
تامین و جبران کمبود عناصر کم مصرف و ُپرمصرف توسط اندام هاى هوایى گیاه، به ویژه برگ ها 
همان تغذیه برگى و یا محلول پاشى است. از فواید محلول پاشى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

چیست؟ پاشى  محلول 

- عبور از شرایط نامساعد خاك موثر در جذب عناصر غذایى
-  پیشگیرى سریع از کمبود عناصر غذایى

-  به حداقل رساندن تاثیر عوامل محیطى بر جذب
-   تامین عناصر به صورت اختصاصى در نقاط هدف 

-  بهبود رشد گیاه در مراحل حساس 
-  فراهم کردن مواد غذایى براى گیاهانى با ریشه هاى عمیق

-  پیشگیرى از آسیب به ریشه ها (مکانیکى و بیولوژیکى)
-  کمک به بهبود اثرات ناشى از تنش 

کمپلکس هاى تخصصى جهت کاربرد برگى و تامین سریع نیازهاى تغذیه اى گیاهان مختلف هستند. این 
محصوالت امکان جذب سریع در اندام هاى گیاهى را دارا هستند و در نتیجه اثر بخشى زودهنگام در انواع 

گیاهان را نشان مى دهند.

pnp مایع  کودهاى 
کود پى ان پى پتاسیم کربو، حاوى کربوکسیلیک اسید عامل کالت کننده 
عناصر غذایى است. کربوکسیلیک اسیدها از گیاهان استخراج مى شوند 
بنابراین، پس از کاربرد، توسط بافت گیاهى شناخته شده و نسبت به 
مى شود.  استفاده  و  تجزیه  راحتى  به  گیاه  در  کننده ها  کالت   سایر 
بنابراین این کود عالوه بر تامین نیاز گیاه به عنصر پتاسیم، با خاصیت 

کالت کنندگى خود، جذب دیگر عناصر را نیز بهبود مى بخشد.

از اختالط کلبور PNP با کودهاى فسفاته و سولفاته خوددارى نمایید.
در شرایط ضرورى، نیمى از مخزن را با آب پرکرده، کودهاى دیگر را افزوده و در آخرکلبور را اضافه نمایید.

درصد حجمىدرصد وزنى فرم عنصر
پتاسیم

مایع کود 

(w/w)
33 K2O

8نیتروژن
50/16
12/16 N

کربو پتاسیم  پى  ان  پى  تجزیه  جدول 

PNP Potassium Carbo

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

پس از تشکیل میوه ها تا آغاز رنگ گیرى
3-2مرتبه 

در طى دوران رشد میوه 3-2 مرحله

پس از تشکیل میوه ها تا آغاز رنگ گیرى
3-2 مرتبه

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه هسته دار

سیب و گالبى

صیفى جات

2/5-3/5

2/5-3/5

1/5-2/5

1/5-2/5

2-4

2-4

2-3

جدول کاربرد

پس ازتشکیل دانه ها2-1مرحله 3-2غالت

در طى دوران رشد2-1مرحله 2/5-1/5کاهو و کلم 2-3

در طول دوران رشد بوته ها
2-1مرحله 2/5-1/5گیاهان زینتى 1-1/5� �� � � � � � ��� �
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وزن مخصوص:
اسـیـدیــتــه:
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به صورت سوسپانسیون و حاوى  کلبور کودى فرموله شده  پى  ان  پى 
14/6% کلسیم مى باشد و  با فرموالسیون سوسپانسیون، به هیچ وجه 
دچار رسوب و ته نشینى نمى گردد و به سادگى در تانک مخلوط مى شود. 
عالوه بر کلسیم، حاوى عنصر بور نیز مى باشد. وجود کلسیم و بور در یک 
ترکیب به دلیل وجود خاصیت سینرژیست (هم افزایى)، این دو عنصر 
به سرعت   PNP Calbor کاربرد  بهبود مى دهند.  را  یکدیگر  جذب 
عوارض ناشى از کمبود کلسیم را رفع و در افزایش کیفیت و عمرانبارمانى 

محصوالت نقش بسیار موثرى دارد.

درصد وزنى درصد حجمىفرم عنصر
کلسیم

بور

سوسپانسون کود 

(w/w)
14/6

6/9

21/46

10/14

CaO

B

کلبور پى  ان  پى  تجزیه  جدول 

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

تورم جوانه ها-تکرار در طى دوران رشد میوه

در طى دوران رشد میوه 1-2 مرحله

تورم جوانه ها-تکرار در طى دوران رشد میوه
2مرحله

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه هسته دار

سیب و گالبى

صیفى جات

 PNP CALBOR SC
پى ان پى آمینو پالس با فراهم کردن آمینواسیدهاى سنتز شده به گیاه، 
در ذخیره انرژى و استفاده این انرژى در مواقع ضرورى کمک مى کند. 
بنابراین توان گیاه بهبود یافته و در نتیجه گیاه در مقابله با عوامل بیمارى زا 
و انواع تنش ها، واکنش بهترى نشان مى دهد. آمینواسیدها در بسیارى از 
پس  دارند،  نقش  متابولیسمى  مسیرهاى  کنترل  و  گیاهى  فرایندهاى 

عاملى مهم در رسیدن به عملکرد مناسب، به حساب مى آیند.

درصد حجمىدرصد وزنى فرم عنصر
مواد آلى

آمینو اسید آزاد

کربن آلى

نیتروژن

آمینو اسید کل

مایع کود 

(w/w)
25

22
17

12

3/7

27/87

24/53
18/95

13/38

4/12

aa

organic
matter

Laa

C

N

پالس آمینو  پى  ان  پى  تجزیه  جدول 

PNP AMINO PLUS

2-3

2-4

1-2

1-2

2-2/5

2-3

کاربرد جدول 

پس از پایان رشد رویشى1-2مرحله 1/5-1گیاهان غده اى 2-2/5

در طول رشد1-2مرحله 1/5-1کاهو و کلم 2-2/5

تورم جوانه ها-آغاز پر کردن میوه ها
2-1مرحله

3-2پسته 2-3

در طول دوران رشد بوته ها
1-2مرحله

_گیاهان زینتى 1-1/5

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

تورم جوانه ها-تکرار در طى دوران رشد 
میوه ها 2-3مرحله

در طى دوران رشد میوه 3-2 مرحله

در طى دوران رشد میوه 2مرحله

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه هسته دار

سیب و گالبى

صیفى جات

3-5

3-5

2-3

2-3

3-3/5

2-3

کاربرد جدول 

پس از پایان رشد رویشى 3-2مرحله 3-2گیاهان غده اى 2-2/5
در طول رشد 3-2مرحله 3-2کاهو و کلم 2-3

در طول دوره باردهى  3-2مرحله 5-3پسته 3-3/5
در طول دوران رشد بوته ها

1-2مرحله
_گیاهان زینتى 1-2

کود پى ان پى، پى کى مکس با ترکیب فسفیت پتاسیمى خود عالوه 
بر خواص تغذیه اى، به دلیل محتوى اسید فسفونیک منجر به تولید 
پروتئین هاى دفاعى و فیتوالکسین ها در سلول هاى گیاهى مى گردد، 
قارچ هاى  بخصوص  زا،  بیمارى  عوامل  به  گیاهان  مقاومت  افزایش 
بیمارى زا نقش اساسى اسید فسفونیک مى باشد. محتواى پتاسیمى 
این محصول نیز، با تنظیم نحوه عملکرد سلول هاى روزنه، میزان تبخیر 
و تعرق گیاه را کنترل نموده و همچنین موجب بهبود رنگ گیرى و 

کیفیت محصوالت کشاورزى میگردد.

درصد حجمىدرصد وزنى فرم عنصر

پتاسیم

فسفر

مایع کود 

(w/w)

27/4

23/8

44/11

38/31

K2O

P2O5

مکس کى  ان پى، پى  تجزیه پى  جدول 

PNP PK MAX

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

ابتداى مراحل رشد گیاه
 تکرار 3-2مرحله

در طى دوران رشد میوه 1-2 مرحله

پس از تشکیل میوه ها و 3-2تکرار

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه هسته دار

سیب و گالبى

صیفى جات

3-4

3-4

2-3

2-2/5

2-3

2-2/5

کاربرد جدول 

پس از تشکیل 4تا6برگ و 2-1مرحله 3-2گیاهان غده اى 2-2/5
در طول دوره رشد1-2مرحله 3-2کاهو و کلم 2-2/5

در طى دوران رشد میوه ها2-1مرحله 4-3پسته 2-3
در طول دوران رشد بوته ها

1-2مرحله _گیاهان زینتى 1-1/5

این ترکیب با دیگر ترکیبات اختالط پذیر است. اما بهتر است ابتدا مخزن را پر از آب کرده و ترکیبات دیگر 
را با آب مخلوط، سپس پتاسیم کربو را به آنها اضافه نمایید.

از اختالط آمینو پالس PNP با اسیدها خوددارى نمایید.
در شرایط ضرورى، نیمى از مخزن را با آب پرکرده، کودهاى دیگر را افزوده و در آخرآمینوپالس را اضافه نمایید.

این ترکیب با دیگر ترکیبات اختالط پذیر است. اما بهتر است ابتدا مخزن را پر از آب کرده و ترکیبات دیگر 
را با آب مخلوط، سپس پى کى مکس را به آنها اضافه نمایید.

وزن مخصوص:
اسـیـدیــتــه:

1/47
8/5

وزن مخصوص:
اسـیـدیــتــه:

1/115
5-5/8

وزن مخصوص:
اسـیـدیــتــه:

1/61
8/0


