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شماره تماس کارشناسان فنی و فروش منطقه ای بازارگان کاال



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، شرکت بازارگان کاال اقدام به 
جلب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی شرکت یونیفرت کرد.در گام بعدی و با 
همکاری شرکت یونیفرت و استفاده از تجربیات آن، مذاکرات جدی و مفصلی 
را ب��ا بزرگتری��ن و معتبرترین ش��رکت های اروپایی و آمریکای��ی تولیدکننده 
نهاده های کشاورزی، برای تأمین بهترین و مؤثرترین کودهای آلی و شیمیایی، 
سموم دفع آفات، بذور اصالح شده و مواد بیولوژیک به عمل آورد که موجب شد 
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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مقدمه ای بر فلفل دلمه ای
فلفل دلمه اى، با س��طح زير كش��ت جهان��ی 530 هزار هکت��ار، بومی مکزيک 
و آمريکاس��ت و كش��ور چي��ن و پ��س از آن، مکزي��ک و اندون��زى، بزرگترين 

توليد كنندگان فلفل در جهان هستند.
تحقيقات نش��ان داده است كه كاپسی س��ين )Capsaicin( موجود در اين گياه، 
باعث كاهش بروز زخم معده می ش��ود.به عالوه، اين س��بزى سرشار از تركيبات 

آنتی اكسيدانی مثل ويتامين C و كاروتن است.

فلفل در ایران
مراكز عمده كش��ت فلفل در ايران، مناطق سمنان، هرمزگان، خوزستان و ساير 

نقاط جنوب ايران است.

مسائل و مشکالت کاشت فلفل دلمه ای
و راه حل های پیشنهادی شرکت بازارگان کاال

فلفل از ميوه هاي فصل گرم و نسبت به سرما و يخبندان، به ويژه دماي زير 15 
درجه سانتی گراد، بسيار حساس است.اين گياه، در دماي 16 تا 21 درجه )يعنی 
دماي پايه حدود 18 درجه( سانتی گراد، بهترين شرايط رشد را دارد و در دماي 

باالتر از 32 درجه سانتی گراد، گلدهي آن متوقف مي شود.
فلفل نس��بت به طول زمان روز هم، حساس��يت دارد؛ به طورى كه گلدهي آن، 

حدود 2 ماه پس از كاشت، شروع و با افزايش طول روز، بيشتر مي شود.
دوره رشد فلفل از هنگام باروري تا برداشت محصول، 50 تا 120 روز است.

تي��م كارآزموده ش��ركت بازارگان كاال، پ��س از مطالعه عوامل مؤث��ر در افزايش 
عملکرد و باال بردن درآمد و س��ودآورى فلفل كاران، راهکارهايی را به شرح ذيل 

طبقه بندى و ارائه كردند: 

-  مبارزه با آفات و امراض:
* مگس سفيد 

براى مبارزه با اين آفت، سم استاركل Starkle توصيه می شود.
)leaf miner( , Liriomyza sativae Blanchard مينوز سبزى و صيفی *

 Evisect و اويس��کت Abamectin ب��راى دفع اين آفت، مصرف س��م آبامکتين
پيشنهاد می گردد.

براى كنترل بيمارى هاى قارچی، قارچ كش هاى ذيل توصيه می شوند:
-دومارک Domark براى كنترل سفيدک سطحی 

-كوپراكسی كلرايد Copper Oxychloride براى كنترل سفيدک داخلی 

- خاک:
خاک مناسب براى كشت فلفل، خاک لومي- شني است.

به دليل كمبود مواد آلی، بافت نامناس��ب و آهکی و ش��ور بودن خاک بيش��تر 
مناطق گرمسيرى و نيمه گرمسيرى ايران؛ و از همه مهمتر، استفاده غير اصولی 
از كودهاى دامی كه عمدتاً بدون عمليات كمپوست سازى مؤثر مصرف می شوند، 
هزينه هاى گزافی به كش��اورزان تحميل می شود.مصرف كاالهاى پيشنهادى در 

جدول توصيه ها، به بهبود شرايط و كاهش هزينه ها كمک می كند: 
 Condit كانديت /Perl Humus پرل هوموس•

Wokozim Granule وكوزيم گرانول•
استفاده از اين كودها، موجب اصالح بافت خاک، افزايش مواد آلی، كاهش ميزان 
ش��ورى و قليايی بودن، افزايش جمعيت موجودات زنده مفيد در خاک و تأمين 
ازت مورد نياز گياه می ش��ود؛ و در ضمن، ريش��ه زايی و استقرار بهتر نشاء )پس 
از انتقال به زمين اصلی(، جذب بيش��تر م��واد غذايی موجود در خاک و از همه 

مهمتر، كاهش برخی بيمارى هاى قارچی خاكزاد را نيز در پی دارد.

- مرحله 4-3 برگی:
گياه در اين مرحله، براى رش��د بهتر س��اقه و توسعه پوشش برگی، نياز به ازت 
و فس��فر دارد.استفاده از كود س��نگرال اوره فسفات عالوه بر تأمين اين عناصر، 

,Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum , )white flies( 

Bemisia orgentifolii
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- مرحله تشکیل میوه تا برداشت:
در مرحله تش��کيل ميوه فلفل، نياز به سه عنصر اصلی ازت، فسفر و به خصوص 
پتاس��يم؛ و نيز، محلول پاش��ی ها افزايش می يابد. البته نبايد در مصرف كود هاى 
ازت��ه افراط كرد؛ زيرا مصرف بيش از حد ازت، بر اندازه، رنگ و مزه و ميوه فلفل 

اثر منفی گذارده، مقاومت گياه را نسبت به برخی بيمارى ها كاهش می دهد.
مصرف كافی پتاس��يم و محلول پاش��ی ها در اين مرحله، عالوه بر تأثير در تلقيح 
بهتر، زودرسی، يکنواختی و شکل مناسبتر ميوه، بر مقاومت گياه نسبت به انواع 
تنش ها، آفات و بيمارى ها می افزايد و ميزان توليد و بازارپسندى محصول را نيز 
باال می برد. در ضمن، گياه در برابر ش��ورى و كم آبی مقاومتر می شود و بازيافت 

آب و كود هم افزايش می يابد.
عالوه بر اين عناصر، مصرف كافی عنصر كلس��يم نيز در بهبود كيفيت و افزايش 

ماندگارى محصول، نقش اساسی بازى می كند.
بنا بر داليل ياد شده و پس از بررسی هاى كارشناسان شركت بازارگان كاال، مصرف اين 
كاالها تا زمان برداشت محصول و بر اساس فواصل مندرج در جدول، توصيه می شود:

)Humax L( سنگرال 40-8-12 •هيومکس مايع•
)Sangral 12-8-40(

)Humax WSG( هيومکس پودر•)Solupotasse( سولوپتاس•

•فولزايم پالس اس پی 
)Fulzyme Plus Sp(

•نوترى پالس )نيترات كلسيم( 
)nutri plus CAN( 

)Fulzyme Sp( فولزايم اس پی•Fetrilon Combi فتريلون كمبی•

)Librel Mg( ليبرل منيزيم•)librel BMX( ليبرل بی ام ايکس•

)Biomin Ca( بيومين كلسيم•)Biomin 446( 446 بيومين•

)Biomin Cal( بيومين كلبر•)Biomin 464( 464 بيومين•

•نوترى پالس 15-5-30 
)nutri plus 15-5-30(

)Biomin 235( 235 بيومين•

•يونی گرين 12-3-43
)Unigreen 12-3-43(

مش��اوره با كارشناسان خبره محلی كه با شرايط كشت در منطقه آشنا هستند؛ 
در بهبود توصيه ها، بهينه كردن مصرف كود ها و سموم، و جلوگيرى از خطرات 

و صدمات احتمالی، ضرورى است.

در كاهش pH نيز مؤثر اس��ت.كودهاى نواتک هم با آزادس��ازى تدريجی ازت، 
ضمن تأمين متناسب اين عنصر، در كاهش هزينه هاى كشاورزى و آلودگی هاى 

زيست محيطی مؤثرند.
كود هاى هيومکس مايع )يا پودر(، فولزايم و فولزايم پالس، س��بب افزايش مواد 
آلی و حاصلخيزى بافت خاک؛ و كودهاى فسگارد و به ويژه باسفولير اكتيو )داراى 
مواد محرک رش��د(، عالوه بر تأمين فس��فر و پتاس��يم، باعث افزايش عملکرد و 

توسعه گياه و مقاومت آن در برابر بيمارى هاى قارچی می شوند.

- مرحله 8-6 برگی:
در اين مرحله، كود هاى حاوى عناصر ماكرو و محلول پاشی هايی مانند آهن، روى 
و منگنز، باعث رش��د بهتر گياه و افزايش عملکرد می ش��ود. استفاده از كود هاى 

ذيل، نتايج خوبی در پی خواهد داشت:

•سنگرال 20-20-20 
)Sangral 20-20-20(

•نيتروفسکا فولير 20-19-19 
)nitrfoska Foliar 20-19-19(

•نواتک 16-10-17 
)Novatec 16-10-17(

)Libfer SP( ليبفر اس پی•

•نوترى پالس 20-20-20
)nutriplus 20-20-20(

)Basafer( بازافر•

•يونی گرين 20-19-20
)Unigreen 20-19-20(

)Magma( ماگما•

- ظهور اولین گل: 
گياه فلفل، نياز تلقيحی بااليی دارد و در اين مرحله، به عناصرى نيازمند اس��ت 
كه توان زايشی آن را افزايش دهند. كود هاى توصيه شده، براى همين منظور و 

در نتيجه، باال بردن عملکرد محصول، در نظر گرفته شده اند:

)Libfer SP( ليبفر اس پی•) Wokozim L( وكوزيم مايع•

)Basafer( بازافر•)Biofert( بيوفرت•

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

)Librel Fe-Lo( سنگرال اوره فسفات•ليبرل آهن•
)sangral urea phosphate(
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مالحظات* اولویت میزان مصرف نحوه مصرف نوع کود زمان مصرف

کود

2 300-100 كيلوگرم در هکتار مخلوط با خاک پرل هوموس/ كانديت
قبل از کشت

مخلوط با خاک و كود دامی 4 40-20 كيلوگرم در هکتار مخلوط با خاک وكوزيم گرانول

1 15-10 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى سنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48

مرحله 4-3برگی 
هر يک كيلوگرم هيومکس پودر معادل 6 ليتر هيومکس 

مايع می باشد 2 6-4 ليتر در هکتار كودآبيارى هيومکس مايع/ هيومکس پودر

4 1 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى فولزايم اس پی/ فولزايم پالس اس پی
4 3-2 ليتر در هکتار محلول پاشی فسگارد/ باسفولير اكتيو

1 15-5 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى نواتک 17-10-16/ سنگرال 20-20-20
 يونی گرين 20-19-20/ نوترى پالس 20-20-20

1مرحله 8-6 برگی 3-1 كيلوگرم در هکتار محلول پاشی نيتروفسکا فولير 20-19-19
2 3-1 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى  ليبفر اس پی/ ماگما/ بازافر

1 12-8 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى سنگرال اوره فسفات/ نواتک 14-48

ظهور اولین گل
2 3-1 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى ليبفر اس پی/ ماگما/ بازافر
2 1 كيلوگرم در هکتار محلول پاشی Fe-Lo ليبرل
4 2-1 ليتر در هکتار محلول پاشی وكوزيم مايع/ بيوفرت

امکان استفاده در آب آبيارى 1 5-2 كيلو گرم در هکتار محلول پاشی يونی گرين 12-3-43

تشکیل میوه 

1 15-5 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى نوترى پالس 30-5-15/ سنگرال 12-8-40
هر يک كيلوگرم هيومکس پودر معادل 6 ليتر هيومکس 

مايع می باشد 2 6-4 ليتر در هکتار كودآبيارى هيومکس مايع/ هيومکس پودر

3 1/5-0/5كيلوگرم در هکتار محلول پاشی  ليبرل منيزيم
3 1-0/5 ليتر در هکتار محلول پاشی بيومين كلسيم/ بيومين كلبر
4 1 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى فولزايم اس پی/ فولزايم پالس اس پی

در صورت نياز می توان به صورت محلول پاشی استفاده كرد 1 15-10 كيلوگرم در هکتار كودآبيارى سولوپتاس

رشد میوه و برداشت
2 10- 6 كيلو گرم در هکتار كودآبيارى نوترى پالس CAN ) نيترات كلسيم(
3 2-1 ليتر درهکتار محلول پاشی بيومين كلسيم/ بيومين كلبر

3 2-0/5كيلوگرم/ ليتر در هکتار محلول پاشی فتريلون كمبی/ ليبرل BMX/ بيومين 446/
بيومين 464/ بيومين 235

با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف و نحوه کاشت و داشت ، توصیه می گردد قبل از مصرف کاال 
در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود انجام گیرد.

در صورت اس�تفاده نادرس�ت و خارج از توصیه های ذکر ش�ده در لیبل و بروش�ور کاالها، 
مس�ئولیتی متوجه ش�رکت تولیدکننده و واردکننده نمی باش�د.

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



فلفل دلمه ای  
توصیه سم�وم  

قارچ کش

نوع/ روش و زمان مصرفمیزان مصرف/ دوزعلف هرز/ بیماری/ آفتنام سم

 0/5 ليتر در هکتار در مزرعه سفيدک سطحیدومارک
به محض مشاهده اولين عالئم بيمارى0/4 در هزار در گلخانه

2-1 کیلوگرم در هکتارسفیدک داخلیکوپراکسی کلراید

حشره کش 
کنه کش

750 گرم در هکتارسفيد بالکاستاركل
به محض شیوع آفت )آستانه خسارت اقتصادی(

0/6 لیتر در هکتارمینوز سبزی و صیفیآبامکتین

750 گرم در هکتار در مزرعه و يا 75 گرم در 100 مگس مينوز سبزى و صيفیاويسکت
به محض مشاهده اولين عالئم آفت، سنين 1 و2 الروىليتر آب براى مصرف در گلخانه

رد.
ه ک
فاد

ست
ها ا
ده 
ها
 از ن
ول
جد

در 
ده 

ر ش
 ذک
ت
لوی
ب او

رتی
ه ت
ن ب
توا
ی 
ع م

ناب
ن م

ود
ود ب

حد
ت م

ور
ر ص

ق د
 فو
ای
ه ه

صی
 تو
 در
*
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معرفی:
.تامی�ن مواد آل�ی با منش�اء گیاهی، زئولی�ت، 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( 10-5 هيوميک اسيد

نحوه مصرف: اختالط با خاک
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل
سبزی و صیفی

اختالط با خاک

گلخانه اىفضاى باز

20-10 كيلوگرم در 100 مترمربع300-100 كيلوگرم در هکتار

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

معرفی: 
.ماده آلی پایدار و دیر تجزیه شونده 

.بهبود ساختمان فیزیکی خاک،بهبودجذب آب و عناصرغذایی
.افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و خاصیت بافری خاک

.افزایش رشد ریشه
.کاهش فرسایش خاک وکاهش سمیت فلزات سنگین

ترکیبات: 

پرل 
هوموس

درصد عناصر )٪(

هيوميک اسيد
Humic Acid

فولويک اسيد 
Fulvic Acid

ازت
N

فسفر
P2O5

پتاسيم
k2O

آهن
Fe

pH

50- 60910/20/31/14-5

نحوه مصرف: اختالط با خاک
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی و صیفی

اختالط با خاک

فضاى بازگلخانه اى

80-40 كيلو گرم
300-100 كيلو گرم در هکتاردر 1000 مترمربع

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

پرل هوموس

Perl Humus

گرانول

25 کیلوگرمی

ساخت آلمان

کاندیت مینرال
Condit® Mineral

گرانول

25 کیلوگرمی

جمهوری اسلواکی

قبل ازکاشتقبل ازکاشت

 | 10
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مرحله 4-3 برگی

معرفی: 
.حاوی مواد محرک رشد برای رشد بهتر فلفل

.استفاده بهتر گیاه از مواد غذایی و رطوبت موجود درخاک
.تقویت اولیه رشد بذور

.کاهش شوک ناشی از تنش ها
.بهبود ریشه دهی

ترکیبات: عصاره جلبک دريايی، مواد آلی، پروتئين ها و محرک هاى رشد
نحوه مصرف: مصرف خاكی 

موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

فلفل/ 
سبزی و صیفی

اختالط با خاک

گلخانه اىفضاى باز

20-10 كيلوگرم در 1000 40-20 كيلوگرم در هکتار
مترمربع

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

وکوزیم گرانول           
Wokozim Granules

محرک رشد گرانول شده

10 کیلوگرمی

ساخت هند 

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

عناصر موجود در خاک
.افزایش ریشه زایی و گلدهی فلفل/ سبزی و صیفی، به علت 

امکان جذب حداکثری فسفر
.بهترین جایگزین دی آمونیوم فسفات معمولی 

.رس�وب گیری قطره چکان ها درنوار های آبیاری به علت دارا 
بودن خاصیت اسیدی

.افزایش خاصیت انبارداری فلفل/ س�بزی و صیفی و امکان 
ارسال به مناطق دورتر

ترکیبات: 

سنگرال اوره فسفات 
 18 -44

درصد عناصر)٪(
)N( ازت)P2O5( فسفر

1844

نحوه مصرف: مصرف خاكی - كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی )به جز كشت هاى هيدرو پونيک(

توصیه مصرف: 
سنگرال اوره فسفات 

 18 -44
 کودآبیاری/ مصرف خاکیمحلول  پاشی 

15-5 كيلوگرم در هکتار3-2 كيلوگرم در هزار 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

قبل ازکاشت
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مرحله 4-3 برگیمرحله 4-3 برگی

معرفی:
.امکان جذب حداکثری فسفر باال و ازت توسط گیاه

.کمک به تولید ریشه قوی و گلدهی عالی 
.تولید میوه ای بیشتر و پرگوشت 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
NPK هزینه در هکتار کمتر نسبت به سایر کودهای.

ترکیبات:

نواتک 
14-48

درصد عناصر)٪(

)N( ازت)P2O5(فسفر)K2O(پتاسيم)MgO(منيزيم)S(سولفور

 1448--5

نحوه مصرف: مصرف خاكی/ كودآبيارى
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ 
 سبزی وصیفی

مصرف خاکی/ کودآبیاری

15-10 كيلوگرم در هکتار

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

اختالط نمی باشد.تکرار مصرف كود، 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 تولیدکشور آمریکا
.افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک 
.کمک به استقرار سریع ریشه درخاک

.بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش 
جمعیت موجودات مفید در خاک

.کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک 
توسط گیاه 

ترکیبات:
درصد عناصر)٪(عناصر تشکیل دهنده هیومکس مایع

Humic Acid (12(هيوميک اسيد

Fulvic Acid( 3(فولويک اسيد

K2O( 3(پتاسيم

نحوه مصرف: كودآبيارى/ نشاء كارى 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی وصیفی
نشاء کاریکودآبیاری

غوطه ور كردن در محلول 6-4 ليتر در هکتار 
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 
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مرحله 4-3 برگیمرحله 4-3 برگی

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

مواد اولیه و موثرترین روش تولیدکشور آمریکا
.افزایش امکان جوانه زنی بذور در خاک 
.کمک به استقرارسریع ریشه درخاک

.بهبود بی نظیر بافت خاک، میزان مواد آلی درخاک، افزایش 
جمعیت موجودات مفید درخاک

.کاهش دهنده شوری
.کمک به افزایش جذب تمامی عناصر مفید موجود در خاک 

توسط گیاه
.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/ بذر مال
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/
 سبزی وصیفی

نشاء کاریمصرف درآب آبیاری

غوطه ور كردن در محلول 1/5 در هزار2-0/5 كيلوگرم در هکتار

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

هیومکس پودری
Humax 95 WSG

پودر قابل حل در آب

 1 کیلوگرمی

ساخت آمریکاساخت آمریکا 

فولزایم اس پی           
Fulzyme SP

پودر

0/5 کیلوگرمی

معرفی: 
.کمک به استقرار بهتر نشاء ،گل دهی بهتر وتشکیل میوه بهتر

.افزایش ریشه زایی 
.حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک 

.حاوی مواد آلی و محرک های رشد و ریز موجودات مفید
.کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه

.تولید کشور آمریکا 
ترکیبات: 

فولزایم اس پی
درصد عناصر )٪(

مواد آلیآمينو اسيدهاى مورد نياز گياه
2060

تعداد باكترى هاى مفيد 1010×2 در هر ميلی گرم

نحوه مصرف: كودآبيارى/ بذرمال
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/
سبزی و صیفی

مقدار مصرفنحوه مصرف

كودآبيارى

يک كيلوگرم درهکتار قبل از كاشت يا 
همراه آبيارى اول 

يک كيلو گرم در هکتار قبل از گلدهی
يک كيلوگرم در هکتار بعد از گلدهی

)يک ماه پس از نوبت دوم(
يک گرم براى هر كيلوگرم بذربذرمال

مالحظات:
تکرار مصرف كود، بسته به نياز گياه می باشد. 
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مرحله 4-3 برگیمرحله 4-3 برگی

ساخت آمریکا 

فولزایم پالس اس پی           
Fulzyme Plus SP

پودر 

0/5 کیلوگرمی

معرفی: 
.افزایش ریشه زایی 

.حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک 
.حاوی موادآلی ومحرک های رشد و ریز موجودات مفید

.کمک به جذب حداکثری فسفرتوسط گیاه
.تولید کشور آمریکا 

ترکیبات: 
درصد عناصر)٪(عناصرتشکیل دهنده فولزایم پالس اس پی

20آمينو اسيد هاى مورد نياز گياه 

60مواد آلی

0/3محرک هاى رشد: هورمون ها

تعداد باكترى هاى مفيد 1010×2 در هر ميلی گرم

نحوه مصرف: كود آبيارى/ بذرمال
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی 

توصیه مصرف: 

فلفل/
سبزی و صیفی 

مقدار مصرفنحوه مصرف

• يک كيلوگرم درهکتار همراه آبيارى اول كودآبيارى
• يک كيلوگرم در هکتار قبل از گلدهی

يک گرم براى هر كيلوگرم بذربذر مال

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

معرفی: 
.دارای خواص قارچ کشی و کودی همزمان بسیار عالی

.درصد باالی فسفر و پتاسیم
.پیشگیری و افزایش مقاومت نسبت به بیماری های قارچی و 

سفیدک های دروغی
.تولید کشور آمریکا

ترکیبات:

فسگارد

درصد عناصر )٪(
)حجمی/ وزنی(

درصد عناصر )٪(
)وزنی/ وزنی(

)k2o( پتاسيم)p2o5( فسفر)k2o( پتاسيم)p2o5( فسفر

36402528

نحوه مصرف: محلول پاشی/ كودآبيارى 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

فلفل/

 سبزی وصیفی

کودآبیاریمحلول پاشی 

3 ليتر در هکتار
3 ليتر در هکتار )براى پيشگيرى از بروز بيمارى(

5 ليتر در هکتار )در صورت عدم مصرف 
5 ليتر در هکتارمرحله اول و بروز بيمارى(

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

فسگارد
Phosgard

مايع

1 لیتری

ساخت آمریکا 
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مرحله 8-6 برگی مرحله 4-3 برگی

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

.تامین ازت، فس�فر و پتاس و محرک رش�د )عصاره جلبک 
دریایی( و محلول پاشی های مورد نیاز گیاه

.پیشگیری کننده و درمان کننده بیماری های قارچی 
.تولید اروپا، از با کیفیت ترین مواد اولیه

.عملکرد بیشتر
.افزای�ش مقاومت اکتس�ابی گی�اه از طریق افزایش س�طح 

فایتوآلکسین های گیاهی

ترکیبات:

باسفولیر اکتیو

درصد عناصر غذایی )٪(
روىمنگنزآهنپتاسيمفسفرنيتروژن

NP2O5K2OFeMnZn

327180/020/010/01
مواد آلیموليبدنبرمس

CuBMoOrganic Matter

0/020/010/0013

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

توصیه مصرف:

فلفل/ 
 سبزی وصیفی

کودآبیاریمحلول پاشی 

10-5 ليتر درهکتار5-2 ليتر در هکتار

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

باسفولیر اکتیو
 Basfoliar Aktiv

مايع 

1 لیتری

ساخت آلمان

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

فصل رشد
.بوته ای شاداب تر،قوی تر 

.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال فلفل به نقاط دورتر 
.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: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ 
 سبزی وصیفی

مصرف خاکی/کودآبیاری 

15-5 كيلوگرم در هکتار

مالحظات: 
اي��ن كود با كودهايی كه pH بااليی دارن��د و يا روغن هاى معدنی قابل اختالط 

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

نواتک سلوب
16 -10 -17

Novatec Solube
 16-10-17

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی 

ساخت اسپانیا 
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مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی

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

.کامال محلول در آب
.سرعت جذب باال

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

.حاوی عناصر محلول پاشی 
ترکیبات:

سنگرال
 20 -20-20 

درصد عناصر )٪(
گوگردپتاسيمفسفرنيتروژن

NP2O5K2OSO3

2020201/3
)ppm( میلی گرم در کیلوگرم

موليبدنبرمسروىمنگنزآهن
FeMnZnCuBMo

604010102010

نحوه مصرف: مصرف خاكی - كودآبيارى/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ 
سبزی وصیفی

 محلول پاشیمصرف خاکی - کودآبیاری 

3-1 كيلوگرم درهکتار15-5 كيلوگرم در هکتار

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

معرفی: 
.تأمین مناسب ازت، فسفر و پتاس در طول دوره رشد 

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

.دارای پتاس�یم و نیتروژن به فرم نیترات پتاس�یم و عناصر 
محلول پاشی 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: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ 
 سبزی وصیفی

محلول پاشی کودآبیاری 

5-2 كيلوگرم در هکتار15-5 كيلو گرم در هکتار

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
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مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی

ساخت اسپانیااتحادیه اروپا

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

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

نیتروفسکافولیر
20-19-19 

Nitrophoska Foliar( 
 )20-19-19

پودر قابل حل در آب
1 کیلوگرمی

معرفی:
.کود NPK تأمین کننده متناسب عناصر

.دارای عناصر محلول پاشی به صورت کالت
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه

.بهبود کیفیت و کمیت محصول
ترکیبات: 

نوتری پالس
20-20-20

درصد عناصر غذایی )٪(
پتاسيمفسفرازت
NP2O5K2O

202020
)ppm( میلی گرم در کیلوگرم

موليبدنبرمسروىمنگنزآهن
FeMnZnCuBMo

10005005004020040

نحوه مصرف: مصرف خاكی – كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ 
 سبزی وصیفی

محلول پاشی مصرف خاکی/ کودآبیاری 

2-1 كيلوگرم در هکتار15-5 كيلو گرم در هکتار

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

معرفی: 
.با کیفیت ترین NPK محلول پاشی اروپا همراه بامنیزیم وگوگرد
.حاللیت بس�یار باال درمقایس�ه با کود های دیگر و مناسب 

دوران رشد رویشی
.دارای منیزیم الزم جهت نیاز ویژه فلفل

.بهترین تامین کننده ازت، فسفر و پتاس ازطریق محلول پاشی 
.افزایش باور نکردنی کیفیت و عملکرد فلفل 

ترکیبات :

نیتروفسکافولیر

20-19-19

درصد عناصر)%(

)N(ازت)P2O5(فسفر)K2O(پتاسيم)MgO(منيزيم)S(گوگرد

2019190/50/8

نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل / سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل / سبزی و صیفی
محلول پاشی 

3-1كيلوگرم در هکتار

مالحظات: 
تکرار مصرف ، بسته به نياز گياه می باشد.
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مرحله 8-6 برگی مرحله 8-6 برگی

معرفی:
EDDHA کودآهن بسیار با کیفیت به صورت کالت.

.تولید اروپا
.افزایش کیفیت و عملکرد فلفل/ سبزی و صیفی

.حاللیت بسیار باال
.قابلیت جذب باال حتی درخاک های قلیایی وآهکی و شور

.تولید اروپا
EDDHA 6٪ به فرم كالت )Fe(ترکیبات: آهن

نحوه مصرف: مصرف خاكی/ كودآبيارى
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری

3-1 كيلوگرم در هکتار

مالحظات:
اين كود قابل اس��تفاده براى مصارف محلول پاش��ی نمی باشد.تکرار مصرف كود، 

بسته به نياز گياه می باشد. لیبفر اس پی
Libfer SP

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت اسپانیا

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

منگنز و روی در خاک برای کشت فلفل
. تولید اروپا از بهترین مواد اولیه

ترکیبات: 
)W/W%(درصد وزنی)٪( عناصر غذایی

6)Fe( EDDHMA )4/8 آهن )ارتو-ارتو

1/25)Mn( EDTA منگنز

0/75)Zn( EDTA روى

نحوه مصرف: اختالط با خاک/ كودآبيارى
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی و صیفی
مصرف خاکی/ کودآبیاری

3-1 كيلوگرم در هکتار 

مالحظات:
كود ماگما قابل استفاده براى محلول پاشی نمی باشد چرا كه جذب اين كود فقط 

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

ساخت اسپانیا

نوتری پالس ماگما
Nutriplus® Magma

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

 | 26



 | 29

آغاز گلدهی مرحله 8-6 برگی

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 فلفل

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

EDDHA 6٪ به فرم كالت )Fe(ترکیبات: آهن
نحوه مصرف: اختالط با خاک/ كودآبيارى

موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف: 

فلفل/
سبزی وصیفی

مصرف خاکی/ کود ابیاری

3-1 كيلوگرم در هکتار

مالحظات:
 هرگز كود بازافر را براى مصارف محلول پاشی استفاده نکنيد چرا كه جذب اين 

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

معرفی: 
.کیفیت بسیار باال

.بهتری�ن تأمین کنن�ده آه�ن م�ورد نی�از گی�اه به صورت 
محلول پاشی

.قابل اس�تفاده در سیس�تم آبیاری به وی�ژه در خاک های 
خنثی و اسیدی

.تولید اروپا
EDTA ترکیبات: 13/2٪ آهن به فرم كالت

نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/  سبزی وصیفی
محلول پاشی

1 كيلوگرم در هکتار

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

لیبرل آهن
Liberel Fe - Lo

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت انگلستان
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آغاز گلدهیآغاز گلدهی

معرفی:
.دارای عصاره جلبک دریایی جهت افزایش مواد محرک رشد 

در اطراف ریشه
.کاهش دهن�ده ش�وک های وارده ب�ه گی�اه در اث�ر انتق�ال 

نشاء،تنش های محیطی، خشکی و شوری خاک
.محرک رشد گیاه و زودرسی
.افزایش کیفیت و عملکرد

.افزای�ش خاصیت انب�ارداری به جهت ج�ذب کافی عناصر 
غذایی و رفع تنش ها

ترکیبات: عصاره جلبک دريايی، مواد آلی، پروتئين ها و محرک هاى رشد
نحوه مصرف: محلول پاشی

موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی و صیفی
محلول پاشی

1-0/5 ليتر در هکتار

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

وکوزیم مایع
Wokozim Liquid

محرک رشد

0/5 لیتری

ساخت هند

معرفی: 
.ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضد تنش

.گلدهی بهتر فلفل
.جلوگیری کننده از ریزش گل

.افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
.کمک مؤثر به تلقیح و تشکیل میوه 

ترکیبات: مواد آلی، مواد محرک رشد و هورمون هاى گياهی 
نحوه مصرف: محلول پاشی

موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف: 

فلفل/ سبزی وصیفی
محلول پاشی 

2-1 ليتر در هکتار

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

بیوفرت           
Biofert

 مايع

1 لیتری

ساخت لبنان 
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تشکیل میوه

معرفی:
.تأمین کننده پتاس، ازت و فسفر به همراه محلول پاشی ها در 

مراحل رشد میوه
.فلفل زودرس تر، سفت تر و قرمز تر

.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر
.پتاس�یم و نیتروژن موج�ود به صورت نیترات پتاس�یم و 

 EDTA عناصر محلول پاشی به صورت کالت

ترکیبات: 

یونی گرین 12-3-43

درصد عناصر غذایی )٪(

پتاسيمفسفرازت
NP2O5K2O

12343

)ppm( میلی گرم در کیلوگرم

مسروىمنگنزآهن
FeMnZnCu

250100100100

نحوه مصرف: كودآبيارى/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:
فلفل/ 

سبزی وصیفی 
محلول پاشیکودآبیاری

4-2 كيلوگرم در هکتار10-5كيلوگرم در هکتار

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه است.

یونی گرین 12-3-43
 Unigreen 12-3-43

               
پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت لبنان

تشکیل میوه

اتحادیه اروپا

نوتری پالس 15-5-30
Nutri plus15-5-30

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

معرفی:
 NPK کود تأمین کننده عناصر.

.دارای عناصر محلول پاشی
.پودر قابل حل در آب با قابلیت جذب سریع برای گیاه

.بهبود کیفیت و کمیت محصول
.دارای پتاسیم باال

.دارای منیزیم 
ترکیبات: 

نوتری پالس
15-5-30

درصد عناصر غذایی )٪(

منيزيمپتاسيمفسفرنيتروژن
NP2O5K2OMg

155302

)ppm( میلی گرم در کیلوگرم

موليبدنبرمسروىمنگنزآهن
FeMnZnCuBMo

40020020010010010

نحوه مصرف: مصرف خاكی – كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ 
سبزی وصیفی 

محلول پاشیمصرف خاکی/ کودآبیاری

3-1 كيلوگرم در هکتار15-5كيلوگرم در هکتار

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

معرفی: 
.تأمین کننده عناصر NPK برای گیاه

.دارا بودن پتاسیم باال جهت دوران زایشی گیاه
.تأمین عناصر محلول پاشی

.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: فلفل/ سبزى وصيفی

فلفل/ 
سبزی وصیفی 

محلول پاشیمصرف خاکی-کودآبیاری

4-2 كيلوگرم در هکتار15-5كيلوگرم در هکتار

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

معرفی: 
EDTA لیبرل منیزیم، کالت منیزیم از نوع.

.پیشگیری و رفع کمبود منیزیم به صورت محلول پاشی
.افزایش کلروفیل و سبزینگی در گیاه

EDTA 5/5٪ به فرم كالت )Mg( ترکیبات:منيزيم
نحوه مصرف: محلول پاشی

موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی
توصیه مصرف:

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

1/5 –0/5 كيلوگرم در هکتارفلفل/ سبزى و صيفی

مالحظات: 
ليبرل منيزيم با تركيبات كلس��يم 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 
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تشکیل میوهتشکیل میوه

معرفی:
.بهترین منبع تأمین همزمان کلسیم کالت شده با اسیدآمینه 

گالیسین و بر برای فلفل دلمه ای
.زودرسی نسبی محصول و کاهش ریزش محصول 

.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دورتر
.میوه بیشتر و مقاوم تر به بیماری ها

.تولیدکشورآمریکا از بهترین مواد اولیه
ترکیبات:

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

Ca(6/255( كلسيم

B( 1/251( بر

موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی 
نحوه مصرف: محلول پاشی

توصیه مصرف:

فلفل/
 سبزی وصیفی 

محلول پاشی 

1-0/5 ليتر در هکتار

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

بیومین کلبر 
Biomin CalBor

 مايع

1 لیتری

ساخت آمریکا 

بیومین کلسیم
 Biomin Calcium

مایع

1 لیتری

ساخت آمریکا 

معرفی: 
.بهتری�ن و طبیعی ترین منبع تامین کلس�یم کالت ش�ده با 

اسیدآمینه گالیسین برای فلفل
.افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها وتنش های محیطی
.فلفلی زودرس تر و پرمحصول تر با بازار پسندی بهتر

.تولیدکشور آمریکا از بهترین مواد اولیه
ترکیبات: 

درصد عناصر )٪(مواد تشکیل دهنده بیومین کلسیم

7 )وزنی/ وزنی(8/4 )حجمی/ وزنی(كلسيم كالت شده

نحوه مصرف: محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:
فلفل/ 

سبزی وصیفی 
محلول پاشی 

1-0/5 ليتر در هکتار در هر نوبت

مالحظات: 
تکرار مصرف، بسته به نياز گياه می باشد.
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رشد میوه و برداشت

معرفی:
.مقاوم کننده فلفل/ سبزی وصیفی درمقابل تنش های محیطی 

از قبیل خشکی و شوری و سرما
.افزایش رنگ پذیری وگوشت دار شدن فلفل

.افزایش زودرسی 
.استفاده از طریق نوار آبیاری

.اسیدی کردن خاک
.تولید اروپا

ترکیبات: 

سولوپتاس

درصد عناصر)٪(

)K2O( 51 پتاس

)SO3
46 گوگرد )

نحوه مصرف: محلول پاشی / كودآبيارى - آبيارى تحت فشار
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف: 
فلفل/ سبزی و صیفی

گلخانهفضای بازنحوه مصرف

6-4 كيلو گرم در 1000 مترمربع15-8 كيلو گرم در هکتاركودآبيارى

5-3 كيلو گرم در 1000 مترمربع12-7 كيلو گرم در هکتارآبيارى تحت فشار

4-2 كيلو گرم در 1000 مترمربع4-3 كيلو گرم در هکتارمحلول پاشی 

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

سولوپتاس
Solupotasse

پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

ساخت بلژیک

رشد میوه و برداشت

ساخت لبنان

CAN نوتری پالس 
Nutriplus CAN

 پودر قابل حل در آب

25 کیلوگرمی

معرفی:
.تأمین کننده کلسیم و نیتروژن مورد نیاز فلفل/ سبزی و صیفی

.افزایش دهنده کیفیت محصول و خاصیت انبارداری
.افزایش مقاومت فلفل/ سبزی وصیفی به بیماری ها 

.بهبود ماندگاری و حمل و نقل
ترکیبات:

 CAN نوتری پالس

)نیترات کلسیم(

درصد عناصر تشکیل دهنده )٪(

)Ca( كلسيم)N( ازت

1915/5

نحوه مصرف: كودآبيارى/ محلول پاشی 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف:

فلفل/  سبزی وصیفی

میزان مصرف بر حسب کیلو گرم

كود آبيارى 
)در هکتار در هر دوره(

محلول پاشی
 )در هکتار(

6-102 -4
مالحظات:

از اختالط اين كود با كودهاى فس��فرى خوددارى ش��ود.تکرار مصرف، بسته به 
نياز گياه می باشد.
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رشد میوه و برداشترشد میوه و برداشت

معرفی:
.امکان تولید بیشتر و با کیفیت تر فلفل/ سبزی و صیفی

.دارای باالترین درصد عناصر محلول پاشی مورد نیاز فلفل/ 
سبزی و صیفی

.افزایش خاصیت انبارداری و قابلیت ارس�ال فلفل/ سبزی و 
صیفی به مناطق بسیار دور

.تولید اروپا از با کیفیت ترین مواد اولیه
ترکیبات:

درصد عناصر)٪(عناصر تشکیل دهنده فتریلون کمبی 2 
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: فلفل/ سبزى وصيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ سبزی وصیفی
محلول پاشی

1-0/5 كيلو در هکتار

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

فتریلون کمبی 2
 Fetrilon Combi 2

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت لهستان 

معرفی: 
.حاوی مجموعه ای از عناصر محلول پاشی آهن،روی، منگنز، 

EDTA مس، بر و مولیبدن تولید شده به شکل کالت
.قابل استفاده در سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای 

.محصولی بازارپسند ترو پر گوشت تر
.محصولی س�فت تر ب�ا افزایش خاصیت انب�ارداری و امکان 

ارسال به مناطق دور
.تولید کشور انگلستان

ترکیبات:

لیبرل بی ام ایکس

درصد عناصر)٪(
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: فلفل/ سبزى و صيفی 

توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی و صیفی
محلول پاشی

1-0/5 كيلو در هکتار

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

لیبرل بی ام ایکس
Librel BMX

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت انگلستان 
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رشد میوه و برداشترشد میوه و برداشت

معرفی:
.حاوی درصد باالی کلیه عناصر محلول پاشی کالت شده، به 

طور طبیعی با اسید آمینه گالیسین
.دارای محرک رشد الزم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی

.محصولی بازارپسند تر و پر گوشت تر
.محصولی س�فت تر با افزایش خاصیت انب�ارداری و امکان 

ارسال به مناطق دور
.عملکرد بیشتر

.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
ترکیبات: 

درصد عناصر)٪(موادتشکیل دهنده بیومین 446
Organic Nitrogen )N(6/0نيتروژن آلی

Iron )Fe(4/0آهن
Manganese )Mn(4/0منگنز
Zinc )Zn(6/0روى
Copper )Cu(1/5مس
Boron )B(0/8بر

Molybdenum )Mo(0/1موليبدن
Magnesium )Mg(1/5منيزيم
Sulfur )S(10گوگرد

Bio-Stimulants0/0125محرک رشد

نحوه مصرف: محلول پاشی 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ سبزی و صیفی
محلول پاشی

1-0/5 كيلو در هکتار

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

بیومین 446
Biomin 446 

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت آمریکا 

معرفی: 
.حاوی درصد باالی کلیه عناصر محلول پاش�ی کالت ش�ده، 

به طور طبیعی با اسید آمینه گالیسین
.دارای محرک رشد الزم جهت افزایش رشد رویشی و گلدهی

.محصولی بازار پسندتر و پرگوشت تر
.افزایش خاصیت انبارداری و امکان ارسال به مناطق دور

.عملکرد بیشتر
.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک

ترکیبات:
درصد عناصر)٪(موادتشکیل دهنده بیومین 464

Organic Nitrogen )N(6/0نيتروژن آلی
Iron )Fe(4/5آهن
Manganese )Mn(6/0منگنز
Zinc )Zn(4/5روى
Copper )Cu(2/0مس
Boron )B(0/8بر

Molybdenum )Mo(0/1موليبدن
Sulfur )S(10گوگرد

Bio-Stimulants0/0125محرک رشد

نحوه مصرف: محلول پاشی 
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف:

فلفل/ سبزی وصیفی
محلول پاشی

1-0/5 كيلو در هکتار

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

بیومین 464
Biomin 464 

پودر قابل حل در آب

1 کیلوگرمی

ساخت آمریکا 
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رشد میوه و برداشت

معرفی:
.حاوی کلیه عناصر محلول پاشی کالت شده، به طور طبیعی با 

اسید آمینه گالیسین
.قابل استفاده به صورت محلول پاشی و کودآبیاری

.محصولی بازار پسندتر
.عملکرد بیشتر

.تولید کشور آمریکا از مواد اولیه درجه یک
ترکیبات: 

درصد عناصر)٪(موادتشکیل دهنده بیومین 235
Organic Nitrogen )N(2نيتروژن آلی

Magnesium )Mg(0/4منيزيم
Iron )Fe(1آهن
Manganese )Mn(1/5منگنز
Zinc )Zn(2/5روى
Copper )Cu(0/4مس

Molybdenum )Mo(0/02موليبدن

نحوه مصرف: كودآبيارى/ محلول پاشی
موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی

توصیه مصرف: 

فلفل/ 
 سبزی وصیفی

محلول پاشی کودآبیاری

2-1 ليتر در هکتار آب4-2 ليتردر هکتار 

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

بیومین 235
Biomin 235 

مايع قابل حل در آب

4 لیتری                 

ساخت آمریکا 

دومارک
Domark

 10% EC 

1 لیتری

ساخت ایتالیا 

معرف�ی:
.قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری، درمان و ریشه کنی

.کنترل فوق العاده س�فیدک س�طحی
.ماده مؤثره و فرموالس�یون انحصاری
.محصول اروپایی با کیفیت اس�تثنایی

.دوره کارن�س 3 روز )فاصل�ه زمانی آخرین سم پاش�ی تا 
برداش�ت محصول(

موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی
توصیه مصرف:

میزان استفادهنام بیمارینام محصول

مزرعه:0/5ليتر در هکتارسفيدک سطحیفلفل/ سبزى و صيفی
گلخانه:0/4 در هزار

مالحظات:
تکرار سم پاشی در صورت نياز با نظر كارشناس گياه پزشک صورت گيرد.
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کوپراکسی کلراید
Copper Oxychloride

 35% WP

1 کیلوگرمی

ساخت ایتالیا 

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

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

موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی
توصیه مصرف: 

مقدار مصرفنام بیماری نام محصول 

1 تا 2 كيلوگرم در هکتارسفيدک داخلیفلفل/ سبزى و صيفی 

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 تأخير 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.

استارکل
Starkle

20% SG

ساخت ژاپن

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

.تولیدکشور ژاپن
موارد مصرف:  فلفل/ سبزى و صيفی 

توصیه مصرف: 
میزان مصرف زمان مصرفنام آفتنام محصول

فلفل
750 گرم در هکتارهمزمان با شروع آلودگیسفيد بالکسبزى و صيفی

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

ساخت بلژیک 

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

.کنه ک�ش و حشره کش�ی تماس�ی و گوارش�ی ب�ا خاصیت 
سیستمیک محدود

موارد مصرف: فلفل/ سبزى و صيفی
توصیه مصرف: 

مقدار مصرفنام آفتنام محصول

0/6 ليتر در هکتارمگس مينوزفلفل/ سبزى و صيفی

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

اویسکت
Evisect

50% SP

100 گرمی

ساخت فرانسه 

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: فلفل/ 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

فلفل
 سبزى و صيفی

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