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تامین و جبران کمبود عناصر کم مصرف و پُرمصرف 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 

کمپلکس هاى تخصصى کمپانى PNP برای کاربرد برگى و تامین سریع نیازهاى تغذیه اى گیاهان مختلف 
مناسب هستند. این محصوالت با قابلیت جذب سریع در اندام هاى گیاهى منجر به اثر بخشى زودهنگام در 

انواع گیاهان مى شوند.

PNP مایع  کودهاى 

- 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 

درصد وزنى درصد حجمىفرم
33/6
2/98

51
4/52

K2O
N

عنصر
پتاسیم
نیتروژن

مایع PNP Potassium Carboکود 

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
1/5-2

2-3

2-3
2-3

پس ازتشکیل دانه ها2-1مرحله 3-2غالت
در طى دوران رشد2-1مرحله 3-22-1/5کاهو و کلم

در طول دوران رشد بوته ها 2-1مرحله 22-1گیاهان زینتى

کود پى ان پى پتاسیم کربو، حاوى عامل کالت کننده 
تامین  بر  عالوه  لذا  مى باشد،  اسید  کربوکسیلیک 
نیز  را  عناصر  انتقال سایر  و  پتاسیم، جذب  سریع 
آلى  ساختار  اسید،  کربوکسیلیک  مى بخشد.  بهبود 
داشته و بر خالف عوامل کالت کننده شیمیایى، به 

سادگى در گیاه تجزیه و قابل مصرف مى گردد.
از اختالط پتاسیم کربو با کودهاى فسفاته و 

سولفاته خوددارى نمایید. در شرایط ضرورى، نیمى 
از مخزن را با آب پرکرده، کودهاى دیگر را افزوده 

و در آخر پتاسیم کربو را اضافه نمایید.

کاربرد جدول 

- عبور از شرایط نامساعد خاك
- پیشگیرى سریع از کمبود عناصر غذایى

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



درصد
وزنى درصدفرم

 حجمى
24/235/09 Cu

عنصر

مس

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 کوپر اس سى را به آنها 

اضافه نمایید.

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

پس از ریزش گلبرگ ها و تکرار 14 روز بعد

در مرحله ى 7-6برگى - تکرار هر2هفته 

پس از ریزش گلبرگ ها و تکرار 14 روز بعد

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه و هسته دار

سیب و گالبى

صیفى جات

2

2

1/5

0/5

0/5

0/5-1
پس از رشد اولیه بوته ها و تکرار 3-2 هفته بعد 1/5گیاهان غده اى 0/5-1

پس از انتقال نشاء تکرار 2هفته بعد 1/5کاهو و کلم 0/5-1
مرحله ارزنى- تکرار شروع مغز پر کردن 2پسته 1

در صورت نیاز به صورت ماهانه 1گیاهان زینتى 0/5

عنصر مس به دلیل آبشویى درخاك هاى شنى و تثبیت در خاك هاى رسى، 
با مشکل جذب مواجه است. این عنصر در فعال کردن آنزیم ها، تنظیم 
فتوسنتز، بهبود تنفس، تثبیت نیتروژن در بقوالت و افزایش مقاومت در 
برابر عوامل بیمارى زا نقش دارد. کمبود مس موجب اختالل در فرآیندهاى 
رشدى گیاه شده و عالئمى مانند سوختگى، کلروز برگى و توقف رشد را 
عارض مى گردد. کود مایع کوپر اس سى، سوسپانسیون غلیظ مس با 

هدف بهبود رشد و پیشگیرى از کمبود این عنصر در گیاهان است.

PNP Copper SC

کاربرد جدول 

4070 Zn روى

عنصر روى با اهمیت باالیى که در تولید آنزیــم ها، هورمون هاى 
گلدهى و تولید جوانه دارد، مهمترین عنصر میکرو براى رشد و نمود 
گیاهان اســت. این عنصر حتى در تنظیم بیان برخى ژن ها دخیل 
است و کمبود آن مى تواند روند طبیعى زندگى گیاه را دچار اختالل 
نمود و مقاومت گیاه را در برابر عوامل تنش زا کاهش دهد. عنصر 
روى در حفظ یکپارچگى غشا نیز نقش دارد و به حفظ موقعیت 

هاى ساختارى ماکرومولکول ها در غشا  کمک مى کند.

کاربرد جدول 

 PNP ZINC SC

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

پس از تورم جوانه ها-تکرار 2هفته بعد

پس از رشد رویشى-تکرار هر3-2هفته
پس از تورم جوانه ها-تکرار 2هفته بعد

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه هسته دار
سیب و گالبى

سبزى و صیفى جات

0/5-1
1-1/5

0/5

1-1/5
0/5-1

1
پس از تورم جوانه ها-تکرار2هفته بعد

پس از انتقال نشاء-تکرار هر 3-2هفته 
0/5-11-1/5

در طول دوره رشد هر3-2هفته
0/50/5-0/3کاهو و کلم

پسته

0/5 0/3-0/5 گیاهان زینتى

درصد
وزنى درصدفرم

عنصر حجمى

این ترکیب با دیگر ترکیبات اختالط پذیر 
است. اما بهتر است از ترکیب با اسید 
هاى خوددارى شود و به این منظور 

ابتدا مخزن را پر از آب کرده و 
ترکیبات دیگر را با آب مخلوط، سپس 
زینک اس سى را به آنها اضافه نمایید.

سوسپانسیون کود 

سوسپانسیون کود 



درصد وزنى درصد حجمىفرم
27/4
23/8

44/11
38/31

K2O
P2O5

عنصر
پتاسیم
فسفر

کود مایع پى ان پى  پى کى مکس، حاوى مقادیر مناسبى 
از فسفر و پتاسیم است. دراین ترکیب کودى، فسفربا 
خروج  و  ورود  کنترل  با  پتاسیم  و  انرژى  تامین 
فرآیندهاى  بهبود  به  سلول  درون  به  عناصرغذایى 
متابولیسمى گیاه کمک مى کنند و در نتیجه محصول 

باکیفیت باال به دست مى آید.

مایع PNP PK MAXکود 

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.

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

در طول دوره باردهى 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

2-2/5

2-2/5

2-2/5

1/5-2

1/5-2

2
پس از تشکیل 4تا6برگ و 2-1مرحله 2/5-2گیاهان غده اى 2
در طى دوران رشد میوه ها2-1مرحله 3-2پسته 2-2/5
در طول دوران رشد بوته ها 1-2مرحله -گیاهان زینتى 1-1/5

کاربرد جدول 

درصد وزنى درصد حجمىفرم
14/6
6/9

21/46
10/14

CaO
B

عنصر
کلسیم

بور
پى ان پى کلبور، سوسپانسیون غلیظ کلسیم( 14,6٪) و 
بور (6,9٪) است که به دلیل خاصیت سینرژیستى این 
عناصر، جذب و انتقال کلسیم در گیاهان بهبود یافته و از 
بروز عوارض ناشى از کمبود کلسیم پیشگیرى مى نماید.

فرموالسیون SC این ترکیب موجب پیشگیرى از 
تشکیل رسوب و تسهیل در کاربرد آن شده است.

سوسپانسیون کود 

کاربرد جدول 

 PNP CALBOR SC

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

سبزى و صیفى جات

1-1/5
2-4

0/5-1

2-3
1-2

2-3
پس از پایان رشد رویشى1-2مرحله 2/5-12گیاهان غده اى

در طول رشد1-2مرحله 2/5-1/52-1کاهو و کلم
تورم جوانه ها-آغاز پر کردن میوه ها 2-1مرحله 3-2پسته 1-1/5

در طول دوران رشد بوته ها 1-2مرحله _گیاهان زینتى 1-1/5

از اختالط کلبور اس سى با کودهاى سولفاته و 
فسفاته و ترکیبات فلزى اجتناب نمایید؛ در صورت 

نیاز به اختالط، ابتدا مخزن را پر از آب کرده و 
تـرکـیـبـات دیـگـر را با آب مخـلـوط و سپـس

کلبور اس سى را به آنها اضافه نمایید.



درصد 
وزنى درصد فرم

حجمى
25
22

27/87
24/53

-
aa

عنصر

مواد آلى
آمینواسید کل

1718/95 aa آمینواسید آزاد
1213/38 C کربن آلى
3/74/12 N نیتروژن

درصد
وزنى درصدفرم

حجمى

18
3

24/66
4/11

K2O
N

عنصر

پتاسیم
نیتروژن

2736/99 P2O5 فسفر

0/020/027 Cu مس کالته
0/020/027 Fe آهن کالته
0/010/013 B بور محلول
0/010/013 Mn منگنز کالته
0/010/013 Zn روى کالته
0/0010/0013 Mo مولیبدن محلول

کاربرد جدول 

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

پس از تشکیل میوه و تکرار 14روز بعد 

پس از تشکیل میوه و تکرار 14روز بعد 

پس از تشکیل میوه و تکرار 14روز بعد 
پس از انتقال نشاء و تکرار در مراحل باردهى

محلول پاشى
(لیتر در هزار) محصوالت

درختان میوه هسته دار

سیب و گالبى
صیفى جات

2-3

2-3
1/5-2

2-3

1-2

1-2
2

2پسته
پس از انتقال نشاء و تکرار 14روز بعد 2کاهو و کلم 1/5-2

در مراحل ابتدایى رشد -گیاهان زینتى 1-1/5

پى ان پى آمینو پالس کمپلکسى از اسیدهاى آمینه 
سنتز شده و مورد نیاز براى گیاهان جهت ذخیره 
انرژى و استفاده این انرژى در راستاى بهبود رشد و 
است.  زنده  غیر  و  زنده  عوامل  برابر  در  مقاومت 
بنابراین توان گیاه بهبود یافته و در نتیجه گیاه در 
مقابله با عوامل بیمارى زا و انواع تنش ها واکنش 

بهترى نشان مى دهد.

مایع PNP AMINO PLUSکود 

خاکى
زمان مصرف(لیتر در هکتار)

تورم جوانه ها-تکرار طى دوران رشد میوه2-3مرحله

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
2-3
1-2

پس از پایان رشد رویشى 3-2مرحله 3-2گیاهان غده اى 2-2/5
در طول رشد 3-2مرحله 3-2کاهو و کلم 1-2

در طول دوره باردهى  3-2مرحله 5-3پسته 2-2/5
در طول دوران رشد بوته ها1-2مرحله _گیاهان زینتى 1-2

از اختالط آمینو پالس با ترکیبات اسیدى خوددارى 
نمایید؛ در شرایط ضرورى، نیمى از مخزن را با آب 

پرکرده، کودهاى دیگر را افزوده و در 
آخرآمینوپالس را اضافه نمایید.

کاربرد جدول 

کود مایع پتاسیم پالس با ترکیب خود عالوه بر خواص 
اسید  محتواى  دلیل  به  پتاسیم،  تامین  در  تغذیه اى 
و  دفاعى  پروتئین هاى  تولید  به  منجر  فسفونیک 
فیتوالکسین ها در سلول هاى گیاهى شده و در نتیجه 
موجب افزایش مقاومت گیاهان به بیمارى هاى قارچى 
مانند سفیدك دروغى، بوته میرى و پوسیـدگى ریشـه 
مى گردد. تامین پتاسیم نیز با تنظیم میزان تبخیر و تعرق 
گیاه و بهبود  کیفیت محصوالت کشاورزى، همراه است.

* فاصله ى کاربرد پتاسیم پالس و ترکیبات مس حداقل 2 هفته است.

مایع PNP Potassium Plusکود 



محلول پاشى در صبح زود یا عصر صورت گیرد.
از محلول پاشى در تابش نور شدید آفتاب بپرهیزید.

توصیه مى شود در مصرف کودها به تنهایى یا درصورت نیاز به اختالط با سایر کودها 
و سموم ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.

توجه شود، تمامى جداول مصرف توصیه شده براى شرایط عمومى مى باشد و 
نظر  و  اقلیم  شرایط  به  توجه  با  محترم،  باغداران  و  کشاورزان  است  بهتر 

کارشناس منطقه، اقدام به مصرف دقیق محصوالت نمایند.
کارخانه تولید کننده و شرکت نیک سپهر در قبال عوامل خارج از کنترل سازنده 

و یا کاربرد نادرست از این محصوالت مسئولیتى را نمى پذیرند.
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