
    

 

 

 

 مراحل مصرف نوع کود توضیحات

 سولفات پتاسیم مقدار برحسب آزمون خاک تعیین شود. 
 قبل از کاشت 

 
بایوران بایوفسفات   

کود اوره برای یک هکتار همان توصیه شده در کوددهی اوره دقت شود مقدار 

مقدار توصیه شده به سه قسمت برحسب بلکه ابتدا بطور کامل مصرف نشود 

درصد  30شده مصرف گردد.  و در مراحل ذکر درصد گفته شده تقسیم شود

 قبل از کشت استفاده شود.  شده،  کود ازته یا اوره توصیهمقدار 

کود ازته مقدار درصد 30  

منطقه نوع بذرمال انتخاب شود. برای بذر یک هکتار، یک باتوجه به شرایط 

 یا بایوفارم در بذرمال استفاده شود.  96د پروبیو یا دو لیتر از کو

96پروبیو   
 بایوفارم زراعی بذرمال

در مسیر آب آبیاری اضافه  96لیتر از کود پروبیو  3به ازای هر یک هکتار 

 شود. 

96پروبیو   
 

نجه زنیپ به آن  96ابتدا مقدار آن برحسب لیبل تعیین و درون مخزن رقیق و پروبیو  

 اضافه شود.

 هیومیک اسید 

 فسفر باال تعیین و در آب آبیاری استفاده شود. کود مقدار برحسب لیبل 

درصد کود ازته 15 مقدار توصیه شده کود ازته در مرحله پنجه زنی استفاده شود. درصد  15  

و بایوفارم به آن  در مخزن کود رقیقتعیین و کود مقدار برحسب لیبل 

 شود. اضافه و در آب آبیاری استفاده

باال پتاس   

 ساقه دهی

 بایوفارم لیتر در آب آبیاری استفاده شود.  3به ازای هر یک هکتار 

 کود کامل ریزمغذی یا میکرو مقدار برحسب لیبل تعیین و محلول پاشی شود. 

در مخزن رقیق و سپس  درصد آن  50 مقدار برحسب لیبل کود تعیین و

 رشدافزا به آن اضافه و محلول پاشی شود. 

 پتاس باال
 خوشه دهی

 رشدافزا لیتر رشدافزا محلول پاشی شود.  2به ازای هر یک هکتار 

در مخزن رقیق و   کود الباقیدرصد  50 مقدار برحسب لیبل کود تعیین و

 سپس رشدافزا به آن اضافه و محلول پاشی شود.

 پتاس باال
 

 شیری شدن دانه
 

درصد کود ازته 15یا  نیتروژن یا ازت مایع محلول پاشی شود.   

 رشدافزا لیتر رشدافزا محلول پاشی شود.  2به ازای هر یک هکتار 

 آبی  گندم برنامه تغذیه ای

در ساعات و روزهای اداری: ناس پاسخگوکارش  

 مهندس سعیده رنجبر

 (333)داخلی  026-34806666 -09145673443
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