
 دانه دار و هسته دار  درختان میوهبرنامه تغذیه ای 

 

 

 یـول پاشـلـحـم

 ی ـاکـرد خـاربـک
 زمان      

 
 تأثیرات                  

 

 ابتدای رشد گیاه
 (اسفند یا فروردین ) 

 چالکود

 رسیدن میوه تمام گل قبل از گلدهی

 

 ا عناصر ماکرو تغذیه ب

سترس و افزایش کارایی کود آنتی ا
NPK با اضافه کردن آمینوسوپر 

 

 
 
  یونیورسالکود گرانول 

 برای هر درختگرم  011

  +آمینوسوپر       *
 +  لیترآمینوسوپر  در هر هکتار 5

 Crystal Monioسولفات آمونیوم 

 کیلو در هکتار 01

  01  -01  -01اگری گرین   

 در هکتار NPKکیلو  01

   05 -15  -01اگری گرین   

 در هکتار NPKکیلو  01

 مجاز در کشاورزی ارگانیک

 
 بهبود خواص خاک

 

 میکروگرانول فروپالس*  
 گرم برای هر درخت 011

 کود ارگانیک فرتیل پولینا* 
 کیلو در هکتار 0111

 au15هیومیک *   
 لیتر در هکتار 01

 آمینو اسپرینت منیزیم      *
 لیتر در هکتار 01

 Solu SOPسولفات پتاسیم* 

 کیلو در هکتار 51

 پیشگیری
 و

 درمان کلروز آهن

 مصرف در سیستم قطره ای

  فلورتیسآهن سولفات *   
 درخت گرم برای هر 51

 
 

 

 

 
 

 8/0کالت آهن نوتریکس 
 درختگرم برای هر  01

 .  قابل مصرف در کشاورزی ارگانیک می باشندار، محصوالت ستاره د  *
 .ش میدهدمحلول پاشی جای کوددهی منظم از طریق ریشه را پر نخواهد کرد و این تکنیک فقط در مواقع ضروری، سرعت جذب مواد غذایی را در گیاه افزای

 شرکت آسر تجارت پارسیان  بخش فنی
         info@asertd.com   td.comwww.aser    

 زمان   
 

 تأثیرات                
 زمان رنگ آوری میوه فندقی شدن میوه تمام گل قبل از گلدهی متورم شدن جوانه

 بعد از برداشت

 (قبل از خزان ) 

 بهبود رشد رویشی
 01 -01 -01فرتیتال    

 کیلو در هکتار 0
 

    

 افزایش تشکیل میوه

Fruit setting 
 کاهش ریزش شکوفه گل

Blossom drop 

  + ویگورامین ُبر*   
 روی

 +  ویگورامین کیلو  0
 در هکتار روی  ا کیلو

 

  + ویگورامین ُبر*       
 روی

 +  ویگورامین کیلو  0
 در هکتار روی  ا کیلو

 

 بهبود خواص کیفی
 و انباری میوه

  آمینو اسپرینت کلسیم*    
 لیتر در هکتار 0

 

 کلسیم ُبر فلورتیس
 لیتر در هکتار 0

 

یع رسیدگی میوهتسر  
 افزایش مقاومت به تنش ها

 05 -5 -01فرتیتال    
 کیلو در هکتار 0

  

mailto:info@asertd.com
http://www.asertd.com/

