفاده گیاه بوده و توسط گیاه و نیز 

توسط میکروارگانیزم هاى مفید مجاور ریشه جذب مى گردد.
ایدروجرنا پالس به روش تقطیر و بدون افزودن مواد شیمیایى از ضایعات کشتارگاهى (بقایاى حیوانى) 
بدست مى آید. توضیح آنکه رطوبت موجود در پسماندهاى کشتارگاهى حاوى اسیدهاى آمینه طبیعى مى 
باشد. اعمال حرارت و بخار کردن این رطوبت و سپس تقطیر آن در برج تقطیر منجر به استحصال برخى 
آمین ها مى گردد. آمین هاى موجود در ایدروجرنا پالس از نوع پلى آمین هستند که در غلظت بسیار کم 
داراى خاصیت محرك رشد گیاه بوده و نیز اثرات مطلوب دیگرى هم از آن مشاهده گردیده که عبارتند از:

• موجب تکثیر ریشه میگردد.
• درجه بریکس محصول را افزایش مى دهد. 

• آثار منفى ناشى از تنشهاى وارد بر گیاه را مى کاهد.
• موجودات زنده ذره بینى اطراف ریشه را زیاد مى کند.

• موجب جذب حشرات گرده افشان (نظیر زنبور عسل، پروانه ها و سوسک) جهت انجام گرده افشانى در 
زمان گلدهى گیاه مى شود.

ایدروجرنا پالس براى استفاده به شیوه محلول پاشى برگ و نیز براى کود-آبیارى در سیستم کود دهى ریشه 
مناسب مى باشد. فرایند تقطیر موجب عارى شدن محصول از نمک ها شده، لذا موجب گیاه سوزى نمى گردد. 

دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، در صورت استفاده ایدروجرناپالس در سیستم آبیارى ریشه به مقدار 15 تا 
25 لیتر بر هکتار و در فاصله زمانى هر یک تا دو هفته و اقال به تعداد سه بار در طول فصل زراعى (از قبل از گلدهى تا زمان برداشت) مصرف شود. در صورت استفاده در 
شیوه محلول پاشى برگ، با غلظت 20 تا 25 (لیتر) در هزار (لیتر) در طول فصل زراعى (قبل از گلدهى تا زمان برداشت) قابل استفاده است. استفاده از این محصول خصوصا 

پس از رخداد تنش هاى گیاهى (نظیر سرمازدگى، تگرگ، تنش کم آبى و غیره) و نیز هر زمان که وقفه اى در روند طبیعى رشد گیاه مشاهده گردد، توصیه مى شود.

• بسته بندی: گالن 25 لیترى و 5 لیترى

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده
جرنا اولترا میکرو

(N) نیتروژن کل
(P2O5) فسفر قابل استفاده

هیومیک اسید
فولویک اسید 

آمینو اسید و پروتئین 
کربن آلى
ماده آلى

٪ 6
٪ 1

٪ 7/2
٪ 2/2

٪ 37/5
٪ 26
٪ 45

GERENA ULTRA MICRO



• ریفول ماکرو – رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
ریفول ماکرو – رادیکوالر، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود آلى مایع حاوى نیتروژن به همراه اسیدهاى آمینه است 
که موجب افزایش جذب عناصر غذایى توسط گیاه مى شود. به علت دارا بودن خاصیت تحریک کنندگى رشد گیاه، از اثرات 

نامطلوب تنش هاى ناشى از شرایط بد آب و هوایى و کم آبى، مى کاهد. 

w/ww/vتجزیه تضمین شده 
(N) نیتروژن کل

(Org. N) نیتروژن آلى
آمینو اسید آزاد

٪ 4
٪ 4
٪ 6

٪ 5
٪ 5

٪ 7/5

RAIFOL MACRO-RADICULAR

دستورالعمل مصرف: در سیستم آبیارى ریشه استفاده گردد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، طى 3 تا 5 نوبت در طول فصل زراعى و هر بار به مقدار 15 
تا 20 لیتر بر هکتار استفاده شود. استفاده از این محصول خصوصا پس از رخداد تنش هاى گیاهى (نظیر سرما زدگى، تگرگ، تنش کم آبى و غیره) و نیز هر زمان که وقفه اى در روند رشد طبیعى 

گیاه مشاهده گردد، توصیه مى شود. 

• بسته بندی: گالن 20 لیترى

• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشی به همراه آمینو اسید) 
آمینو وایتال پالس، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود NPK جهت استفاده به شیوه محلول پاشى برگ است. این محصول 
حاوى اسید هاى آمینه بوده که موجب افزایش جذب عناصر غذایى مى گردند. استفاده از این کود به همراه علفکش ها در زمان سم 
پاشى کشت هاى گسترده، هم به منظور کود دهى و هم به جهت افزایش بازده علفکشى، توصیه مى گردد. pH محصول 5/5 است.

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده
(N) نیتروژن کل

(P2O5) فسفر قابل استفاده
  (K2O) پتاسیم محلول در آب

آمینو اسید آزاد
(Cl) کلر محلول

٪ 7
٪ 3
٪ 5
٪ 2

کمتر از 3 ٪

AMINOVITAL PLUS
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این محصوالت که تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا هستند، شامل کودهاى با کاربرد خاص و براى شرایط 
ویژه مى باشند.

• گپاسال (کود کلسیمی مایع جهت کاهش اثرات شوری خاک)
گپاسال، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، ترکیبى از کلسیم است که هم براى محلول پاشى جهت تغذیه 
کلسیم (خصوصا در انتهاى فصل زراعى جهت افزایش درجه بریکس و قابلیت نگهدارى محصول در دوره 
پسابرداشت) و هم براى کود آبیارى جهت کاهش اثرات شورى خاك استفاده مى گردد. استفاده از این 
محصول مایع در سیستم کود آبیارى و یا به صورت مصرف مستقیم بر روى خاك منجر به جابجایى نمک 
هاى موجود در خاك، افزایش نفوذپذیرى و تخلخل خاك شده و به تدریج عنصر سدیم را از محدوده ریشه 

خارج کرده و بدین ترتیب از میزان شورى خاك مى کاهد. 

٩- کودهای کمکی و بهبود دهنده های شرایط خاص

w/ww/vتجزیه تضمین شده 

 (Cao) 14.4 ٪12 ٪کلسیم محلول

GEPASAL

دستورالعمل مصرف: براى استفاده در سیستم آبیارى و نیز محلول پاشى برگ مناسب مى باشد. به منظور افزایش کارایى این محصول توصیه مى گردد در صورت مصرف 
آن در سیستم آبیارى، یک دور دیگر آبیارى بدون کود انجام شود تا موجب شسته شدن بهتر نمک خاك گردد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان 
راهنمایى کلى در صورت مصرف در سیستم آبیارى ریشه،  براى مرکبات و درختان میوه بین 80 تا 150 لیتر بر هکتار، براى سایر محصوالت باغبانى (شامل جالیزى ها، 
صیفى جات، سیب زمینى سانان و غیره)، گلها و گیاهان زینتى بین 100 تا 160 لیتر بر هکتار، براى درختان موز 120 تا 140 لیتر بر هکتار، انگور 70 تا 90 لیتر بر هکتار، 
در صورت شرایط بد جوانه زنى 100 تا 150 لیتر بر هکتار، خاك ترك خورده و یا شرایط شورى 200 لیتر بر هکتار مصرف گردد، و در صورت استفاده به شیوه محلول 

پاشى برگ با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) مصرف گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى
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دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، به شیوه محلول پاشى برگ براى همه محصوالت زراعى با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) و بین 
2 تا 4 بار در طول فصل زراعى قابل استفاده مى باشد. در صورت استفاده به همراه علفکش ها، به میزان 1 تا 2 لیتر بر هکتار استفاده گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى

3- آمینو اسید ها خود حاوى عنصر نیتروژن هستند و لذا موجب تغذیه گیاه با نیتروژن آلى مى شوند که نسبت 
به تغذیه با نیتروژن در شکل معدنى، (و یا شیمیایى) انرژى خیلى بیشترى را براى گیاه به ارمغان خواهد داشت.
4- آمینو اسید ها موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانیزم هاى موجود در خاك مى شوند که این خود موجب 
افزایش ترکیبات آلى خاك و افزایش جذب مواد غذایى توسط گیاه مى گردد. از طرفى وقتى که این ترکیبات 
آلى در زمره تنظیم کننده هاى رشد گیاه باشند (یعنى آن دسته از ترکیبات آلى که منجر به عمل هورمونى در 
گیاه مى گردند) خود به طور مستقیم در فرایند فیزیولوژیک گیاه ایفاى نقش خواهد کرد (مانند اثرى که پلى آمین 

ها دارند و از آمینو اسید ها تولید مى شوند).
کودهاى ارائه شده این بخش شامل موارد زیر و محصول شرکت هاى جرنا ایتالیا و فرتین اگرو اسپانیا هستند:

• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)
• ایدروجرنا پالس (حاوى پلى آمین هاى محرك رشد به شکل مایع)

• ریفول ماکرو-رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشى به همراه آمینو اسید)  

 
• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)

 کود جرنا اولترا میکرو، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى به شکل میکرو پلت است که براى استفاده 
در کشاورزى ارگانیک مجاز مى باشد. جرنا اولترا میکرو در فرایند تولید کارخانه جرنا از هیدرولیز حرارتى 
بقایاى حیوانى به دست آمده و حاوى طیف گسترده اى از آمینو اسید ها به همراه اسید هیومیک، اسید 
فولویک و کربکسیلیک اسید است، فلذا اثر خوبى را در تحریک رشد گیاه، خصوصا در شرایط رخداد تنش 
هاى محیطى (مانند شورى، کم آبى، سرما زدگى و ...) خواهد داشت. جرنا اولترا میکرو صرفاً از ماتریس 

جرنا و بدون افزودن مواد معدنى دیگر تولید مى گردد. 

• نوترافول پ هاش (تنظیم کننده پ هاش محلول سم، به منظور افزایش کارایی سموم کشاورزی)
نوترافول پ هاش، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود مایعى است که براى تنظیم pH به محلول کود یا سم اضافه 

مى گردد. این کود براى استفاده در محلول سم، با اکثر سموم سازگارى دارد.
توضیح آنکه کیفیت آبى که براى رقیق کردن فرموالسیون آفت کش ها و تهیه محلول سم به کار میرود، نقش بسزایى 
در میزان اثرگذارى آن خواهد داشت. آب مصرفى میبایست زالل بوده، گل آلود و شور نباشد. همچنین pH آب نیز اهمیت 
خاصى دارد. تقریباً میتوان گفت که آفت کش ها در آبى که اندکى اسیدى است (pH تقریباً 6) بهترین کارایى را دارند. 
آبهاى سطحى و زیرزمینى معموالً داراى pH بین 7 تا 9 مى باشند. pH باالتر از 7 باعث قلیایى شدن آب و درنتیجه 
هیدرولیز و شکسته شدن مولکول آفت کش مى شود. سرعت هیدرولیز آفت کش ها میتواند به ازاى افزایش هر واحد 

در pH تا 10 برابر بیشتر شود. حشره کش هاى فسفره و کاربامات و برخى پایریتروئید ها مستعد هیدرولیز هستند.
با استفاده از نوترافول پ هاش مطابق دستورالعمل مصرف، میتوان به pH مطلوب آب جهت تهیه محلول سم رسیده 

و نهایتاً بیشترین بازده را از آن نتیجه گرفت.

w/ww/vتجزیه تضمین شده 

  (N) نیتروژن کل
نیتروژن به فرم اوره

(P2O5) فسفر قابل استفاده

٪ 3
٪ 3
٪ 17

٪ 3/6
٪ 3/6

٪ 20/4

NEUTRAFOL pH

دستورالعمل مصرف: براى اینکه pH نهایى محلول به 6 برسد، نوترافول پ هاش را با این غلظت براى شرایط مختلف pH آب اولیه استفاده نمایید:
- براى آب با pH 7/5: غلظت 0/6 (لیتر) در 1000 (لیتر)

- براى آب با pH 8 تا 8/5: غلظت 0/7 (لیتر) در 1000 (لیتر)
- براى آب با pH 9: غلظت 0/8 (لیتر) در 1000 (لیتر)
- براى آب با pH 9/5: غلظت 1 (لیتر) در 1000 (لیتر)

- براى آب با pH 10: غلظت 1/2 (لیتر) در 1000 (لیتر)
و به عنوان راهنماى کلى، براى کاهش هر یک واحد pH آب، مقدار 0/4 (لیتر) در 1000 (لیتر) اضافه گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى
• فساسید (کود فسفر با خاصیت اسیدی و غلظت بسیار باال، جهت رسوب زدایی از سیستم آبیاری قطره 

ای و نیز جبران کمبود فسفر) 
فساسید، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود فسفر با غلظت باال براى پیشگیرى و اصالح اثرات ناشى از کمبود فسفر 
است. به علت خاصیت اسیدى باال، از این محصول همچنین میتوان جهت رسوب زدایى از سیستم آبیارى قطره اى استفاده 

نمود. چگالى محصول 1/6 کیلوگرم بر لیتر بوده و گالن هاى 20 لیترى آن نزدیک 30 کیلوگرم وزن دارند.

w/ww/vتجزیه تضمین شده 

٪ 52٪ 81.5 (P2O5) فسفر قابل استفاده

PHOSACID

دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، مى تواند در سیستم آبیارى با غلظت 0/25 تا 0/5 گرم بر لیتر (معادل 0/15 تا 0/3 
میلى لیتر بر لیتر) استفاده شده و بسته به شرایط بین 200 تا 400 کیلوگرم (معادل 125 تا 250 لیتر) بر هکتار در طول فصل زراعى مصرف شود. غلظت آن در تانک کود از 20 لیتر 

(معادل 30 کیلوگرم) در 100 لیتر آب، تجاوز نکند. سرعت تزریق به گونه اى تنظیم شود که غلظت نهایى در سیستم آبیارى از مقادیر ذکر شده تجاوز ننماید.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى
22
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دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، به شیوه محلول پاشى برگ براى همه محصوالت زراعى با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) و بین 
2 تا 4 بار در طول فصل زراعى قابل استفاده مى باشد. در صورت استفاده به همراه علفکش ها، به میزان 1 تا 2 لیتر بر هکتار استفاده گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى

3- آمینو اسید ها خود حاوى عنصر نیتروژن هستند و لذا موجب تغذیه گیاه با نیتروژن آلى مى شوند که نسبت 
به تغذیه با نیتروژن در شکل معدنى، (و یا شیمیایى) انرژى خیلى بیشترى را براى گیاه به ارمغان خواهد داشت.
4- آمینو اسید ها موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانیزم هاى موجود در خاك مى شوند که این خود موجب 
افزایش ترکیبات آلى خاك و افزایش جذب مواد غذایى توسط گیاه مى گردد. از طرفى وقتى که این ترکیبات 
آلى در زمره تنظیم کننده هاى رشد گیاه باشند (یعنى آن دسته از ترکیبات آلى که منجر به عمل هورمونى در 
گیاه مى گردند) خود به طور مستقیم در فرایند فیزیولوژیک گیاه ایفاى نقش خواهد کرد (مانند اثرى که پلى آمین 

ها دارند و از آمینو اسید ها تولید مى شوند).
کودهاى ارائه شده این بخش شامل موارد زیر و محصول شرکت هاى جرنا ایتالیا و فرتین اگرو اسپانیا هستند:

• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)
• ایدروجرنا پالس (حاوى پلى آمین هاى محرك رشد به شکل مایع)

• ریفول ماکرو-رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشى به همراه آمینو اسید)  

 
• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)

 کود جرنا اولترا میکرو، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى به شکل میکرو پلت است که براى استفاده 
در کشاورزى ارگانیک مجاز مى باشد. جرنا اولترا میکرو در فرایند تولید کارخانه جرنا از هیدرولیز حرارتى 
بقایاى حیوانى به دست آمده و حاوى طیف گسترده اى از آمینو اسید ها به همراه اسید هیومیک، اسید 
فولویک و کربکسیلیک اسید است، فلذا اثر خوبى را در تحریک رشد گیاه، خصوصا در شرایط رخداد تنش 
هاى محیطى (مانند شورى، کم آبى، سرما زدگى و ...) خواهد داشت. جرنا اولترا میکرو صرفاً از ماتریس 

جرنا و بدون افزودن مواد معدنى دیگر تولید مى گردد. 

متوسط عملکرد محصوالت زراعى در کشور بسیار پایین تر از پتانسیل ها و ظرفیت کشاورزى ایران است. به عنوان نمونه 
متوسط عملکرد تولید گندم دیم در ایران طبق آمار سرشمارى کشاورزى سال 1393، برابر 1044 کیلوگرم بر هکتار 
و گندم آبى 3527 کیلوگرم بر هکتار بوده است. همین ارقام در مورد جو به ترتیب برابر 980 و 3070 کیلوگرم بر 

هکتار است.
از آنجا که آرمان اصلى شرکت دیهیم زراعت گستر، افزایش بهره ورى و باالبردن عملکرد محصوالت کشاورزى ایران 
است، یکى از راهکارهاى این شرکت به منظور افزایش عملکرد محصوالت زراعى و دیمکارى، استفاده از کودهایى است 

که در هنگام کاشت بذر در کنار آن قرار گرفته و همزمان با کاشت بذر، کودکارى نیز انجام مى شود. 
این شیوه کود دهى باعث مى شود تا میزان مصرف کود در هکتار به طور چشم گیرى کاهش یافته و ازطرفى چون کود 
مورد نیاز بذر در نزدیک آن قرار گرفته است، هدر رفت کود به کمترین مقدار ممکن کاهش یافته به طورى که با مصرف 

کود در حدود 50 کیلوگرم بر هکتار، میتوان به طور چشمگیرى عملکرد این محصوالت را افزایش داد.
این کود همچنین در ابتداى جوانه زنى بذر باعث ریشه زنى خیلى بهتر و گسترده تر شدن آن شده که این امر خود 

موجب باالبردن ظرفیت نگهدارى آب توسط گیاه مى شود. این کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا هستند.
استفاده از کود آگرى استارت در حدود 50 کیلوگرم بر هکتار، از طرفى هزینه زیادى را به کشاورز تحمیل نکرده، و از 
طرف دیگر موجب افزایش به صرفه در عملکرد خواهد شد به طوریکه نهایتا میتواند سود کشاورز را افزایش دهد. البته 
در دراز مدت و به منظور تحقق کشاورزى پایدار، الزم است که به طور یکسال در میان و یا حداکثر دو سال در میان، 

از کودهاى آلى براى تقویت خاك و تامین مواد آلى آن استفاده نمود.

نام تجاری کود

(N) نیتروژن کل
(P2O5) فسفر قابل استفاده

(K2O) پتاسیم قابل حل در آب
(Zn) روى قابل حل در آب

مورد مصرف

آگری استارت مگنوم 

٪ 10
٪ 48

-
٪ 1

غالت، گیاهان علوفه اى

آگری استارت کامل 
 

٪ 12
٪ 30
٪ 8

٪ 0/3
سبزیجات، بقوالت و 

گیاهان جالیزى

(w/w درصد وزنی) تجزیه تضمین شده

AGRISTART 
MAGNUM

AGRISTART 
COMPLET

دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط بین 40 تا 60 کیلوگرم بر هکتار است که در زمان کاشت بذر همراه با بذر و در کنار آن قرا داده میشود. براى مصرف این کود و به منظور 
تنظیم میزان مصرف کود، الزم است از ماشینهاى مناسب بذرکار کودکار استفاده گردیده، و یا اینکه تجهیزات پیشنهادى شرکت دیهیم زراعت گستر، بر روى دستگاه بذرکار نصب گردد.

• بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمى
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دستورالعمل مصرف: میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایى کلى، به شیوه محلول پاشى برگ براى همه محصوالت زراعى با غلظت 1 تا 3 (لیتر) در هزار (لیتر) و بین 
2 تا 4 بار در طول فصل زراعى قابل استفاده مى باشد. در صورت استفاده به همراه علفکش ها، به میزان 1 تا 2 لیتر بر هکتار استفاده گردد.

• بسته بندی: گالن 20 لیترى، 5 لیترى و قوطى 1 لیترى

3- آمینو اسید ها خود حاوى عنصر نیتروژن هستند و لذا موجب تغذیه گیاه با نیتروژن آلى مى شوند که نسبت 
به تغذیه با نیتروژن در شکل معدنى، (و یا شیمیایى) انرژى خیلى بیشترى را براى گیاه به ارمغان خواهد داشت.

4- آمینو اسید ها موجب افزایش فعالیت میکرو ارگانیزم هاى موجود در خاك مى شوند که این خود موجب 
افزایش ترکیبات آلى خاك و افزایش جذب مواد غذایى توسط گیاه مى گردد. از طرفى وقتى که این ترکیبات 
آلى در زمره تنظیم کننده هاى رشد گیاه باشند (یعنى آن دسته از ترکیبات آلى که منجر به عمل هورمونى در 
گیاه مى گردند) خود به طور مستقیم در فرایند فیزیولوژیک گیاه ایفاى نقش خواهد کرد (مانند اثرى که پلى آمین 

ها دارند و از آمینو اسید ها تولید مى شوند).
کودهاى ارائه شده این بخش شامل موارد زیر و محصول شرکت هاى جرنا ایتالیا و فرتین اگرو اسپانیا هستند:

• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)
• ایدروجرنا پالس (حاوى پلى آمین هاى محرك رشد به شکل مایع)

• ریفول ماکرو-رادیکوالر (آمینو اسید آزاد به شکل مایع)
• آمینو وایتال پالس (کود NPK محلول پاشى به همراه آمینو اسید)  

 
• جرنا اولترا میکرو (کود اسید آمینه به صورت میکرو گرانول)

 کود جرنا اولترا میکرو، محصول شرکت جرنا ایتالیا، کود آلى به شکل میکرو پلت است که براى استفاده 
در کشاورزى ارگانیک مجاز مى باشد. جرنا اولترا میکرو در فرایند تولید کارخانه جرنا از هیدرولیز حرارتى 
بقایاى حیوانى به دست آمده و حاوى طیف گسترده اى از آمینو اسید ها به همراه اسید هیومیک، اسید 
فولویک و کربکسیلیک اسید است، فلذا اثر خوبى را در تحریک رشد گیاه، خصوصا در شرایط رخداد تنش 
هاى محیطى (مانند شورى، کم آبى، سرما زدگى و ...) خواهد داشت. جرنا اولترا میکرو صرفاً از ماتریس 

جرنا و بدون افزودن مواد معدنى دیگر تولید مى گردد. 
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