
کمپانى زیگلر آلمان با سابقه ى 30 ساله ى خود 
محصوالت  تولید  مسیر  در  همواره  اروپا  در 

باکیفیت گام برداشته است.
نسبت هاى  داراى  کمپانى  این  پودرى  کودهاى 
مختلف و متناسبى از عناصر ماکـرو و میکـرو 
یکدیگر،  کنار  در  عناصر  کلیه  وجود  مى باشد. 
تمامى نیازهاى تغذیه اى گیاهان را برآورده مى کند. 
مهندسین زیگلر، در انتخاب منابع و مواد اولیه 
مـورد استـفـاده، دقت بسـیـارى نـمـوده انـد؛ 
به طورى که در فرموالسیون این کودها متناسب 
با هر دوره رشدى و ارجحیت گیاهان، فرم هاى 

خاصى از عناصر به کار گرفته شده است.
 کودهاى پودرى زیگلر، براى تمامى محصوالت 
اعم از زراعـى، باغــى و گـلـخـانـه اى، ایـده آل 
با قابلیت انحالل کامل و  مى باشند. این کودها 
قابل  نیز  خاص  محصوالت  جهت  باال  خلوص 

توصیه هستند.

زیگلر پودرى  کودهاى  فواید 

زیگلر پودرى  کودهاى  معرفى 

به  تـغـذیـه اى  نیازهـاى  تـمام  تامیـن   -1
دلیـل دارا بودن عناصـر ماکـرو و مـیـکـرو

مـنـاسـب  و  آب  در  کامـل  محلولـیـت   -2
براى کلیه سـیـسـتم هـاى آبـیارى

3- بهـبـود رشد و توسعه ریشه به دلیل وجود 
اسـیـدهـاى آمـیـنـه

در  کاربرد  و سدیـم جهت  کـلـر  از  عارى   -4
برنامه هاى غذایى حساس

5- افزایش عـمـلـکـرد و بـاردهى

6- غنى شده با اکسید منیزیم

7- باالنس شده با عناصرریزمغذى کالت شده با

8- قابل توصیه در کشت هاى هیدروپونیـک و 
آیرو پونیک

وجود آمینواسید در فرموالسیون اغلب کودهاى پودرى 
زیگلر، منجر به افزایش عملکرد در گیاهان مى گردد. 
ازآنجایى که گیاهان براى تولید آمینواسیدهاى مورد 
نیاز خودشان باید انرژى بسیار زیادى صرف کنند، با 
انرژى  شده،  سنتز  آمینواسیدهاى  به  گیاه  دسترسى 
گیاه ذخیره شده و از این طریق براى انجام فرآیندهاى 
مهم دیگر به طور مثال فتوسنتز، مقابله با تنش ها و... 
این  که  زمانى  بعالوه  استفاده مى کند.  را  انرژى خود 
از طریق سیستم آبیارى در محیط ریشه قرار  کودها 
مى گیرند، اسیدهاى آمینه منبعى براى تامین انرژى و 
نتیجه  در  و  خاك  مفید  میکروارگانیسم هاى  فعالیت 

بهبود جذب عناصر توسط ریشه خواهند گردید.

زیگلر پودرى  کودهاى  در  آمینواسید  
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کودهاى پودرى زیگلر را مى توان بصورت توام با آب آبیارى و هم به 
صورت محلول پاشى، استـفـاده کـرد. ایـن کـودها عـارى از کـلـر و 
سدیـم مى باشند، بنابراین براى مصرف خاکى به همراه آب آبیارى، 
بسیار مناسب بوده و براى خـاك، شورى ایجـاد نمـى کنند. هم چنیـن، 
به دلیل کاربـرد مواد اولیـه بسیـار باکیفـیـت به راحتى جـذب گیـاه 

مى شوند. لذا کاربرد به صورت محلول پاشى نیز، توصیه مى گردد.

با توجه به نیازهاى تغذیه اى گیاهان و مرحله رشدى آنها، شرایط خاك و آب مورد استفاده، نوع کوددهى، نسبت رقیق 
سازى و تناوب در کوددهى، میزان کاربرد کودها با یکدیگر متفاوت خواهند بود. بنابراین، کوددهى و تغذیه نیازمند 

برنامه اى مدون و دقیق براى دستیابى به عملکرد باال و اهداف مورد نظر مى باشد.

زیگلر  پودرى  کودهاى  کاربرد 

شـده توصیـه  مصـرف  میزان 

ترکیب کودى مناسب، جهت تمامى مراحل رشد گیاه به خصوص در طى دوران رشد رویشى گیاهان باغى و زراعى. محتواى باالى 
منیزیم این ترکیب، آن را براى انواع سبزى و صیفى ایده آل نموده است.

این کود حاوى درصد باالى فسفر (52٪) مى باشد، لذا در مراحل اولیه رشد موجب تحریک رشد و پایدارى ریشه ها 
بوده و در دوران باردهى موجب بهبود رشد میوه، تولید دانه ها و همچنین افزایش کمى و کیفى محصول مى  گردد.

10-20-30+AA+TE

محلول پاشى برگى
2-1 در هکتار

4-2 در هزار لیتر آب

زراعى و سبزى و صیفى
باغى و گلخانه اى

زراعى و سبزى و صیفى
باغى و گلخانه اى

10-5 در هکتارکود آبیارى و خاکى 
20-10 در هکتار

Kg

Kg

Kg

Kg

این کود عناصر اصلى نیتروژن، فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را با ترکیبى کامال متعادل توام با میزان قابل توجهى 
منیزیم جهت بهبود فتوسنتز تامین مى نماید.

این ترکیب کودى براى گیاهان حساس به اوره مناسب بوده زیرا نیتروژن به فرم نیترات و آمونیوم در 
فرموالسیون این کود وجود دارند.

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
20            30              0           0.05      0.01      0.03      0.01     0.001    0.01

N (No3) (NH4) Urea
4.15.9 010

18-18-18-(+3)+AA+TE
P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B

18           18               3            0.05      0.01      0.03      0.01     0.001    0.01           
N (No3) (NH4) Urea

3.65.2 9.218

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
15            15              4           0.05      0.01      0.03      0.01     0.001    0.01

15-15-15-(+4)+AA+TE
N (No3) (NH4) Urea

9.06.0 015

10-52-10+AA+TE
P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B

52            10             0            0.05      0.01      0.03       0.01      0.001    0.01 
N (No3) (NH4) Urea

8.71.3 010

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
52           34.5           0              0            0            0             0            0          0  

0-52-34.5
N (No3) (NH4) Urea

00 00

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo        B
 10           10              0           0.05       0.01      0.03        0.01     0.001     0.01 

این کود به دلیل داشتن  درصد قابل توجهى نیتروژن به فرم اوره، به سرعت نیاز گیاه به عنصر نیتروژن را 
رفع مى کند و در تشکیل ترکیباتى همچون نوکلئیک اسیدها، آنزیم ها و پروتئین و اسیدآمینه نقش اساسى 

دارد و از این طریق به بهبود رشد سریع گیاه کمک مى کند.

30-10-10 +TE
N (No3) (NH4) Urea

31 2630

این کود با تامین همزمان نیترات و آمونیوم به رشد بهینه و سریع گیاه کمک مى کند. همچنین وجود 30٪ فسفر، 
انرژى گیاه را براى انجام فرآیندهاى متابولیسمى تامین مى کند.

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo         B
30           15              0            0.05       0.1       0.03        0.01      0.001      0.01  

15-30-15
N (No3) (NH4) Urea

8.36.7 015

نسبت متعادلى از عناصر پر مصرف ، ریزمغزى ها و آمینواسیدها منجر به بهبود رشد اولیه گیاه، توسعه ریشه، 
افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه و در نهایت افزایش عملکرد مى گردد. محتواى باالى منیزیم این ترکیب، آن را 

براى انواع سبزى و صیفى ایده آل نموده است.

20-20-20-(+2)+AA+TE
    P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B

20             20            2            0.05      0.01      0.03       0.01     0.001    0.01         
N (No3) (NH4) Urea

4.05.8 10.220

فاقد   اوره

از آنجایى که عنصر فسفر داراى نقش کلیدى در بسیارى از فرآیندهاى متابولیسمى گیاهى است، تامین این 
عنصر بخصوص در مرحله ریشه زایى و شروع فصل رشد بسیار مهم است.

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu        Mo       B
30            20          1             0.05        0.01      0.03         0.01     0.001     0.01  

10-30-20
N (No3) (NH4) Urea

6.53.5 010

فاقد   اوره

فاقد   اوره

فاقد   اوره

فاقد   اوره

فاقد   اوره

این کود با محتواى باالى پـتـاسیـم (30٪)، در مـراحـل زایشى و قبـل از بـرداشـت و رسیـدن محصـول، در افزایش 
باردهى، درشت نمودن و رنگ گیرى، نقش بسزایى دارد.

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
5             30             2           0.05      0.01      0.03       0.01      0.001    0.01

15-5-30-(+2)+AA+TE
N (No3) (NH4) Urea

4.510.5 015

فاقد   اوره

کود کامل با درصد باالى پتاسیم در هنگام میوه دهى شرایط را براى دستیابى به محصول با کیفیت، یکسان و با رنگ مناسب 
فراهم مى سازد. همچنین به منظور افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش هاى محیطى این ترکیب توصیه مى شود.

12-12-36-(+1)+AA+TE
P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B

12            36            1            0.05      0.01      0.03      0.01     0.001     0.01              
N (No3) (NH4) Urea

2.010.0 012

فاقد   اوره

کلیه مقادیر براى شرایط متوسط و نرمال در نظر گرفته شده است، لذا براى حصول نتیجه ى مطلوب پیش از 
کاربرد با کارشناسان منطقه اى مشورت نمایید.

پیشنهاد مى شود از هرگونه اختالط با مواد شیمیایى اجتناب نموده و در صورت لزوم، ابتدا در سطح کوچک 
آزمایش نمایید.

*

*

کود مونوپتاسیم فسفات، فاقد ازت بوده و براى کاربرد در دوره هـایى که مصرف نیتروژن باید تحت کنــتـرل 
قــرار گیـرد و یا در اواخردوره باردهى توصیه مى گردد. این محصول به فرم کریسـتال است و با خاصیت بافرى 

pHخود       آب را در محدوده خنثى تا اسیدى نگاه میدارد.

0             51            56  
P2O5      K2O      SO4

سولفات پتاسیم کامال محلول در آب و عارى از هر نوع ناخالصى جهت کاربرد در تهیه محلول هاى غذایى 
و مناسب برنامه هاى تغذیه اى خاص مى باشد. این کود به دلیل شاخص شورى بسیار پایین جهت کلیه 

گیاهان حساس به شورى قابل توصیه است.

0-0-51
N (No3) (NH4) Urea

00 00

12-61-0

کود مونو آمونیوم فسفات منبعى از فسفر و نیتروژن با کاربرد گسترده مى باشد. این ماده رشد جوانه ها را 
تحریک نموده و جهت تقویت ریشه قبل از زمان گلدهى و در زمان پر کردن دانه و میوه توصیه میشود.

P2O5      K2O      MgO      Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
61              0             0              0            0            0             0            0          0      

N (No3) (NH4) Urea
12.00 012


