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کود کامل NPK پودرى پتاس باال، حاوى ترکیبات نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) مى باشد. این محصول به علت انحالل 100 
درصد در آب، هم به صورت کودآبیارى و محلول پاشى قابل استفاده است. این کود فاقد ترکیبات کلر و سدیم بوده و براى مصرف در خاك

 هاى شور نیز مناسب مى باشد. این کود با داشتن غلظت باالى پتاسیم تأثیر بسزایى در رشد و توسعه محصوالت کشاورزى، بخصوص 
در مرحله تشکیل و رشد میوه و دانه دارد و باعث افزایش کیفیت و عملکرد محصوالت زراعى و باغى، افزایش رنگ پذیرى و بازارپسندى 

میوه ها،  پر شدن دانه غالت و نیز افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات، بیمارى ها و تنش هاى محیطى مى شود.

* مناسب براى تمام مراحل رشد گیاهان زراعى و باغى
* بهبود عملکرد، کیفیت، رنگ و شکل محصول

* قابلیت مصرف و جذب سریع از طریق آبیارى و محلول پاشى
* مناسب براى خاك هاى قلیایى و اسیدى

* فاقد ترکیبات کلر و سدیم 

 (P2O5)فسفر  (Total N) نیتروژن

% 12% 12

 (K2O) پتاسیم

% 36

* توصیه مى شود در صورت اختالط با سایر سموم و کودها،  در سطح محدود آزمایش شود. 
* با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاك نسبت به مصرف مقدار کافى از این کود اقدام نمایید.

* بهترین زمان محلول پاشى در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
* در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهدارى شود.

* قبل از اختالط با سایر سموم و کودها،  هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم پاش اضافه نمایید.
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نوع گیاه

محصوالت زراعى

کود آبیارى (تکرار بسته به نیاز گیاه 
هر 10 تا 15 روز یکبار)

10-5 کیلوگرم در هکتار

20-10 کیلوگرم در هکتاردرختان باغى 

محلول پاشى (تکرار بسته به نیاز گیاه 
هر 10 تا 15 روز یکبار)

2-1 کیلوگرم در هکتار

4-2 کیلوگرم  در 1000 لیتر آب

* گیاهان زراعى: 2 تا 3 نوبت پس از آغاز فاز زایشى گیاهان
* درختان باغى: 2 تا 3 نوبت از زمان تشکیل میوه تا برداشت

معرفی

مزایا

نحوه مرصف

توصیه های مهم

تجزیه ض�نت شده

2 کیلوگرم
10 کیلوگرم
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