
جذب مواد معدنى بوسیله گیاهان، مرحله اى کلیدى در چرخش مواد معدنى در داخل بیوسفر است.
ورود عناصر غذایى معدنى به بیوسفر، از طریق سیستم ریشه گیاهان صورت مى گیرد. بنابراین گسترش 
زیاد سطح ریشه و نیز توانایى ریشه در جذب غلظت هاى مختلف مواد غذایى خاك در فرایند جذب عناصر 

بسیار موثر است.

یکى از موضوعات مهمى که در میزان دسترسى 
گیاهان به عناصر غذایى بسیار تاثیر گذار است، 
pH یا اسیدیته خاك مى باشد. کمبود و سمیت 

عناصر غذایى، به pH خاك وابستگى دارد.
در نمودار روبرو رابطه کلى بین دسترسى به 

عناصر غذایى و pH خاك، نشان داده شده است.
با توجه به این نمودار:

- بازه ایده آل براى رشد بهینه و دسترسى ریشه 
به عناصر غذایى:

غذایى عناصر  جذب  در  ریشه  تاثیر  و  نقش 

pHنقش                 در جذب عناصر غذایى
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کاربرد  جدول 

 درختان میوه
نهالستان

درختان جوان
درختان بالغ

درختان بالغ
درختچه هاى تازه کشت شده

در مرحله ى باردهى کامل
درختان جوان غیر بارده
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درختان غیر مثمر

محصوالت گلخانه اى
گیاهان زینتى

درختچه هاى زینتى
گیاهان زراعى

انگور

مرکبات

سبزى و صیفى

گرم در متر مربع کیلوگرم در هکتار گرم به ازاى هر درخت محصوالت

عنصر آهن یکى از عناصر کم مصرف اما پراهمیت در گیاهان است 
و در ساختار هموپروتئین ها و تشکیل سبزینه(کلروفیل) گیاهان از 
اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد. از آنجایى که اکثر نقاط ایران 
داراى خاك هاى قلیایى و آهکى هستند، گیاهان کشت شده در  
این خاك ها از کمبود آهن رنج مى برند؛ لذا به دلیل عدم تشکیل 

سبزینه، زرد و با کاهش عملکرد مواجه مى شوند.
کود کالت آهنEDDHA ٪6، تحت تاثیر عوامل نامساعد خاك مانند 

بیکربنات زیاد،  pH قلیایى و هیدرولیز میکروبى قرار نمى گیرد، بعالوه 
داراى پایدارى و عملکرد باالیى در خاك هاى آهکى و قلیایى مى باشد. 

از محلولپاشى کالت آهن زیگلر خوددارى نموده و این محصول را صرفا از طریق آبیارى یا خاکى مصرف کنید.

%6 کالت آهن 

تجزیه جدول 
درصد وزنى فرم شیمیایى عنصر

آهن کالت شده با                  
ایزومر ارتو-ارتو

(w/w)
6

3/7
Fe EDDHA
_

کود هیومات پتاسیم زیگلر از معادن با کیفیت لئوناردیت دنیا استخراج 
و حاوى باالترین شاخص فعالیت و کمترین مواد سمى و نامطلوب است. 
این محصول ضمن بهبود وضعیت کیفى خاك، رشد بیشتر و سالم تر 

محصوالت کشاورزى را به همراه خواهد داشت. 

- افزایش ظرفیت نگهدارى آب در خاك
- افزایش تخلخل و بهبود بافت خاك هاى رسى

- تشکیل کالت با عناصر غذایى خاك
- افزایش رشد ریشه و همچنین ریشه هاى جانبى و موئین

- بهبود جذب مواد غذایى توسط ریشه
- اصالح ساختمان خاك و افزایش تهویه

- تعدیل تنش هاى محیطى مانند تنش شورى و کم آبى

هیومات  پتاسیم 
بستر کشت هاى کمپانى زیگلر، حاوى ترکیب مناسبى از هوموس، تورب، خاك رس و پرلیت و از نظر نفوذپذیرى، 

ضدعفونى، استحکام و قدرت کافی به عنوان تکیه گاه گیاه و همچنین براى حفظ آب و انتقال گازها، بسیار مناسب 
مى باشند. ویژگى خاص این بسترهاى کشت این است که با NPK غنى شده و مى توانند در تامین عناصر غذایى به 

گیاه کمک کنند. این بسترهاى کشت در دو حجم 70 و 250 لیترى بسته بندى مى گردند.

- غنى شده با NPK با نسبت 18-10-20
- اندازه ذرات 10-0 میلى متر

- داراى pH مناسب جهت جوانه زنى بذور و ریشه دار 
کردن قلمه ها 5/8-6/2 

- داراى تخلخل و ظرفیت نگهدارى مناسب آب و هوا تا  ٪40
- ذخیره و جلوگیرى از آبشویى کود

- عارى از عفونت هاى قارچى و باکتریایى و بذور علف هاى هرز
ترکیبى از پیت ماس سیاه و سفید: 

   پیت ماس سیاه ٪30
   پیت ماس سفید ٪70

- غنى شده با NPK و قارچ مایکوریزا 
- عناصر غذایى:  1/5 کیلوگرم

- قارچ مایکوریزا:  0/8 کیلوگرم
- اندازه ذرات : 10-0 میلى متر

- ذخیره و جلوگیرى از آبشویى کود
- عارى از عفونت هاى قارچى و باکتریایى و بذور علف هاى هرز

- داراى تخلخل و ظرفیت نگهدارى مناسب آب و هوا
- ترکیب مناسبى از مواد:

   پیت سفید 50٪      پیت سیاه 30٪       پرلیت ٪1
  کمپوست 15٪        خاك رس ٪4

کشت بستر 

لیترى کشت250  بستر  خصوصیات 

ت صیا  خصو

لیترى کشت70  بستر  خصوصیات 

ت حظا مال

از اختالط با کودها و سایر مواد شیمیایى خوددارى شود و در صورت لزوم پیش از مصرف تست اختالط پذیرى 
صورت گیرد.

ت حظا مال

تجزیه جدول 

کاربرد  جدول 

درصد وزنى فرم شیمیایى عنصر
هیومیک و فولویک اسید

پتاسیم

(w/w)
60
15

HA & FA

K2O

میزان مصرف محصول نحوه مصرف
باغات
زراعت

صیفى جات
باغات
زراعت

صیفى جات

150-200 گرم در هر 100 کیلوگرم بذر

غوطه ور کردن ریشه در محلول 1/5 در هزار

بین 2تا5 کیلوگرم در هکتار بسته به سن درخت
بین 1تا2 کیلوگرم در هکتار در هر آبیارى
بین 2تا3 کیلوگرم در هکتار در هر آبیارى

1تا 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب
250تا500 گرم در هکتار

250تا500 گرم در هکتار

خاکى

محلول پاشى
بذرمال

نشاکارى


