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کود اورانوس با دارا بودن درصد باالی پتاسیم موجب مقاومت گیاه در برابر بیماری ها    :  اورانوسمعرفی کود  

و تنش های محیطی شده و همچنین باعث افزایش تولید نشاسته و کربوهیدرات ها در گیاه می گردد. عالوه بر  

منجر به افزایش    این عناصر ریزمغذی موجود در ترکیب این کود باعث جذب بهتر سایر عناصر شده و در نهایت

 کمی و کیفی محصوالت می گردند.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شاهد                                                                                                                     

 

   

                                              

 

 

 

                                              
 (1396 سال – محمد رضا رضایی) (روستای قلنجلو -آذربایجان غربی) گالبیدراورانوس اثر مصرف کود 
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بوه هموراه موواد   و میکورو کالتوه عناصور ذوذایی مواکروآلگوورا ترکییوی متدوادز ا       معرفی کود آلگووو:  

. آلگوورا بوه عنووان یور محورک باشود   موی محرک رشد بوده که ایده آز برای محلووز پاشوی و تغذیوه برگوی

رشد آلی بوده که جهت ذلیه بر تنش ها و ارتقوا رشود و سوالمت بوه گیواه کمور موی کنود. ایون کوود  واوی 

      ...(ن پلوووی سووواکاریدهان   قییوووا سوووایتوکنینن اک وووین واورموووون هوووای گیووواهی  ه انوووواخ مفتلفوووی ا 

 .باشد  می مغذی مورد نیا  گیاهانن اسیدهای آمینه و نیز عناصر ریزاسیدن ویتامین ها آلجینیر

       و    اسید   درصد هیومیر   23کودی آلی مددنی است که دارای  دود    +هاسمیر   +معرفی کود هاسمیک 

ا    باشد که  قابا  فولویر اسید می  بر درصد  لئوناردیت استفراج شده است. این محصوز عالوه  بهترین مدادن 

توجه هیومیر اسید با فولویر اسید و کلیه عناصر ماکرو و میکرو مورد نیا  گیاه ذنی شده است که آن را تیدیا  

 .به محصولی کاما و استثنائی می سا د

  نیز   منیزیم   و  گوگرد   عنصر  دو   اوی  میکرون  عناصر  بودن  دارا  ضمن  آرامیکس   کود   معرفی کود آ: میکس 

  در   ماکرو   و  پایه   کودهای  با   همراه  مصرف  قابلیت  آرامیکس  .شود  می  کود  این  بفشی  اثر   افزایش  سیب  که  بوده 

  تامین   با   کود   این   مصرف .  باشد   می   دارا   را  آبیاری   های   سی تم   در   یا  و   خاکی   مصرف   صورت   به   رشد   فصا   ابتدای

 . گردد می  نیز گیاه   مطلوب رشد  سیب عناصرن این ا  خاک  نمودن  ذنی  ضمن ریزمغذی عناصر کلیه 

کود پتاس باال همراه با عناصر ریزمغذی می باشد که منیدی ا  پتاسیم و گوگرد بوده و     کود بوستانو  معرفی

 شده است. مغذی به فرم کالت ریز  درصد عناصریر مناسب برای مرا ا پایانی رشد می باشد. دارای مجموخ  

پا:ومی کود  کود  اوی     س     -معرفی  گوگرد     80این  ب   ( Sدرصد  که  باشد  می  سوسپان یون  ه  بصورت 

ب  آن  ویژه  اندا ه ذرات کوچر و نوخ فرموالسیون  باعث  ه  دلیا  پیدا کرده و  قابلیت جذب آب  را تی در خاک 

 . خاکن جذب بهتر عناصر ریزمغذین افزایش فرایند رشد و فتوسنتز گیاه و ضدعفونی خاک می گردد pHکاهش 
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 تیما:                                                                          شاهد                             

 (1398 سال – سید جلیل حسینی( )مینودشت – )گلستاندر مرکبات  +آلگورا و هاسمیک،اس-پارومی اثر مصرف کود های آرامیکس، بوستانو،


