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کمپانى پى ان پى آلمان تولید کننده ى طیف وسیعى از محصوالت 
کودى، در راستاى بهبود کشاورزى پررونق امروزى است.

کودهاى محلول در آب PNP عالوه بر عناصر ماکرو NPK با 
اند و  نیز غنى شده  منیزیم، میکروالمنت ها و آمینواسیدها 
همچنین در فرموالسیون هاى متنوع براى محصوالت مختلف و 

مراحل رشدى گوناگون  ارائه مى شوند.
در تهیه این محصوالت مواد اولیه با کیفیت بکار رفته و عارى از 
فلزات سنگین، کلر و سدیم مى باشد، در نتیجه این محصوالت 

جهت کشت هاى هیدروپونیک نیز قابل توصیه مى باشند.

پى ان  پى  پودرى  کودهاى  معرفى 

کاربرد آمینواسیـد در فـرمـوالسـیـون اغلـب 
کودهاى پودرى پى ان پى ، منجر به بهبود جذب 
عناصر و افزایش عملکرد در گیاهان مى گردد. 
ازآنجایى که گیاهان براى تولید آمینواسید باید 
انرژى زیادى صرف کنند، با دسترسى به آمینو 
اسیدهاى سنتز شده، انرژى گیاه ذخیره شده 
مهم  فرآیندهاى  انجام  براى  انرژى  این  از  و 
دیگر به طور مثال مقاومت در برابر استرس

 ها، فتوسنتز و... استفاده مى کند. بعالوه زمانى 
در  آبیارى  سیستم  طریق  از  کودها  این  که 
آمینه  اسیدهاى  مى گیرند،  قرار  ریشه  محیط 
مـنـبـعـى بـراى تـامـیـن انـرژى، فـعالـیت 
میکروارگانیسم هاى مفید خاك و در نتیـجـه 
بهبود جـذب عناصـر توسـط ریـشـه خواهند 

گردید.

آمینواسید با  سازى  غنى 



P2O5      K2O      MgO    CaO       
   0               0                0          27.5      

کود نیترات کلسیم کامال محلول در آب مى باشد و کلسیم و نیتروژن را به سادگى در دسترس ریشه گیاه 
قرار مى دهد. عالوه بر این به دلیل نداشتن فلزات سنگین از مسمومیت پیشگیرى مى نماید. نیترات کلسیم 

پى ان پى داراى فرم متفاوت پولکى است که مانع کلوخه شدن در زمان انباردارى مى گردد.

 P2O5     K2O      MgO      Fe       Zn       Mn        Cu       Mo       B
6             20             3            0.05       0.01     0.03        0.01     0.001     0.05           

این ترکیب کودى فاقد اوره بوده و براى گیاهان حساس به اوره مناسب مى باشد. همچنین کاربرد این کود 
در زمان رشد زایشى و لقاح گل ها که گیاه نیازمند منابع نیتروژن و پتاسیم و دوزهاى پایین فسفر است، 

توصیه مى گردد.

19-6-20+(3MgO)+AA+TE

P2O5    K2O     MgO       Fe       Zn       Mn       Cu       Mo        B

وجود درصد مناسبى از منیزیم در کنار عناصر NPK با بهبود عملکرد و  افزایش مقاومت به تنش ها 
همراه است. همچنین پتاسیم، نقش مهمى در رسیدن میوه و کیفیت محصوالت دارد.

7             31             3         0.05       0.01      0.03       0.01      0.001     0.05         

13-7-31+(3MgO)+TE

0-0-51

P2O5      K2O      SO4     
0            51            56    

کود سولفات پتاسیم در زمان میوه دهى و یا بروز تنش هاى محیطى، دستیابى به محصـول با کیفیت و یک 
دست را فراهم مى سازد. 

 P2O5      K2O      MgO    Fe      Zn        Mn        Cu        Mo        B
8           48             0         0.05      0.01       0.03          0.01        0.001     0.05             

0-8-48+TE

نسبت متعادل پتاسیم و فسفر با بهبود کمیت و کیفیت و رنگ گیرى بهتر محصوالت، همراه است.

N (No3) (NH4) Urea
3.49.6 013 

N (No3) (NH4) Urea
7.711.3 019

N (No3) (NH4) Urea
00 00

N (No3) (NH4) Urea
00 0 0

N (No3) (NH4) Urea
0.714.5 015.2

فاقد   اوره

فاقد   اوره

کود نیترات کلسیم (پولکى)شفاقد   اوره



      P2O5     K2O     MgO     Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
52         10             0          0.05       0.01     0.03        0.01     0.001     0.01            

10-52-10+AA-TE

در ابتداى فصل کاشت و دوران باردهى کاربرد این کود با محتواى باالى فسفر، جهت افزایش انرژى گیاه، 
ریشه دهى و بهبود باردهى توصیه مى گردد.

P2O5      K2O     MgO     Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
5              42             1         0.05      0.01      0.03        0.01     0.001   0.05             

نیتروژن موجود در این کود از نوع نیترات پتاسیم مى باشد که با فسفات و منیزیم غنى شده و به همراه 
سایر عناصر میکرو کالت شده، منجر به بهبود رشد از طریق جذب سریع توسط گیاه مى شود.

12-5-42+(1MgO)+AA+TE

P2O5     K2O    MgO     Fe       Zn       Mn      Cu        Mo       B
7          33           1         0.075     0.01       0.05      0.03      0.001     0.02               

وجود کلسیم در فرموالسیون این کود، به رفع کمبودهاى ناشى از کلسیم کمک کرده و درنتیجه کیفیت بافت و 
میزان ماندگارى محصوالت افزایش مى یابد. به عالوه این ترکیب براى رنگ گیرى محصوالت مختلف توصیه میگردد.

12-7-33+(5CaO)+(+1MgO)+TE

  P2O5      K2O    MgO     Fe       Zn       Mn       Cu       Mo       B
20            20           2          0.05       0.01      0.03        0.01     0.001    0.05        

تامین کننده تمامى نیازهاى گیاه به عناصر غذایى، مناسب براى تمام دوره هاى رشدى بخصوص رشد رویشى

20-20-20+(2MgO)+AA+TE

 P2O5     K2O     MgO    Fe       Zn       Mn       Cu       Mo        B
7            29             3       0.05      0.01      0.03        0.01      0.001     0.05           

وجود درصد قابل مالحظه اى از نیتروژن به فرم نیترات در این کود، میزان جذب کاتیون ها مانند K و Mg و Ca را 
افزایش مى دهد. فرم نیترات کارآمدترین منبع نیتروژن براى رشد گیاه مى باشد.

14-7-29+(3MgO)+TE

از آنجایى که پتاسیم مسئول انتقال کربوهیدرات ها از برگ به اندام هاى ذخیره اى مى باشد، کاربرد کود حاوى پتاسیم 
قابل توجه در مرحله باردهى، شرایط را براى دستیابى به محصول با کیفیت فراهم مى کند.

12-12-36+(1MgO)+AA+TE

  P2O5      K2O    MgO    Fe       Zn       Mn       Cu       Mo      B
12            36           1         0.05      0.01      0.03        0.01     0.001     0.05         

N (No3) (NH4) Urea
1.23.0 15.820

N (No3) (NH4) Urea
8.71.3 010

N (No3) (NH4) Urea
1.011.0 012

N (No3) (NH4) Urea
012.0 012

N (No3) (NH4) Urea
2.010.0 012

N (No3) (NH4) Urea
4.49.6 014

فاقد   اوره

فاقد   اوره

فاقد   اوره

فاقد   اوره

فاقد   اوره



ان پى فواید کودهاى پودرى پى 
در  نیتروژن  مختلف  فرم هاى  از  مناسبى  1-نسبت هاى 

فرموالسیون این کودها
2-رنـج متـنـوع کـودهـاى پـى ان پـى، مـناسـب بـراى 

دوره هـاى رشدى مختلف 
3- بهبود رشد و توسعه ریشه به دلیل وجود اسیدهاى آمینه
5- حاللیت کامل در آب و مناسب براى تمام سیستم هاى 

آبیارى و محلول پاشى 
هاى  برنامه  در  کاربرد  جهت  سدیم  و  کلر  از  عارى   -6

غذایى خاص از جمله تولیدات هیدروپونیک

ان پى کاربرد کودهاى پودرى پى 

شده توصیه  مصرف  میزان 

کودهاى پودرى پى ان پى را مى توان هم به صورت مخلوط با 
آب آبیارى و هم به صورت محلول پاشى، استفاده کرد. این 
کودها عارى از کلر و سدیم مى باشند، بنابراین براى مصرف 
خاکى به همراه آب آبیارى، بسیار مناسب بوده و در خاك 

شورى ایجاد نمى کنند.
هم چنین، به دلیل به کارگیرى مواد اولیه بسیار باکیفیت به راحتى 
جذب گیاه مى شوند؛ بنابراین کاربرد به صورت محلول پاشى نیز، 

توصیه مى گردد.

نیازهاى تغذیه اى یک گیاه بسته به اینکه در چه مرحله اى از 
نوع  استفاده،  مورد  آب  و  خاك  شرایط  دارد،  قرار  رشد 
کوددهى، نسبت رقیق سازى و تناوب در کوددهى، 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.

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.

*

*

P2O5     K2O    MgO     Fe       Zn       Mn      Cu        Mo       B
7          33           1         0.075     0.01       0.05      0.03      0.001     0.02               

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

کود آبیارى و خاکى 
10-5 در هکتار

20-10 در هکتار
Kg

Kg

Kg

Kg
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