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ش��رکت بازارگان کاال با بیش از دو دهه س��ابقه فعالیت در صنعت کش��اورزی و 
ب��ا بهره گی��ری از تجارب کارشناس��ان خبره و تم��اس نزدیک با کش��اورزان و 
دست اندرکاران این بخش، تمام تالش خود را صرف شناخت عمیق ساز  و  کار و 
فرهنگ کشاورزی، مسائل و مشکالت کشاورزان، و تبدیل کشاورزی به صنعتی 

سودآور و پایدار کرده است.

برای رس��یدن به این منظور و در نخس��تین گام، ش��رکت بازارگان کاال اقدام 
به جلب مش��ارکت و س��رمایه گذاری خارجی ش��رکت یونیفرت کرد. در گام 
بع��دی و با همکاری ش��رکت یونیفرت و اس��تفاده از تجربی��ات آن، مذاکرات 
جدی و مفصلی را با بزرگترین و معتبرترین ش��رکت های اروپایی و آمریکایی 
تولیدکننده نهاده های کشاورزی، برای تأمین بهترین و مؤثرترین کودهای آلی 
و ش��یمیایی، سموم دفع آفات، بذور اصالح شده و مواد بیولوژیک به عمل آورد 
که موجب ش��د شرکت بازارگان کاال، به عنوان ارائه دهنده کاالهایی با کیفیت 

برتر به کشاوزران عزیز شناسانده شود.

ثم��ره این تالش ه��ا، افزایش کمی و کیفی محصوالت مختلف کش��اورزی در 
سراس��ر ایران بوده که زمینه را برای توس��عه جغرافیایی فعالیت های شرکت، 
ارتباط بیشتر با کارشناسان و کشاورزان و گسترش فعالیت در ارائه محصوالت 
مختلف کش��اورزی فراهم آورده اس��ت. این فعالیت ها شامل حضور در تمامی 
مناطق جغرافیایی کش��ور با کارشناس��ان مقیم، ش��ناخت عمیق تر و دقیق تر 
مش��کالت، آموزش کارشناسان جوان و کش��اورزان، ترویج رایگان راه حل های 
دقی��ق و معرف��ی محصوالت��ی منحصربه فرد و ب��ا کیفیت باال ب��رای افزایش 

سودآوری است.

معرفی شرکت بازارگان کاال
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مسائل و مشکالت کاشت خیـار در گلخانه 
و راه حل های پیشنهادی شرکت بازارگان کاال

خيار، گياهی طالب گرما و حس��اس در مقابل سرماست؛ به طورى كه اگر دماي 
شب، پايين تر از 5 درجه سانتی گراد باشد، ميوه ها به حد كافي تشکيل نمي شوند 

يا اختالالت فيزيولوژيکي در آن ها ظاهر مي گردد. 

اين گياه براي جوانه زني و نيز در مرحله رويش��ي و مراحل زايشي، به دماي باال 
نياز دارد. دماى الزم براي جوانه زدن بذر خيار، حداقل 12 درجه سانتی گراد و 
براي رش��د و نمو، باالي 10 درجه س��انتی گراد است. گل ها در دماي 15 درجه 
س��انتی گراد به باال باز مي شوند و گرده افش��انی در دماى 17 درجه سانتی گراد 
به باال انجام می ش��ود، عمل لقاح در دماي 26 تا 29 درجه س��انتي گراد انجام 

مي گيرد.

• راهکار های بهبود کشت و تولید
در س��ال هاى اخير مش��کالتی مانند بوته ميرى و ش��يوع برخ��ی بيمارى هاى 

ويروسی، خسارات بااليی به كشاورزان وارد كرده است.

تيم كارآزموده ش��ركت ب��ازارگان كاال، پس از مطالعه عوام��ل مؤثر در افزايش 
عملکرد و باال بردن درآمد و س��ودآورى خياركاران، راهکار هايی را به شرح ذيل 

طبقه بندى و ارائه كردند:

مبارزه با آفات و بیماري ها:
آفات و بيماري هاي مهم خيار عبارتند از : 

)Pseudoperonospora cubensis( سفيدك دروغي •
)Pseudomonas syringae pv. Lachrymans( لکه زاويه اي •

)Phytophthora spp and Phytium spp( بوته ميرى •

مقدمه ای بر خیار گلخانه ای

خیـار گلخانه ای
خيار گلخانه اى با س��طح زير كش��ت 4/5 ه��زار هکتار در اي��ران، از مهم ترين 
س��بزى هاى ميوه اى كشورمان به شمار می آيد. اين گياه به احتمال قوي، بومي 
آسيا و آفريقاست و بر پايه شواهد موجود، از سه هزار سال پيش در بخش غربي 

آسيا، كشت شده است. 

اين گياه داراى مواد ازته، مواد هيدروكربنه، مواد گوگردى، س��لولز، مقدار كمی 
چربی، امالح و عناصرى چون منگنز، منيزيم و كلس��يم است. روغن دانه خيار 
حاوى اسيد هاى چرب اشباع شده اى مانند اسيد استئاريک، اسيد پالميتيک؛ و 

اسيد هاى اشباع نشده اى مانند اسيد اولئيک و اسيد لينولئيک است.

خیار در ایران
ايران حدود 3/2 درصد از س��طح زير كشت خيار را در جهان به خود اختصاص 
داده اس��ت. با توجه به تنوع كشت اين گياه در ايران )به صورت گلخانه اى و در 
فضاى باز(، كش��ت خيار گلخانه اى در برخی مناطق )مانند جيرفت در اس��تان 
كرمان( به صورت يک فصل در سال؛ و در برخی نقاط كشور )مانند يزد، اصفهان 
و...( به صورت دو فصل در س��ال انجام می گيرد. ميزان متوس��ط عملکرد كشت 
خي��ار گلخانه اى، در حدود 200 تن ب��رآورد؛ و مازاد محصول اين نوع خيار، به 

كشورهاى تركيه، روسيه و ارمنستان صادر می شود.
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كودهاى توصيه شده براى اين مرحله عبارتند از:

• پرل هوموس
)perl Humus(

• فولزايم پالس اس پی
)Fulzyme Plus Sp(

)Condit( كانديت •)Fulzyme Sp( فولزايم اس پی •

• وكوزيم گرانول
)Wokozim Granules(

مرحله 4-2 برگی:
در اين مرحله، گياه براى رش��د بهتر س��اقه و توسعه ريشه، نياز فراوانی به ازت 

و فسفر دارد. كودهاى پيشنهادى ذيل، می توانند در اين مرحله مفيد باشند:

)Novatec 14-48( 14-48 نواتک •)Magma(ماگما •

• سنگرال اوره فسفات
)sangral urea phosphate(

• وكوزيم دريپ
)Wokozim Drip(

• نواتک 16-10-17
)Novatec 16-10-17(

• فسگارد
)Phosgard(

• سنگرال 20-20-20
)Sangral 20-20-20(

• باسفولير اكتيو
)Basfoliar Aktiv(

• نوترى پالس 20-20-20
)Nutriplus 20-20-20(

• هيومکس مايع
)Humax L(

• ليبفر اس پی
)Libfer SP(

• هيومکس پودر
)Humax WSG(

)Basafer( بازافر •

مرحله 8-6 برگی:
در اي��ن مرحل��ه، گياه عالوه ب��ر عناصر پرمصرف، به برخ��ی عناصر كم مصرف 
و مي��ان مصرف )پر مص��رف ثانويه( نيز - مانند كلس��يم و منيزيم - نياز دارد. 

كود هاى پيشنهادى براى اين مرحله، عبارتند از:

)Erysiphe cichoracearum( سفيدك سطحي •
آفات مهم:

)thrips( تريپس •
)Spider mite( كنه تار عنکبوتي •

)Aphids ( شته •
)Silverleaf whitefly & greenhouse whitefly( سفيد بالک و مگس سفيد •

)Leaf miner( مينوز •
برای مبارزه با آفات این کشت، حشره کش های:

• استاركل )Starkle( براى كنترل سفيد بالک
• آبامکتين )Abamectin( براى كنترل مگس مينوز

و برای کنترل بیماری های قارچی، قارچ کش های زیر توصیه می شوند:

- دومارك )Domark( براى كنترل سفيدك سطحی

- كوپراكسی كلرايد )Copper Oxychloride( براى كنترل سفيدك داخلی

- كومولوس )Kumulus( براى كنترل سفيدك سطحی )و كنترل كنه تارتن(

اطالعات تکميلی محصوالت در همين دفترچه آمده است.

خاک:
به دليل كمبود مواد آلی، بافت نامناس��ب و آهکی و ش��ور بودن خاك بيش��تر 
مناطق گرمسيرى و نيمه گرمسيرى ايران؛ و از همه مهم تر، استفاده غير اصولی 
از كود ه��اى دام��ی - كه عمدتاً ب��دون عمليات كمپوست س��ازى مؤثر، مصرف 
می ش��وند -، هزينه هاى گزافی به كش��اورزان تحميل می شود. مصرف كاالهاى 

پيشنهادى به بهبود شرايط و كاهش هزينه ها كمک می كند.

استفاده از كودها ى پيشنهادى، موجب اصالح بافت خاك، افزايش مواد آلی، كاهش 
ميزان شورى و قليايی بودن، افزايش جمعيت موجودات زنده مفيد در خاك و تأمين 
ازت مورد نياز گياه می شود؛ و در ضمن، ريشه زايی و استقرار بهتر نشاء )پس از انتقال 
به زمين اصلی(، جذب بيشتر مواد غذايی موجود در خاك و از همه مهم تر، كاهش 

برخی بيمارى هاى قارچی خاكزاد را نيز در پی دارد.
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)Novatec 14-48( 14-48 نواتک •)Humax L( هيومکس مايع •

• سنگرال اوره فسفات
)sangral urea phosphate(

• هيومکس پودر
)Humax WSG(

• نواتک 16-10-17 
)Novatec 16-10-17(

• ليبفر اس پی
)Libfer SP(

• سنگرال 20-20-20
)Sangral 20-20-20(

• بازافر
)Basafer(

• نوترى پالس 20-20-20
)Nutriplus 20-20-20(

• ماگما
)Magma(

• نوترى پالس نيترات كلسيم
)Nutriplus CAN(

• ليبرل منگنز
)Librel Mn(

)Solupotasse( سولوپتاس •)Librel Mg( ليبرل منيزيم •

)Wokozim Drip( وكوزيم دريپ •)Biomin Ca(بيومين كلسيم •

)Fetrilon Combi( فتريلون كمبی •)Phosgard( فسگارد •

)Librel BMX( ليبرل بی ام ايکس •)Basfoliar Aktiv( باسفولير اكتيو •

آغاز گلدهی:
نيازهاى گياه در اين مرحله تقريباً همانند مرحله قبل است؛ با اين تفاوت كه بايد 
در مي��زان و نحوه مصرف مواد مطابق توصيه ها، دقت ش��ود. در اين مرحله الزم 
است كه عناصر ريزمغذى، فسفر و به ويژه برخی از مواد محرك رشد يا نگهدارنده 

گل، به دقت تأمين شوند تا عملکرد محصول به حداكثر خود برسد.

موارد پيشنهادى اين مرحله، عبارتند از:

)Fetrilon Combi( فتريلون كمبی •)Biomin 235( 235 بيومين •

)librel BMX(ليبرل بی ام ايکس •)Wokozim L( وكوزيم مايع •

 )Biomin 446( 446 بيومين •)Biofert( بيوفرت •

)Biomin 464( 464 بيومين •

مرحله گلدهی تا تشکیل میوه:
در مرحله تش��کيل ميوه، نياز گياه خيار به س��ه عنصر اصلی ازت، فسفر و به 
خصوص پتاس��يم؛ و نيز، ريزمغذى ها، افزايش می يابد. البته نبايد در مصرف 
كوده��اى ازته افراط كرد؛ زيرا مصرف بيش از ح��د ازت بر اندازه، رنگ، مزه 
و درصد مواد جامد ميوه اثر منفی گذارده، مقاومت گياه را نس��بت به برخی 

بيمارى ها كاهش می دهد.

مصرف كافی پتاسيم به همراهريزمغذى ها در اين مرحله، عالوه بر بهتر شدن 
شکل ميوه، مقاومت گياه را در برابر انواع تنش ها، بيمارى ها و آفات می افزايد 
و باعث باال رفتن ميزان توليد و بازارپس��ندى محصول می ش��ود. در ضمن، 
گياه را در برابر شورى و كم آبی مقاوم تر می كند و بازيافت آب و كود را نيز 

افزايش می دهد.

عنصر كلسيم در كيفيت ميوه خيار نقش اساسی بازى می كند. مصرف كافی 
اين عنصر، س��بب س��فت تر ش��دن ميوه، بهبود خاصيت انباردارى و كاهش 
صدمات در حمل و نقل؛ و كمبود اين ماده، باعث بدش��کلی خيار و ش��يوع 

برخی بيمارى هاى قارچی می شود.

بنا بر داليل ياد ش��ده و بررسی هاى كارشناسان ش��ركت بازارگان كاال، براى 
بهب��ود كميت و كيفيت محصول، مصرف ماده مناس��ب ذي��ل - با توجه به 

دستور مصرف آن در دفترچه حاضر - پيشنهاد می گردد:

• بيومين كلبر/ بيومين كلسيم: براى تأمين سريع كلسيم براى جوانه ها، گل ها 
و ميوه ها

اوج باردهی:
خيار در زمان اوج باردهی، نياز بيش��ترى به كلس��يم و پتاس��يم دارد. برخی 
ريز مغذى ها نيز - مانند منيزيوم و منگنز - در ميزان باردهی و بازار پس��ندى 

خيار نقش مهمی دارند. 

مش��اوره با كارشناس��ان خبره محلی كه با ش��رايط كش��ت در منطقه آشنا 
هستند؛ در بهبود توصيه ها، بهينه كردن مصرف كودها و سموم، و جلوگيرى 

از خطرات و صدمات احتمالی، ضرورى است.



 خیار گلخانه ای  
توصیه تغذیه ای  

مالحظات اولویتمیزان مصرفنحوه مصرفنوع کودزمان مصرف

کود

قبل از کاشت 

كانديت 

مخلوط با خاك

مخلوط با كود دامی پوسيده1001-75 كيلوگرم در 1000 متر مربع

202-10 كيلوگرم در 1000متر مربعپرل هوموس
204-10 كيلوگرم در1000 مترمربعوكوزيم گرانول

بهتر است به همراههيومکس مصرف شود14 كيلوگرم در 1000 متر مربعكودآبيارىفولزايم/ فولزايم پالس

مرحله 4-2 برگی 

نواتک17-10-16/ سنگرال 20-20-20
 يونی گرين 20-19-20/  نوترى پالس 20-20-20

كودآبيارى

31-1 كيلوگرم در1000 متر مربع سطح گلخانه

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48

هر يک كيلوگرم هيومکس پودر برابر 6 ليتر 12-0/5 ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانههيومکس مايع/ هيومکس پودر
هيومکس مايع است

1503-50 گرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهليبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
وكوزيم دريپ5004-300 ميلی ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانه وكوزيم دريپ

مرحله 8-6 برگی 

نواتک17-10-16/  سنگرال 20-20-20
يونی گرين 20-19-20/  نوترى پالس 20-20-20

كودآبيارى 

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48
31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس CAN )نيترات كلسيم(

می توان به صورت محلول پاشی استفاده كرد31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسولوپتاس

هر يک كيلوگرم هيومکس پودر برابر 6 ليتر 12-0/5 ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانههيومکس مايع/ هيومکس پودر
هيومکس مايع است

1502-50 گرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهليبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
بيومين كلسيم

محلول پاشی

13-0/5 ليتر در هزار ليتر آب
BMX 1/53-0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبفتريلون كمبی2/ ليبرل

23- 0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبليبرل منيزيم
13- 0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبليبرل منگنز
5004-300 ميلی ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانهكودآبيارىوكوزيم دريپ

34-1 ليتر در هزار ليتر آبمحلول پاشیباسفولير اكتيو/  فسگارد
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با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف،  توصیه می گردد قبل از مصرف کاال در سطح وسیع، آزمایش 
در سطح محدود انجام گیرد.

در صورت اسـتفاده نادرسـت و خارج از توصیه های ذکر شـده در لیبل و بروشـور کاالها، 
مسـئولیتی متوجه شـرکت تولیدکننده و واردکننده نمی باشـد.

.در این جدول رنگ ها فهرستی از رنگ های صفحات و زمان مصرف محصوالت می باشند.



 خیار گلخانه ای  
توصیه تغذیه ای  

مالحظات اولویتمیزان مصرفنحوه مصرفنوع کودزمان مصرف

کود

آغاز گلدهی 

نواتک17-10-16/ سنگرال 20-20-20
يونی گرين 20-19-20/  نوترى پالس 20-20-20

كودآبيارى

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه سنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48
نواتک 30-8-14/ سنگرال 12-8-40

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس 15-5-30

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس CAN ) نيترات كلسيم(

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسولوپتاس

هر يک كيلوگرم هيومکس پودر برابر 6 ليتر 12-0/5 ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانههيومکس مايع/  هيومکس پودر
هيومکس مايع است

1502-50 گرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهليبفر اس پی/  ماگما/  بازافر

بيومين كلبر

محلول پاشی

13-0/5 ليتر در هزار ليتر آب

می توان به صورت كودآبيارى نيز استفاده كرد34-1 ليتر در هزار ليتر آبباسفولير اكتيو/  فسگارد

4 1-0/5 ليتر در هزار ليتر آبوكوزيم مايع/  بيوفرت

5004-300 ميلی ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانهسيستم آبيارىوكوزيم دريپ

گلدهی و تشکیل میوه 

نواتک17-10-16/  سنگرال 20-20-20
يونی گرين 20-19-20/  نوترى پالس 20-20-20

كودآبيارى

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48
نواتک 30-8-14/ سنگرال 12-8-40

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس 15-5-30

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس CAN )نيترات كلسيم(

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسولوپتاس

هر يک كيلوگرم هيومکس پودر برابر 6 ليتر 12-0/5 ليتر در 1000 متر مربع سطح گلخانههيومکس مايع/  هيومکس پودر
هيومکس مايع است

1502-50 گرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهليبفر اس پی/  ماگما/  بازافر رد.
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مالحظات اولویتمیزان مصرفنحوه مصرفنوع کودزمان مصرف

کود

گلدهی و تشکیل میوه 

بيومين كلسيم

محلول پاشی

13-0/5 ليتردر هزار ليتر آب

BMX 1/53-0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبفتريلون كمبی/  ليبرل

23-0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبليبرل منيزيم

14-0/5 ليتر در هزار ليتر آبوكوزيم مايع/  بيوفرت

34-1 ليتر در هزار ليتر آبفسگارد/  باسفولير اكتيو

كودآبيارىوكوزيم دريپ
500-300ميلی ليتر در 1000 ليترآب در 1000 متر مربع 

4سطح گلخانه

اوج باردهی 

نواتک17-10-16/  سنگرال 20-20-20
يونی گرين 20-19-20/  نوترى پالس 20-20-20

كودآبيارى

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه

نواتک 30-8-14/  سنگرال 12-8-40
31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه نوترى پالس 15-5-30

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس CAN ) نيترات كلسيم(

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسولوپتاس

هر يک كيلوگرم هيومکس پودر برابر 6 ليتر 12-0/5 ليتر  در 1000 متر مربع سطح گلخانههيومکس مايع/  هيومکس پودر
هيومکس مايع است

1502-50 گرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهليبفر اس پی/  ماگما/  بازافر

بيومين كلبر

محلول پاشی

13-0/5 ليتر در هزار ليتر آب

BMX1/53-0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبفتريلون كمبی2/  ليبرل

23-0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبليبرل منيزيم

14-0/5 ليتر در هزار ليتر آبوكوزيم مايع/  بيوفرت

كودآبيارىوكوزيم دريپ
500-300 ميلی ليتر در 1000ليترآب در 1000 متر مربع 

گلخاانه 4سطح 

 خیار گلخانه ای  
توصیه تغذیه ای  
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 خیار گلخانه ای  
توصیه تغذیه ای در این جدول رنگ ها فهرستی از رنگ های صفحات و زمان مصرف محصوالت می باشند. 

 خیار گلخانه ای  
توصیه تغذیه ای  

مالحظات اولویتمیزان مصرفنحوه مصرفنوع کودزمان مصرف

تا آخر برداشت کود

نواتک16-10-17

كودآبيارى

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانه

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنواتک 14-8-30

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهنوترى پالس CAN )نيترات كلسيم(

31-1 كيلوگرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهسولوپتاس

1502-50 گرم در 1000 متر مربع سطح گلخانهليبفر اس پی/ ماگما/ بازافر

بيومين كلسيم

محلول پاشی

13-0/5 ليتر در هزار ليتر آب

14-0/5 ليتر در هزار ليتر آبوكوزيم مايع/ بيوفرت

34-1 ليتر در هزار ليتر آبفسگارد/ باسفولير اكتيو

500-300 ميلی ليتر در 1000ليترآب در 1000 متر مربع كودآبيارىوكوزيم دريپ
4سطح گلخانه

1- محلول پاشی در ساعات خنک روز )صبح يا عصر( انجام شود.
2- وجود رطوبت 70٪ در محيط گلخانه، اثر جذب برگی را افزايش می دهد.

3- دماى آب 25 درجه س��انتی گراد و pH = 6 و افزودن مواد خيس��اننده )Surfactant( باعث افزايش 
اثر محلول پاشی می شود.

4- بهتر است EC )شورى( آب مورد استفاده در محلول پاشی كمتر از يک باشد.
5- از اختالط سموم با كود هاى شيميايی حتی االمکان جلوگيرى شود.

6- وكوزيم را می توان جهت تأثير بهتر ساير عناصر، با آن ها مخلوط و محلول پاشی نمود.
7- كوددهی هاى ذكر شده در ستون )تا آخر برداشت( درصورت نياز گياه تکرار شود.

8- هر يک كيلوگرم هيومکس پودر برابر 6 ليتر هيومکس مايع است.
9- در توصيه هاى فوق در صورت محدود بودن منابع می توان به ترتيب الويت ذكر شده در جدول از نهاده ها استفاه 
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خیار گلخانه ای  
توصیه سمـوم  

قارچ کش

نوع/ روش و زمان مصرفمیزان مصرف/ دوزعلف هرز/ بیماری/ آفتنام سم
0/4 در هزار در گلخانهسفيدك سطحیدومارك

به محض مشاهده اولين عالئم بيمارى 2-1 کیلوگرم در 1000 لیتر آبسفیدک داخلیکوپراکسی کلراید

3 كيلوگرم در 1000 ليتر آبسفيدك سطحیكومولوس

حشره کش 
و

کنه کش

750 گرم در 1000 لیتر آبسفید بالکاستارکل

به محض شیوع آفت )آستانه خسارت اقتصادی( 0/6 ليتر در 1000 ليتر آبمينوز سبزى و صيفیآبامکتين
3 کیلوگرم در 1000 لیتر آبکنه تارتنکومولوس

750 گرم در هکتار در مزرعه و يا 75 گرم در مگس مينوز سبزى و صيفیاويسکت
به محض مشاهده اولين عالئم آفت، سنين 1 و2 الروى100 ليتر آب براى مصرف در گلخانه
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معرفی:
.تامین مواد آلی با منشـاء گیاهی، زئولیت، کربن آلی و مواد 

آلی تخمیری
.جایگزین بسیار عالی برای کود دامی بدون افزایش شوری خاک
.کاهش دهنده شوری، pH خاک و بهبود دهنده بافت خاک

.امکان استقرار بهتر نشاء در خاک و رشد بهتر گیاه
.دارای اسید هیومیک

ترکیبات: 
درصد عناصر )٪(مواد تشکیل دهنده کاندیت مینرال

)dry matter( 85ماده خشک

 )organic matter( 65ماده آلی

 )O.C.( 30كربن آلی

 )N( 7نيتروژن

)Humic Acid( 10-5هيوميک اسيد

نحوه مصرف: اختالط با خاك
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
اختالط با خاک

100-75 كيلوگرم در1000مترمربع

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

کاندیت مینرال
Condit® Mineral

گرانول

25 کیلوگرمی

جمهوری اسلواکی

قبل ازکاشت

معرفی:
. بهبود خاصیت فیزیکی و حاصلخیزی خاک 

. امکان اختالط مناسـب با خاک، دارای مواد اصالح کننده 
هیومیکی

. ایجاد شرایط بهترجذب برای عناصر تثبیت شده در خاک 
.تولید خیار با کیفیت بهتر و خوش طعم تر 

ترکیبات: 

پرل هوموس

درصد عناصر )٪(

هيوميک اسيد
)Humic Acid(

فولويک اسيد
)Fulvic Acid( 

ازت
)N(

فسفر
)P2O5(

پتاس
)K2O(

آهن
)Fe(

50- 60910/20/31/1

نحوه مصرف: اختالط با خاك
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
اختالط با خاک

20-10 كيلوگرم در 1000 متر مربع

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

قبل ازکاشت

پرل هوموس
Perl Humus

گرانول

25 کیلوگرمی

ساخت آلمان
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ساخت آمریکا

فولزایم اس پی
Fulzyme SP

پودر

0/5 کیلوگرمی

معرفی: 
.کمک به توسعه ریشه،گلدهی بهتر و تشکیل میوه بهتر

.افزایش ریشه زایی 
.حاصلخیز کننده و بارورکننده خاک 

.حاوی مواد آلی
.کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه

.تولید کشور آمریکا 
ترکیبات: 

فولزایم اس پی

درصد عناصر )٪(

مواد آلیآمينو اسيدهاى مورد نياز گياه

2060

نحوه مصرف: كودآبيادى/ بذرمال
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:
مقدار مصرفنحوه مصرفنام گیاه

خيار گلخانه اى
سبزى و صيفی

كودآبيارى

1-0/5 كيلوگرم در 1000 مترمربع قبل 
از كاشت يا همراه آبيارى اول 

1-0/5 كيلوگرم در 1000 مترمربع قبل 
از گلدهی

1-0/5 كيلوگرم در 1000 مترمربع بعد 
از گلدهی )يا اواسط دوران گلدهی، يک 

ماه بعد از نوبت دوم(

يک گرم براى هر كيلوگرم بذربذرمال

مالحظات:
تکرار مصرف كود، بسته به نياز گياه می باشد.

معرفی: 
.حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر خیار گلخانه ای

. استفاده بهتر گیاه از مواد غذایی و رطوبت موجود درخاک
.بهبود ریشه دهی در سبزی و صیفی و خیار گلخانه ای
ترکیبات: عصاره جلبک دريايی، مواد آلی، پروتئين ها و محرك هاى رشد

نحوه مصرف: مصرف خاكی 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

خیار گلخانه ای
سبزی و صیفی

اختالط با خاک

20-10 كيلوگرم در هر 1000 متر مربع

مالحظات:
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

وکوزیم گرانول                                           
Wokozim Granules

محرك رشد گرانول شده

10 کیلوگرمی

ساخت هند 

قبل ازکاشتقبل ازکاشت
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ساخت آمریکا 

فولزایم پالس اس پی                                           
Fulzyme Plus SP

پودر 

0/5 کیلوگرمی

معرفی: 
. کمک به استقرار بهتر گیاه،گلدهی بهتر وتشکیل میوه بهتر
.گزینه ای عالی برای بذر مال کردن خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی

.افزایش ریشه زایی 
.حاصلخیز کننده و بارورکننده خاک 

.حاوی موادآلی ومحرک های رشد و ریز موجودات مفید
.کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه

.تولید کشور آمریکا 
ترکیبات: 

درصد عناصر)٪(عناصر تشکیل دهنده فولزایم پالس اس پی

20آمينو اسيد هاى مورد نياز گياه 

60مواد آلی

0/3محرك هاى رشد )هورمون(

نحوه مصرف:كودآبيادى/ بذرمال
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی 

توصیه مصرف: 
مقدار مصرفنحوه مصرفنام گیاه 

خيار گلخانه اى
سبزى و صيفی

كودآبيارى

1-0/5 كيلوگرم در 1000 مترمربع قبل 
از كاشت يا همراه آبيارى اول 

1-0/5 كيلوگرم در  1000 مترمربع 
قبل از گلدهی

1-0/5 كيلوگرم در  1000 مترمربع در بعد از 
گلدهی )يا اواسط دوران گلدهی(

يک گرم براى هر كيلوگرم بذربذر مال

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

معرفی: 
.تامین کننده ازت، فسفر و پتاس به صورت متناسب درطول 

فصل رشد
.بوته ای شاداب تر، قوی تر با تولید خیار بیشتر و بازارپسندتر

.افزایش خاصیت انبارداری خیار گلخانه ای
.عدم آلوده سازی خاک و آب های زیرزمینی

.تولید اروپا با مواد اولیه و فرموالسیون انحصاری
.دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر 

و مناسب جهت گیاهان حساس به شوری

ترکیبات: 

نواتک سلوب
16-10-17

درصد عناصر)٪(

ازت
)N(

فسفر 
)P2O5(

پتاسيم
)K2O(

منيزيم 
)MgO(

سولفور 
)S(

161017-10

نحوه مصرف: مصرف خاكی/ كودآبيارى
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/
سبزی و صیفی

کودآبیاری 
)تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15-10 روز(

3-1 كيلوگرم در هزار مترمربع گلخانه

مالحظات: 
اين كود با كودهايی كه داراى PH بااليی هس��تند و يا روغن هاى معدنی غير قابل 

اختالط است. تکرار مصرف بسته به نياز گياه است. 

نواتک سلوب
16 -10 -17

Novatec Solub
 16-10-17

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

ساخت اسپانیا 

مرحله 4-2 برگیقبل ازکاشت
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معرفی: 
.تأمین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دوره رشد 

.کیفیت مواد اولیه بسیار باال 
.حاللیت بسیار باال در آب

.دارای نیتروژن به فرم نیترات پتاسیم و عناصر ریز مغذی به 
شکل کالت

ترکیبات:

یونی گرین 
20-19-20

درصد عناصر)٪(

پتاسيمفسفرازت
)N()P2O5()K2O(

201920

)ppm( میلی گرم در کیلوگرم
مسروىمنگنزآهن
)Fe()Mn()Zn()Cu(

250100100100

نحوه مصرف: كودآبيارى/ محلول پاشی
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای/
سبزی و صیفی

کودآبیاری 
)در صورت نياز تکرار 15-10 روز يک بار(

محلول پاشی 
)در صورت نياز تکرار 15-10 روز يک بار(

3-1 كيلوگرم در 1000 
3-1 كيلوگرم در هزار ليتر آبمترمربع گلخانه

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

یونی گرین20-19-20
Unigreen 20 - 19 - 20

پودر قابل حل در آب

10 کیلوگرمی

ساخت لبنان

معرفی: 
.تأمین کننده عناصر NPK به طور متناسب برای گیاه

.کامال محلول در آب
.سرعت جذب باال

.دارای گوگرد جهت تأمین این عناصر برای گیاه
.عاری از مواد آالینده

.حاوی عناصر ریز مغذی 
ترکیبات:

سنگرال
 20 -20-20 

درصد عناصر غذایی )٪(
گوگردپتاسيمفسفرنيتروژن

NP2O5K2OSO3

2020201/3
)ppm( میلی گرم در کیلوگرم

موليبدنبرمسروىمنگنزآهن
FeMnZnCuBMo

604010102010

نحوه مصرف: محلول پاشی و كودآبيارى )سيستم آبيارى قطره اى(
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/
سبزی و صیفی

مصرف خاکی - کودآبیاری 
)درصورت نياز تکرار15-10 روز يک بار(

 محلول پاشی
)درصورت نياز تکرار15-10 روز يک بار(

3-1 كيلوگرم
3-2 كيلوگرم درهزار ليترآبدر 1000مترمربع گلخانه

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

سنگرال 20-20- 20 
Sangral 20-20-20

 
پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

ساخت بلژیک

مرحله 4-2 برگیمرحله 4-2 برگی
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اتحادیه اروپا

نوتری پالس 20-20-20
Nutri plus 20-20-20

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

معرفی:
.کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر

. دارای عناصر ریز مغذی
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای خیار گلخانه ای

.بهبود کیفیت و کمیت محصول
ترکیبات: 

نوتری پالس
20-20-20

درصد عناصر غذایی )٪(
پتاسيمفسفرنيتروژن

NP2O5K2O

202020
)ppm( میلی گرم در کیلوگرم

موليبدنبرمسروىمنگنزآهن

FeMnZnCuBMo

10005005004020040

نحوه مصرف: مصرف خاكی – كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای
سبزی وصیفی

محلول پاشیمصرف خاکی – کودآبیاری

3-1 كيلوگرم
در1000 مترمربع گلخانه

4-2 كيلوگرم در هزار 
ليتر آب

مالحظات:
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

معرفی: 
.اسیدی کردن خاک و کمک به جذب حداکثری فسفر و سایر 

عناصرموجود در خاک
.افزایش ریشه زایی وگلدهی خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی، 

به علت امکان جذب حداکثری فسفر
.بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی 

.رسـوب گیری قطره چکان ها درنوارهای آبیاری به علت دارا 
بودن خاصیت اسیدی

.افزایش خاصیت انبارداری خیار گلخانه ای/ سبزی وصیفی و 
امکان ارسال به مناطق دورتر

ترکیبات: 

سنگرال اوره فسفات
18 -44

درصد عناصر غذایی )٪(

)N( ازت)P2O5( فسفر

1844

نحوه مصرف: مصرف خاكی/ كودآبيارى، محلول پاشی 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی )بجز كشت هيدروپونيک(

توصیه مصرف: 
محلول پاشی 

)خیار گلخانه ای/ سبزی وصیفی(
کودآبیاری

)خیار گلخانه ای/ سبزی وصیفی(

3-1 كيلوگرم در1000 مترمربع گلخانه3-1 كيلوگرم درهزار ليتر آب

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

سنگرال اوره فسفات
18 -44

Sangral 
Urea Phosphate 18-44

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی 

ساخت امارات

مرحله 4-2 برگیمرحله 4-2 برگی
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معرفی:
.امکان جذب حداکثری فسفر باال و ازت توسط گیاه

.کمک به تولید ریشه قوی و گلدهی عالی 
.تولید محصول خیار بیشتر و زودرس تر 

.دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت(
.عاری از کلر و مناسب برای گیاهان حساس به شوری

.تولید اروپایی با فرمولی انحصاری و بی نظیر
.هزینه در هکتار کمتر برای خیار گلخانه ای و سبزی و صیفی 

NPK نسبت به سایر کودهای

ترکیبات: 

نواتک 
14-48

درصد عناصر)٪(

ازت
)N(

فسفر
)P2O5(

پتاسيم
)K2O(

منيزيم
)MgO(

سولفور
)S(

 1448--5

نحوه مصرف: مصرف خاكی/ كود آبيارى
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای/
سبزی وصیفی

مصرف خاکی/ کودآبیاری
 )تکرار بسته به نياز گياه، هر 15-10 روز(

3-1 كيلوگرم در1000 مترمربع گلخانه

مالحظات: 
اي��ن كود با كودهايی كه داراى PH بااليی هس��تند و يا روغن هاى معدنی قابل 

اختالط نمی باشد. تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

نواتک سلوب 14-48
 Novatec Solub 14-48

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی  

ساخت آلمان 

معرفی: 
.با کیفیت ترین و معروف ترین هیومیک اسید دنیا با بهترین 

مواد اولیه و موثرترین روش تولید کشور آمریکا
.کمک به اسـتقرار بهتر و سـریع ریشـه خیار گلخانه ای/ 

سبزی و صیفی 
.بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش 

جمعیت موجودات مفید در خاک
.کاهش دهنده شوری خاک

.کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک 
توسط خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی 

ترکیبات:
درصد عناصر)٪(عناصر تشکیل دهنده

Humic Acid (12(هيوميک اسيد

Fulvic Acid( 3(فولويک اسيد

K2O( 3(پتاسيم

نحوه مصرف: كودآبيارى/ نشاء كارى 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/
سبزی وصیفی

نشاء کاریکودآبیاری

1-0/5 ليتر
 در 1000 مترمربع

غوطه ور كردن
 در محلول 10 در هزار

مالحظات:
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

هیومکس مایع
Humax Liquid

مايع كامالً  قابل حل در آب

4 لیتری

ساخت آمریکا 

مرحله 4-2 برگیمرحله 4-2 برگی
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معرفی: 
.باکیفیت ترین و معروف ترین هیومیک اسید دنیا با بهترین 

مواد اولیه وموثرترین روش تولیدکشور آمریکا
.کمک به استقرارسـریع ریشـه خیار گلخانه ای/ سبزی و 

صیفی در خاک
.بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش 

جمعیت موجودات مفید در خاک
. کاهش دهنده شوری خاک

. کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک توسط 
خیارگلخانه ای/ سبزی و صیفی

.دارای بیش از 6 برابر هیومیک اسید و فولویک اسید نسبت 
به هیومیک اسید های مایع 

.هزینه در هکتار بسیار پایین 
ترکیبات: 

درصد عناصر)٪(عناصر تشکیل دهنده هیومکس پودری

Humic Acid (80(هيوميک اسيد

Fulvic Acid( 15(فولويک اسيد

K2O( 12(پتاسيم

نحوه مصرف: كودآبيارى/ نشاء كارى
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/
 سبزی وصیفی

نشاء کاریمصرف درآب آبیاری

200-100 گرم در 1000 
مترمربع گلخانه

غوطه ور كردن در 
محلول 1/5 در هزار

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

هیومکس پودری
Humax 95 WSG

پودر قابل حل در آب

 1 کیلوگرمی

ساخت آمریکا 

معرفی:
EDDHA کود آهن بسیار با کیفیت به صورت کالت.

.تولید اروپا
.افزایش کیفیت و عملکرد خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی

.حاللیت بسیار باال
.قابلیت جذب باال توسـط خیار گلخانه ای/ سـبزی و صیفی 

حتی درخاک های قلیایی و آهکی و شور

Fe-EDDHA ترکیبات: آهن 6٪ به فرم كالت
نحوه مصرف: مصرف خاكی/ كودآبيارى

موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی
توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای
 سبزی وصیفی

مصرف خاکی/ کودآبیاری

150-50 گرم در 1000 متر مربع

مالحظات: 
اين كود براى مصارف محلول پاشی توصيه نمی شود. تکرار مصرف كود، بسته به 

نياز گياه می باشد.  لیبفر اس پی
Libfer SP
پودر قابل حل در آب

 1 کیلوگرمی

ساخت اسپانیا

مرحله 4-2 برگیمرحله 4-2 برگی
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بازافر
 

Basafer

پودر قابل حل

1 کیلوگرمی

اتحادیه اروپا

معرفی: 
.تأمین کننده آهن گیاه از طریق خاک و کودآبیاری

.قابلیت جذب فوق العاده در خاک های آهکی و شور 
.افزایش دهنده کیفیت خیار گلخانه ای

.تولید اروپا از بهترین مواد اولیه
.از معروف ترین کودهای آهن مورد استفاده در اروپا

EDDHA ترکیبات: كالت آهن 6 ٪ كالت شده يا
كودآبيارى نحوه مصرف: اختالط باخاك/

موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای/
سبزی وصیفی

اختالط باخاک/کود ابیاری

150-50 گرم در 1000 متر مربع گلخانه

مالحظات:
هرگز كود بازافر را براى مصارف محلول پاش��ی استفاده نکنيد چرا كه جذب اين 

كود فقط از طريق ريشه است. تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

معرفی:
.تنها تأمین کننده همزمان آهن به صورت کالت EDDHMA و 

منگنز و روی در خاک برای خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
.تولید اروپا از بهترین مواد اولیه

ترکیبات: 

نوتری پالس ماگما

درصد عناصر)٪(

6)Fe( EDDHMA )4/8 آهن )ارتو - ارتو
1/25)Mn( EDTA منگنز
0/75)Zn( EDTA روى

نحوه مصرف: اختالط با خاك/ همراه آب آبيارى
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/
سبزی و صیفی

اختالط با خاک/ کودآبیاری

150-50 گرم در 1000 متر مربع گلخانه

مالحظات:
كود ماگما قابل استفاده براى محلول پاشی نيست چرا كه جذب اين كود فقط از 

طريق ريشه انجام می گيرد. تکرار مصرف بسته به نياز گياه است.

ساخت اسپانیا

نوتری پالس ماگما
Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

مرحله 4-2 برگیمرحله 4-2 برگی
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مرحله 4-2 برگی

ساخت هند

وکوزیم دریپ
Wokozim Drip

مايع

0/5 لیتری 

معرفی:
)Ascophyllum nodosum( سرشار از عصاره جلبک دریایی.
.تهیه شده به روش تخمیر ساقه جلبک و حفظ خصوصیات 

اولیه جلبک دریایی
.موثر در رشد و توسعه خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی

. افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی
.افزایش قابلیت جذب و استفاده از عناصر غذایی

ترکیبات: عصاره جلبک دريايی،مواد آلی،پروتئين ها ومحرك هاى رشد
نحوه مصرف: استفاده در سيستم آبيارى قطره اى 

موارد مصرف: خيارگلخانه اى/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای
سبزی و صیفی

سیستم آبیاری قطره ای

500-300 ميلی ليتر در 1000 مترمربع

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

مرحله 8-6 برگی

ساخت لبنان

نوتری پالس
نیترات کلسیم

Nutriplus CAN
پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

معرفی:
.تأمین کننده کلسیم و نیتروژن مورد نیاز خیار گلخانه ای/ 

سـبزی و صیفی
. افزایش دهنده کیفیت محصـول و خاصیـت انبـارداری

. افزایش مقاومت خیارگلخانه ای/ سبزی وصیفی به بیماری ها 
ترکیبات:

نوتری پالس
نیترات کلسیم

درصد عناصر تشکیل دهنده )٪(

)Ca( كلسيم)N( ازت

1915/5

نحوه مصرف: كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: خيارگلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:
میزان مصرف بر حسب کیلوگرم

خیارگلخانه ای 
سبزی وصیفی

كودآبيارى
)در هکتار در هر دوره(

محلول پاشی
)در هزار ليتر آب(

3-1 كياوگرم
4- 2در 1000 مترمربع گلخانه

مالحظات:
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 
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معرفی:
.مقاوم کننـده خیـار گلخانه ای/ سـبزی و صیفـی درمقابل 

تنش های محیطی از قبیل خشکی و شوری و سرما
.افزایش زودرسی محصول خیار
.استفاده از طریق نوار آبیاری

.اسیدی کردن خاک
ترکیبات: 

سولوپتاس

درصد عناصر)٪(

)K2O( پتاس)SO3( گوگرد

51 46

نحوه مصرف: محلول پاشی/ كودآبيارى - آبيارى تحت فشار
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف: 
خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی

3-1 كيلوگرم در 1000 مترمربع گلخانهكودآبيارى

4-2 كيلوگرم در هزار ليتر آبمحلول پاشی 

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

سولوپتاس
  Solupotasse

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

ساخت بلژیک

بیومین کلسیم
  Biomin Calcium

 مايع

1 کیلوگرمی

ساخت آمریکا 

معرفی: 
.بهتریـن و طبیعی ترین منبع تامین کلسـیم کالت شـده با 

اسیدآمینه برای خیار گلخانه ای
.افزایش مقاومت خیار به بیماری ها وتنش های محیطی
.خیار زودرس تر و پرمحصول تر با بازار پسندی بهتر

.تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه
ترکیبات: 

درصد عناصرمواد تشکیل دهنده بیومین کلسیم

8/4 )حجمی/ وزنی(كلسيم كالت شده

7 )حجمی/ حجمی (اسيد آمينه گاليسين

نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/ سبزی وصیفی
محلول پاشی

1-0/5 ليتر در هزار ليتر آب

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی
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مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی

معرفی: 
.حـاوی مجموعـه ای از عناصر ریز مغذی شـامل آهن، روی، 

 EDTA منگنز، مس، بر و مولیبدن تولید شده به شکل کالت
.قابل اسـتفاده در سیسـتم های آبیاری بارانی و قطره ای در 

مزارع، باغات و گلخانه ها
.جذب و استفاده سریع توسط برگ های خیار 

ترکیبات:
درصد عناصر)٪(مواد تشکیل دهنده لیبرل بی ام ایکس

Iron )Fe(3/35آهن

Manganese )Mn(1/70منگنز

Zinc )Zn(0/6روى

Copper )Cu(1/70مس

Boron )B(0/875بر

Molybdenum )Mo(0/023موليبدن

نحوه مصرف: محلول پاشی 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی 

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
محلول پاشی

1/5-0/5 كيلو در هزار ليتر آب

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

لیبرل بی ام ایکس
Librel BMX
پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت انگلستان 

معرفی:
.امکان تولید بیشـتر و با کیفیت تر خیار گلخانه ای/ سبزی 

و صیفی
.دارای باالتریـن درصد عناصر ریز مغـذی مورد نیاز خیار 

گلخانه ای/ سبزی وصیفی
.افزایـش خاصیـت انبـارداری و قابلیـت ارسـال خیـار 

گلخانه ای/ سبزی و صیفی به مناطق بسیار دور
.تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه

ترکیبات:
درصد عناصر)٪(عناصر تشکیل دهنده 

Iron )Fe(4آهن 

Manganese )Mn(3منگنز

Zinc )Zn(4روى

Copper )Cu(0/5مس

Boron )B(1/5بر

Molybdenum )Mo(0/05موليبدن

Sulfur )S(1/3گوگرد

Magnesium )Mg(1/2منيزيم

نحوه مصرف: محلول پاشی 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای/  سبزی وصیفی
محلول پاشی

1/5-0/5 كيلو در هزار ليتر آب

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

فتریلون کمبی 2
 Fetrilon Combi 2

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت لهستان 
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معرفی:
.کالت منگنز به فرم EDTA برای رفع سریع کمبود منگنز 

.برطرف کننده کمبـود منگنز در خیار گلخانه ای/ سـبزی و 
صیفی در خاک های قلیایی و آهکی

 EDTA ترکیبات: 13٪ منگنز با كالت
نحوه مصرف: محلول پاشی/ كودآبيارى 

موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی
 توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای
سبزی و صیفی

کودآبیاریمحلول پاشی

1-0/5 كيلوگرم
 در هزار ليتر آب

1/5-1 كيلوگرم
 در هزار مترمربع گلخانه

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

لیبرل منگنز
  Librel Mn

پودر قابل حل در آب 

1 کیلوگرمی

ساخت انگلستان

معرفی:
EDTA لیبرل منیزیم، کالت منیزیم از نوع.
.قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگی

.افزایش کلروفیل و سبزینگی در خیار گلخانه ای/  سبزی و صیفی
EDTA 5/5٪ به فرم كالت )Mg( ترکیبات: منيزيم

نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:
محلول پاشی )تکرار بسته به نیاز گیاه هر 15-10 روز(

2 –0/5 كيلوگرم در هزار ليتر آبخيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

مالحظات: 
ليبرل منيزيم با تركيبات كلسيم دار قابل اختالط نيست. تکرار مصرف بسته به نياز 

گياه می باشد.

لیبرل منیزیم
  Librel Mg

پودر قابل حل در آب 

1 کیلوگرمی

ساخت انگلستان 

مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی
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معرفی: 
.دارای خواص قارچ  کشی و کودی همزمان بسیار عالی

.درصد باالی فسفر و پتاسیم جهت استفاده خیار/ سبزی و صیفی
.پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی و 

سفیدک های دروغی
.تولید کشور آمریکا

ترکیبات:

فسگارد

درصد عناصر)وزنی/وزنی(درصد عناصر)حجمی/وزنی(

فسفرپتاسيمفسفرپتاسيم
K2OP2O5K2OP2O5

36402528

نحوه مصرف: محلول پاشی و كودآبيارى 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای 
سبزی وصیفی

کودآبیاریمحلول پاشی 

3-1 ليتر در هزار ليتر آب
 )براى پيشگيرى از بروز بيمارى(

10-5 ليتر در هزار 
مترمربع گلخانه

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

فسگارد
  Phosgard

 مايع 

1 لیتری

ساخت آمریکا 

معرفی: 
.کاالی چند منظوره )کود و محرک رشد( 

.تامین ازت، فسـفر و پتاس و محرک رشـد )عصاره جلبک 
دریایی( و ریز مغذی های مورد نیاز خیار گلخانه ای/  سبزی و صیفی
.پیشگیری کننده و درمان کننده بیماری های قارچی در خیار 

گلخانه ای/ سبزی و صیفی
.تولید اروپا، از باکیفیت ترین مواد اولیه

.عملکرد بیشتردر خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
.افزایـش مقاومت اکتسـابی گیـاه از طریق افزایش سـطح 

فایتوآلکسین های گیاهی

ترکیبات:

باسفولیر اکتیو

درصد عناصر غذایی )٪(

روىمنگنزآهنپتاسيمفسفرنيتروژن

NP2O5K2OFeMnZn

327180/020/010/01

مواد آلیموليبدنبرمس

vBMo
 Organic

Matter

0/020/010/0013

نحوه مصرف: محلول پاشی و كودآبيارى )سيستم آبيارى قطره اى(
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/ 
سبزی وصیفی

کودآبیاریمحلول پاشی 

3-1 ليتر در 1000 
ليتر آب

1/5-1 ليتر
 در 1000 مترمربع گلخانه

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

باسفولیر اکتیو
  Basfoliar Aktiv

 مايع 

1 لیتری

ساخت آلمان

مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی
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معرفی:
.امکان جذب حداکثری پتاس باال، فسفر و ازت و کاهش تنش 

محصول
.دارای تکنولوژی DMPP )کاهش تلفات ازت( و عاری از کلر 

.عدم آبشویی و آلودگی آب های زیرزمینی
.داشتن محصول بیشتر و بهتر خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی

NPK هزینه درهکتار کمتر نسبت به سایرکود های.
.افزیش کیفیت و خاصیت انبارداری خیار گلخانه ای و امکان 

ارسال آن به مناطق دورتر
.تولید اروپا با فرمولی انحصاری و ویژه

ترکیبات:

نواتک سلوب
14-8-30

درصد عناصر )٪(

ازت
)N(

فسفر
)P2O5(

پتاسيم
)K2O(

منيزيم 
)MgO(

سولفور
)S(

14830-6

نحوه مصرف: مصرف خاكی/كودآبيارى 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای
سبزی وصیفی

مصرف خاکی/ کودآبیاری
 )تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15-10 روز(

3-1 كيلوگرم در 1000 مترمربع گلخانه

مالحظات: 
اي��ن كود با كودهايی كه داراى pH بااليی هس��تند و يا روغن هاى معدنی قابل 

اختالط نمی باشد. تکرار مصرف بسته به نياز گياه می باشد.

نواتک سلوب
14-8-30

 Novatec Solub
14-8-30

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

ساخت اسپانیا

آغاز گلدهی

معرفی: 
.تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه

.دارا بودن پتاسیم باال جهت دوران زایشی خیار گلخانه ای
.تأمین عناصر ریز مغذی

.پودر کامالً محلول با سرعت جذب باال
.عاری از مواد آالینده

ترکیبات:

سنگرال
12-8-40

درصد عناصر غذایی )٪(

پتاسيمفسفرنيتروژن

NP2O5K2O

12840

)ppm( میلی گرم در کیلوگرم 
برمسروىمنگنزآهن

FeMnZnCuB

7042141622

نحوه مصرف: مصرف خاكی - كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

خیار گلخانه ای
سبزی وصیفی 

محلول پاشیمصرف خاکی/ کودآبیاری

3-1 كيلوگرم 
در 1000 مترمربع گلخانه

3-1 كيلوگرم
 در 1000 ليتر آب

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.

سنگرال 12-8-40 
Sangral 12-8-40

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی 

ساخت بلژیک

آغاز گلدهی
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اتحادیه اروپا

نوتری پالس 15-5-30
Nutri plus15-5-30

پودر قابل حل در آب

25 کیلو گرم

معرفی:
 NPK کود تأمین کننده عناصر.

.دارای عناصر ریز مغذی
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه

. بهبود کیفیت و کمیت محصول
.دارای پتاسیم باال مناسب برای دوران گلدهی و میوه دهی

.دارای منیزیم 
ترکیبات: 

نوتری پالس 
15-5-30

درصد عناصر غذایی )٪(
منيزيمپتاسيمفسفرازت 

NP2O5K2OMg

155302
)ppm( میلی گرم در کیلوگرم 

موليبدنبرمسروىمنگنزآهن

FeMnZnCuBMo

40020020010010010

محلول پاشی  نحوه مصرف: مصرف خاكی – كودآبيارى/
موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای
سبزی وصیفی

محلول پاشیمصرف خاکی – کودآبیاری

3-1 كيلوگرم 
در1000 مترمربع گلخانه

3-1 كيلوگرم 
در 1000 ليتر آب

مالحظات:
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

معرفی:
.شامل کلسیم کالت شده با اسید آمینه گالیسین به همراه بر

.افزاینده قابلیت جذب کلسیم و بر 
.تأمین کننده کلسیم برای تشکیل میوه سفت تر و رشد آن و 

رشد جوانه ها 
.افزایـش مقاومت خیار گلخانه ای/ سـبزی وصیفی به حمله 

قارچ های پوسیدگی 
.زودرسـی نسـبی محصول وکاهش ریزش محصول و بهبود 

خاصیت انبارداری 

ترکیبات:

)حجمی/ وزنی( مواد تشکیل دهنده بیومین کلبر
w/v

)وزنی/ وزنی(
w/w

)Ca( 6/255كلسيم

 )B( 1/251بر

موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی 
نحوه مصرف: محلول پاشی

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/
سبزی وصیفی

محلول پاشی 

1-0/5 ليتر در 1000 ليتر آب
)درصورت نياز تکرار15-10روز يک بار(

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

بیومین کلبر
Biomin CalBor

 مايع

1 لیتری

ساخت آمریکا 

آغاز گلدهیآغاز گلدهی
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معرفی: 
.ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضد تنش

.جهت گلدهی بیشتر و جلوگیری کننده از ریزش گل های خیار
.افزایـش مقاومـت خیار گلخانـه ای/ سـبزی و صیفی، به 

تنش های محیطی
.کمک مؤثر به تلقیح و تشکیل میوه 

ترکیبات:موادآلی، مواد محرك رشد و هورمون هاى گياهی
نحوه مصرف: محلول پاشی

موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف: 

خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
محلول پاشی

1-0/5 ليتر در 1000 ليتر آب

مالحظات:
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

بیوفرت
Biofert

مايع

1 لیتری

ساخت لبنان 

معرفی:
.وکوزیم مایع شامل عصاره جلبک دریایی 

.حاوی مواد محرک رشد 
.استفاده بهتر خیار از مواد غذایی و تحریک رشد

.افزایـش مقاومت خیار گلخانه ای/ سـبزی و صیفی در برابر 
تنش های محیطی 

.بهبود خاصیت انبارداری خیار
ترکیبات: عصاره جلبک دريايی، مواد آلی، پروتئين ها و محرك هاى رشد

نحوه مصرف: محلول پاشی
سبزى وصيفی موارد مصرف: خيار گلخانه اى/

توصیه مصرف:

خیار گلخانه ای/ سبزی و صیفی
محلول پاشی

1-0/5 ليتر در 1000 ليتر آب

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد. 

وکوزیم مایع
Wokozim Liquid

محرك رشد

0/5 لیتری

ساخت هند

آغاز گلدهیآغاز گلدهی
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دومارک
Domark

 10% EC 

1 لیتری

ساخت ایتالیا 

کوپراکسی کلراید
Copper Oxychloride

 35% WP

1 کیلوگرمی

ساخت ایتالیا 

معرفی:
.قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری، درمان و ریشه کنی

.کنترل فوق العاده سفیدک سطحی
. ماده مؤثره و فرموالسیون انحصاری
.محصول اروپایی با کیفیت استثنایی

.دوره کارنس 3 روز )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت 
محصول(

موارد مصرف: محصوالت جاليزى
توصیه مصرف:

میزان مصرف نام بیمارینام محصول

0/4 ليتر در هزارسفيدك سطحیمحصوالت جاليزى

مالحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد.

معرفی: 
.کنترل بسیار خوب سفیدک دروغی و بیماری های باکتریایی

.قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
.تولید شرکت بسترفیلد اروپا

موارد مصرف: سبزى و جاليز
توصیه مصرف: 
میزان مصرف نام بیماری نام محصول 

1 تا 2 كيلوگرم در هزار ليتر آبسفيدك داخلیسبزى و جاليز 

مالحظات: 
• از مصرف اين قارچ كش روى گياهانی كه نسبت به مس حساس اند خوددارى شود. 

• تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد.
• زمانی كه دما باالى 35 درجه س��انتی گراد اس��ت و يا زمانی كه احتمال وقوع 

• يخبندان است، مصرف سم را تا زمان مناسب شدن دما به تاخير بياندازيد.
• از كاربرد اين سم روى گياهانی كه دچار تنش خشکی می باشند و يا زمانی كه شاخ 

و برگ گياه مرطوب است اجتناب كنيد.
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کومولوس
Kumulus

 80% DF

1 کیلوگرمی

ساخت آلمان

استارکل
Starkle

20 % SG

ساخت ژاپن

معرفی:
.قارچ کش وکنه کش بسیار موثر

.معروف ترین سولفور اروپا
.فرموالسـیون بی نظیر دارای گرانول هایی به اندازه 100-250 
میکرون که درون این گرانول ها ذرات سولفور میکرونیزه 1-8 
میکرون تشـکیل می شود این ویژگی موجب پخش و کنترل 

بهتر می شود. 

موارد مصرف: خيار گلخانه اى/ سبزى و صيفی
توصیه مصرف:
میزان مصرف نام بیمارینام محصول

خيار گلخانه اى 
3 كيلوگرم در 1000 ليتر آبسفيدك سطحیسبزى و صيفی

خيار گلخانه اى 
3 كيلوگرم در 1000 ليتر آبكنه نارتنسبزى و صيفی

مالحظات:
• از اختالط كومولوس با روغن ها و سموم مسی خوددارى نماييد.
• از سم پاشی در طول دوره گلدهی با كومولوس خوددارى گردد.

• از سم پاشی در هواى گرم و يا سرد و تنش هاى خشکی و يخبندان خوددارى كنيد.
• تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد. 

معرفی: 
.نسل سوم حشره کش های گروه نئونیکوتینوییدی

.حشره کش تماسی- گوارشی با خاصیت سیستمیک
.کنترل بسیار خوب سفید بالک
.کم خطر برای دشمنان طبیعی

.دوره کارنس یک روز  )فاصله زمانی آخرین سم پاشی تا برداشت 
محصول(

.تولیدکشور ژاپن
موارد مصرف: سبزى و صيفی 

توصیه مصرف: 
میزان مصرف زمان مصرفنام آفتنام محصول

همزمان با سفيد بالکسبزى و صيفی
750 گرم در هزارليتر آبشروع آلودگی

مالحظات: 
تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد.
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آبامکتین
Abamectin

1.8% EC

1 لیتری

اویسکت
Evisect

50% SP

100 گرمی

ساخت فرانسه ساخت بلژیک 

معرفی:
.کنترل بسیار خوب حشرات و کنه ها
.تولید اروپا با کیفیت منحصر به فرد

.کنه کش و حشره کشـی تماسـی و گوارشـی بـا خاصیت 
سیستمیک محدود

موارد مصرف: سبزى و صيفی
توصیه مصرف: 
میزان مصرف نام آفتنام محصول

0/6 ليتر در هزار ليتر آبمگس مينوز سبزى و صيفیخيار گلخانه اى

مالحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد.

معرفی:
.حشره کشی تماسی، گوارشی و تا حدودی سیستمیک

.پس از مصرف در محیط تجزیه شده و برای بیشتر دشمنان 
طبیعی آفات، کم خطر است

.حشره کشی مناسب برای مبارزه تلفیقی آفات
.تولید کشور فرانسه

.دارای دوره کارنس 3 روزه
موارد مصرف: سبزى و صيفی

توصیه مصرف: 
میزان مصرف زمان مصرف نام آفت نام محصول

75 گرم در 100 
ليتر آب براى 

مصرف 1000 متر 
گلخانه

به محض مشاهده 
اولين عالئم آفت،

يا سنين 1 و2 الروى
مگس مينوز 
سبزى و صيفی

خيار گلخانه اى/ 
سبزى و صيفی

مالحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد. 
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