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 شرکت آسر تجارت پارسیان

 اسیدهای آمینه،% 5/44که از  می باشد آنتی استرسمایع سوسپانسیون ارگانیک  و  کود آمینو سوپر

 .تشکیل شده استنیتروژن آلی % 5/6و  کربن آلی % 32  
    :   W / W  یـوزن  دـدرصه  ـب  یبات ـرکـت  

 نیتروژن آلی

نیتروژن آلی 
محلول در 

 آب

 کربن آلی

مجموع 
اسیدهای 

 آمینه

ینه اسید آم
 آزاد

 PHمقدار  چگالی ماده خشک

5/6% 5/6% 32% 55/44% 8% 65% 32/1  kg/li 7 

 
 میـزان   اسیدهای  آمینه  در یکصـد گرم    :  

34/5 36/5 هیستیدین  23/7 تیروزین  48/5 پرولین  27/3 سیستئین  54/5 لوسین   آالنین 

50/5 12/5 ایزولوسین  51/5 ترئونین  58/5 سرین   

فنیل 
32/2 آالنین 12/5 لیزین   

 آرژنین

24/5 50/2 والین   

هیدروکسی 
45/16 پروالین  

اسید  
04/2 گلیسین  

اسید 
62/4 گلوتامیک 73/1 متیونین   

اسید 
 اسپارتیک

  

 ویـژگـي های   آمینو سوپر    :
.(د تغذیه ای کمبو  ،سمیت گیاهی  ،تگرک  ،سرمازدگی  ،شوری خاک  ،خشکی ) افزایش مقاومت به شدت های مختلف استرس    -   
 .(fruit-dropping) و کم کردن ریزش میوه ها ( fruit-setting) افزایش تشکیل میوه   -
 .(بهبود رنگ، بو و مزه ) میوه ها افزایش کیفیتهمچنین  ،زودرس و یک دست کردن میوه ها  - 
 محرک رشد و فعال کننده آنزیم ها -
 اثر تحریک شبه هورمونی برروی ریشه گیاه -
 .اهش و درمان بیماریهای قارچی ، ویروسی و نماتدهاک  -
 .درمان و پیشگیری از هر نوع کلروز در مخلوط شدن با عناصر کم مصرف  - 

     :ی   ـرگـرد بـاربـآمینو سوپر در  کواید ـف     
 .کالت کننده و ترکیب کننده قوی عناصر کم مصرف که باعث افزایش جذب ریز مغذی ها می شود  
 .تنظیم کننده های رشد گیاهی باعث کاهش مقدار مصرف سموم می شودبوسیله  
 . درهزار میزان جذب و عملکرد بیشتر می شود 3از هرکدام به نسبت برابر   NPKدر صورت اختالط آمینو سوپر با کود کامل برگپاش  
 :ی  ـاکـرد  خـاربـواید  آمینو سوپر در  کـف    
 .بهبود بافت خاک فعال کننده موجودات مفید خاکزی و  
 .تیدهایله کالت کردن اسیدهای آمینه و پپبهتر کردن قابلیت جذب عناصر موجود در خاک بوس 
 .جذب سریع از طریق ریشه ها بوسیله فعال کردن مجرای موئینه ای ریشه های فرعی 

 : رف  ـه مصـریقـط 
 .ا به آرامی  داخل مخزن بریزیدبرای تهیه محلول ابتدا آب را داخل مخزن بریزید سپس آمینو سوپر ر(  1 
 .مخلوط کنید تا محلول یکنواخت بدست آید( 3 
 .برای جلوگیری از ایجاد کف از هم زدن تدریجي استفاده شود  ،به دلیل ارگانیک بودن محصول ممکن است کف ایجاد گردد ( 2 
 از آب برای پاکسازی لوله های آبیاری  بعد ازآن دقیقه 15تا  15د و سپس اری قطره ای استفاده گرداز آبی آخرین مرحلهتوصیه می گردد که این محصول در ( 4 

 . قطره ای  استفاده گردد 
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 شرکت آسر تجارت پارسیان

 
   :رف ـوه مصـقدار و نحـم

 
 درختان میوه 

 محلول پاشی
گرم   - میلی لیتر

 لیترآب155در

 کاربرد خاکی
 هکتار/ لیتر

 
 صرفزمان م

 
 دفعات مصرف

 2  3 رسیدن میوه شروع قبل از گلدهی تا  25   555    455 (به  ، گالبی ،سیب )دانه دارها  
 2  3 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه  35  455    255 (آلبالو ،هلو  ،آلو ) هسته دارها 

 2  3 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه  25 555     455 انگور و کیوی
 2  3 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه  25 555     455 زیتون

 2  3 قبل از گلدهی تا شروع رسیدن میوه  45 255   -  255 مرکبات

 
 

 محصوالت زراعی
 محلول پاشی

گرم    -  میلی لیتر
 لیترآب155در

 کاربرد خاکی
 هکتار/ لیتر

 
 زمان مصرف

 
 دفعات مصرف

 4  3 ا علف کشهااز مرحله پنجه زدن مخلوط ب  35 455   _   255 غالت
 2  3 بعد از دوبرگی تا قبل از گلدهی   35 455   _   255 حبوبات

 2  3 قبل از برداشت/ بعد از نشاء   25 455   _   255 فلفل  ،بادمجان  ، گوجه 
 2  3 قبل از برداشت/ بعد از نشاء   25 455   _   255 خیار ،کدو سبز   

 2  3 قبل از برداشت/ د از نشاء بع  25 455   -   255 هندوانه
 2  3 قبل از برداشت/ بعد از نشاء   35 455   -   255 خربزه

 4  2 قبل از برداشت/ بعد از نشاء   45 555   -   455 توت فرنگی 

  سـازگـاري :
. قارچ کش های مسی و روغنهای معدنی ،ترکیبات قلیایی  قابل اختالط است بجز  آمینو سوپر با بیشتر کودها و علف کش ها و حشره کش ها و قارچ کش ها -  
بنابراین در زمان برداشت می توان ازآن استفاده کرد و هیچ پس .آمینو سوپر با اکو سیستم های مختلف سازگار است و برای محیط زیست هیچ خطری ندارد -

.مانده ای ندارد  
.بل از استفاده در سطح وسیع ابتدا در مقیاس کوچکتر آزمایش نموده و در صورت موفقیت در سطح وسیع مصرف نماییدجهت اختالط این کود با سموم ق -  
.از تماس مستقیم آمینو سوپر برروی ریشه گیاه  اجتناب گردد  -  
.هرگز در زمان گل دهی اقدام به محلول پاشی ننماید -  
.ن دهید و از نگهداری در درجه حرارت باال اجتناب کنیدقبل از کاربرد آمینوسوپر به خوبی آنرا تکا  -  

 

 
  لیتری 5و گالن  یلیتر 1قوطی : بسته بندی   مایعسوسپانسیون  : فرموالسیون 

 در کشور ایتالیا FERTITAL با برند ثبت شده  FOMET محصول
                                                                                   

 
 دفعات مصرف

 
 زمان مصرف

 کاربرد خاکی
 مترمربع1555/ لیتر

 محلول پاشی
 گرم   - لیترمیلی 

 لیترآبیک در

 
 ان زینتیگیاه 

3 - 2 بعد از نشاء/  درحال آماده سازی خاک    35 3    2 گلدانیگل و گیاهان    

3 - 2 بعد از نشاء/ قبل از کاشت   45 2    4  محصوالت گلخانه ای 

3 - 2 4    2 25 بعد از کاشت   چمن 

 


