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ً
نیــاز روزافــزون کشــور به غذا کــه عمدتا ناشــی از افزایــش جمعیت و تغیــر الگوی مصرف
میباشــد نیــاز بــه تولید بیشــتر را ضروری نمــوده و با توجــه به محدودیتهــای افزایش
سطح زیر کشت در سالهای اخیر ،اهم تالش به افزایش عملکرد در واحد سطح محدود
میشــود .طی  50ســال اخیر مجموع تولید محصوالت کشــاورزی کشور در حدود هفت
ً
برابــر شــده و طــی همین مدت ســطح زیر کشــت حــدودا  1/2برابر افزایش یافته اســت.
تغذیه بهینه گیاه و برداشــت حدا کثر محصول در صورتی میســر است که در طول فصل
رشــد هر یک از عناصر غذایی به مقدار کافی و متعادل در اختیار گیاه قرار گیرد .مصرف
متعــادل کودهــا عالوه بر حفــظ و افزایش حاصلخیــزی خا کها میتوانــد باعث افزایش
کیفیت محصول ،حفظ محیط زیست و کاهش فرسایش گردد.
در کشــور حــدود  14میلیــون هکتــار از اراضــی به نوعی زیر کشــت هســتند که حدود 7
میلیــون هکتــار آن کشــت آبی اســت .کــود ،رایجتریــن و مهمترین نهادهای میباشــد
کــه درکشــاورزی امروز ایــران ،عملکرد را در واحد ســطح افزایش میدهــد .حداقل 33
درصــد افزایــش تولید مواد غذایی در  3دهه گذشــته در جهان ،مرهون مصرف کودها
بوده است.
|  | | w w w . s p a - c o . c o mشرکـ ـ ـ ـ ــت صنایـ ـ ـ ـ ــع زیســــــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــــش البــــــــــرز |
| | w w w. s p a - c o . c o m
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معرفی شرکت
شــرکت صنایع زیســتی سینا پژوهش البرز در سال  1386تأســیس و فعالیتهای تحقیقاتی
و تخصصی خود را در زمینهی تولید انواع كودهای كشاورزی و دیگر محصوالت مرتبط به صورت
بومیسازیشــده بــا شــرایط اقلیمــی كشــور ،شــروع كــرده
و در ســال  1390فعالیــت تولیــدی خــود را آغــاز نمــود.
در حــال حاضــر شــرکت در زمینــه تولیــد انــواع
یهـ ـــا (كــه
کودهــای کشــاورزی شــامل ریزمغذ 
همگـ ـ ـ ـــی بهصورت کالت ش ـ ـ ـ ــده با مواد آلـ ـ ـ ــی
تولیــد میشــوند) ،عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اصلــی یــا ما کرو،
اســید آمینــه و انــواع اصــاح کنند ههـ ـ ـ ـ ـ ـــای
خــا ک و دیگــر محصــوالت مرتبــط در حــال
فعالیــت بــوده و محصــوالت خــود را بــا نــام تجــاری آ کام ( )AKAMبــه بــازار عرضــه میكنــد.
تــاش و هــدف مــا بــرای دســتیابی به جایــگاه ویژه در جامعه كشــاورزی كشــور و نیــز فعالیت
مــداوم و رو بــه رشــد در ایــن عرصــه  ،مــا را بر آن داشــته كــه از مواد اولیــه با كیفیــت و خلوص باال
همــراه بــا پروســه تولیــد دانــش بنیــان و بــكار گیــری تجهیــزات صنعتــی مــدرن اســتفاده كنیــم.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |
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فهرست محصوالت
عناص ماکرو ()7
کود کامل آ کا م
کود فسفات پتاسیم آ کام
کود ازت باالی آ کام
کود پتاس باالی آ کام
کود نیترو پتاس آ کام

8
10
12
14
16

ریز مغذیها و کالتها ()19
کود کالت آهن آ کا م
کود کالت روی آ کام
کود کالت منیزیم آ کام
کود کالت منگنز آ کام
کود تترا آ کام
کود کالت مس آ کام
کود کالت کلسیم آ کام

20
22
24
26
28
30
32

محرکهای رشد ()35
آمینواسید آ کا م
کود فروتست آ کا م

36
38

محافظت کننده ()41
کود آنتیاسترس آ کام

42

اصالح کنندههای خاک و آب ()45
کود اسید هیومیک هیومی آ کام
فولویک اسید آ کام
آنتی سالت آ کام
کود سولفورآ کام
تنظیمکننده  PHآ کام

46
48
50
52
54

عنـ ـ ـ ـ ــاص ماکــــــــــر و
(انواع ) NPK
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کود کامل آلی آکام
14-20-20
NPK AKAM
NPK Akam Analysis
14%

)Total Nitrogen(N
3.5% Nitrate Nitrogen
3.5% Ammoniacal Nitrogen
7 % Urea Nitrogen

20%

)Available phosphate(P2O5

20%

)Soluble potash(K2O

6%

Humic acid

1%

Fulvic Acid

6%

Organic mater

• کود کامل آ کام با فرمول  14-20-20کالت شــده با مواد آلی و غنی شــده با اســید هیومیک و
اسید فولویک میباشد  .این کود فاقد کلر و عناصر سنگین بوده و مناسب برای انواع خا کهای
کشور حتی شورترین مناطق میباشد.
• کود کامل آ کام را به دو روش محلولپاشی و آبکود میتوان مصرف نمود.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود کامل آکام:
 قابل استفاده در کلیه گیاهان زراعی و درختان میوه قابل استف ـ ــاده در تمامی سیستمهای آبیاری افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماریها افزایش کمیت وکیفیت محصـ ـ ــول تامین ازت ،فسفر و پتاسیم گیاه ایجاد وضعیت تعادل در گیاه روش مصرف آسـ ـ ــان -افزایش عملکرد

مقدار مصرف در هکتار

نام محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول فصل رشد
 3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

در طول فصل رشد
 3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-10لیتر

مرکبات

در طول فصل رشد
 3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-10لیتر

گیاهان زینتی

در طول فصل رشد
 3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-10لیتر
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محلولپاشی

در آبیاری
 5-10لیتر
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کود آلی فسفات پتاسیم آکام
0-36-44
POTAFOS AKAM
POTAFOS AKAM Analysis
36%

)Available Phosphate (P2O5

44%

)Soluble Potash (K2 O

3%

Humic acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic mater

• کــود فســفات پتاســیم آ کام بــا فرمــول  0 -36-44کالت شــده بــا مــواد آلــی و غنــی شــده با اســید
هیومیــک و اســید فولویــک میباشــد .ایــن کــود دارای خلوص بــاال و عــاری از کلر ،ســدیم و عناصر
سنگین میباشد.بسیار مناسب برای زمانی که مصرف نیتروژن باید پایین نگه داشته شود .
• این کود خاصیت بافری دارد و می تواند  PHخا ک را تنظیم کند.

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود فسفات پتاسیم آکام:
 تامین کننده مناسب پتاسیم و فسفر برای رشد مناسب و شادابی بهتر گیاهان مؤثر در بهبود کیفیت محصول بخصوص در گیاهان علوفهای و سبزیجات قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) مؤثر در ریشهدهی بخصوص در تشکیل ریشههای جانبی ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان و جلوگیری از خوابیدگی مؤثر در گلدهی ،میوهدهی و تشکیل دانه مؤثر در رسیدگی محصول -مؤثر در تقسیم سلولی

مقدار مصرف در هکتار

نام محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول دوره رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

قبل از گل دهی وتکرار قبل از میوه دهی

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-10لیتر

مرکبات

قبل از گلدهی و تکرار در زمان
فندقی شدن میوه

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-10لیتر

گیاهان زینتی

در طول دوره رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-10لیتر
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محلولپاشی

در آبیاری
 5-10لیتر

11

12

کود آلی ازت باالی آکام
28-0-0
AZOT AKAM
Azot Akam Analysis
28%

)Total Nitrogen(N
6.5% Nitrate Nitrogen
6.5% Ammoniacal Nitrogen
15 % Urea Nitrogen

6%

Humic acid

1%

Fulvic Acid

6%

Organic mater

• کــود ازت آ کام بــا فرمــول  28 -0-0کالت شــده با مواد آلی و غنی شــده با اســید هیومیک و اســید
فولویک میباشد.
• در فرموالسیون این کود از سه نوع ازت استفاده شده و مناسب برای دوران رویشی انواع گیاهان
میباشد .فاقد کلر و عناصر سنگین میباشد .با توجه به مقدار مصرف کم ،استفاده از این محصول
عدم تجمع نیترات را به دنبال خواهد داشت و مناسب برای محصوالت سالم میباشد.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود ازت باالی آکام:
 دارای سه نوع ازت :نیتراتی ،آمونیکالی و اورهای افزایش رشد رویشی ،گلدهی و تشکیل میوه کمک به رسیدن به موقع میوه افزایش دوام سطح برگ -افزایش عملکرد

مقدار مصرف در هکتار

نام محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

از زمان  4-5برگی تا اواخر
دوره رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

بعد از تشکیل میوه تا زمان
رسیدن میوه

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 10-15لیتر

مرکبات

بعد از تشکیل میوه 2-3
نوبت تا زمان برداشت میوه

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 10-15لیتر

گیاهان زینتی

در طول دوره رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5-7لیتر
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محلولپاشی

در آبیاری
 10-20لیتر
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کود آلی پتاس باالی آکام
0-0-50
POTA AKAM

POTA Akam Analysis
50%

)Soluble Potash (K2O

3%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic Mater

• کــود پتــا آ کام بــا فرمــول 0 -0-50پتاســیم کالت شــده با مواد آلی و غنی شــده با اســید هیومیک و
اسید فولویک میباشد .این کود فاقد کلرو عناصر سنگین است و جذب بسیار سریعی دارد.
• پتاســیم فعالیت بیش از  50آنزیم گیاهی را کنترل می کند .این عنصر با افزایش فشــار تورژســانس
سلولی و فشار درونی بر دیواره سلول گیاهی موجب شادابی گیاه می گردد.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی پتاس باالی آکام:
 افزایش کیفیت میوه ،افزایـ ــش حجم و وزن میوه ،بهبود عطـ ـ ــر ،طعم و رنگ میوه افزایش مقاومت گیاهان در برابر کمآبی ،شوری ،سرمازدگی ،آفات و بیماریها قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) افزایش راندم ـ ـ ــان آب آبیاری و کودهـ ـ ــای نیتروژنه کمک به جذب آهن و سایر ریز مغ ـ ـ ــذیها تنظیم عملکرد روزنه در روابط آبی گیاه -تسریع رشد سلولهای مریستمی

مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول فصل رشد

1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

قبل از گلدهی و در طول فصل رشد

1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 – 10لیتر

سبزی صیفی و گلخانه

ازآغاز گلدهی و ابتدای تشکیل میوه

1-2لیتر در هزار لیتر آب

 3 – 5لیتر

مرکبات

قبل از گلدهی و در طول فصل رشد

1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 – 10لیتر
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محلولپاشی

در خاک
 5 – 10لیتر
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کود آلی نیترو پتاس آکام
10-0-30
NITROPOTA AKAM
NITRO POTA AKAM Analysis
10%

)Total Nitrogen(N
5.5% Nitrate Nitrogen
4.5% Ammoniacal Nitrogen

%30

)Soluble Potash (K2O

5%

Humic acid

1%

Fulvic Acid

6%

Organic mater

• کود نیترو پتاس آ کام با فرمول  10 -0-30کود کالت شده با مواد آلی و غنی شده با اسید هیومیک
ً
و اســید فولویک میباشــد .داری ازت و پتاســیم باالیی میباشــد .فاقد کلر و عناصر ســنگین ،کامال
محلــول در آب اســت و مــی توانــد کمبود ازت و پتاســیم رادر زمــان باردهی با روش محلولپاشــی و
آبکود به سرعت برطرف کند.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود نیتروپتاس آکام:
 افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه ودر نتیجه افزایش محصول افزای ـ ــش جذب کلسیم و منیزی ـ ــم افزایش مقاوم ـ ــت گیاه فاقد کلر و ناخالصی -افزایش گلدهی

نام محصول

زمان مصرف

مقدار مصرف در هکتار
در آبیاری

گیاهان زراعی

در طول دوره رشد

 5-10لیتر

درختان میوه

در طول دوره رشد

 10-15لیتر

مرکبات

در طول دوره رشد

 10-15لیتر

گیاهان زینتی

در زمان کمبود

 5-10لیتر
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17

ریز مغذیها و کالتها

کود آلی کالت آهن آکام
IRON AKAM
20

IRON AKAM Analysis
11%

Iron Chelated

5%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic Mater

• آیــرون آ کام کــود آهــن  11درصــد کالت شــده بــا مــواد آلــی و غنی شــده با اســید هیومیک و اســید
فولویک میباشد و به سرعت توسط اندامهای گیاهی شناسایی ،جذب و در گیاه توزیع می گردد.
• فرموالســیون ایــن کــود به گونه ای اســت که قابل اســتفاده به هر دو روش محلولپاشــی و آبکود
میباشد.

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی آهن آکام:
 قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) مشارکـ ـ ــت در ساخت کلروفی ـ ـ ــل و کربوهـ ـ ــیدراتها افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی رفع زردی و سفیدی ناشی از کمبود آهن افزایش فتوسنتز و سطح برگ در گیاه فعال شدن هورمونهای گیاهی -کمک به زود رسی محصول

مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

اوایل فصل رشد و تکرار به فاصله  1ماه
تا رفع کمبود

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

در طول فصل رشد  3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

مرکبات

در طول فصل رشد  3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

گیاهان زینتی و گلخانهای

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر
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محلولپاشی

در خاک
 5 – 10لیتر
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کود آلی کالت روی آکام
ZINC AKAM
22
ZINC AKAM Analysis
10%

Zn Chelated

5%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

5%

Organic Mater

• زینــک آ کام کــود روی  10درصــد کالت شــده بــا مــواد آلــی و غنــی شــده با اســید هیومیک و اســید
فولویک میباشــد و به ســرعت جذب گیاه میشــود .فرمول این کود قابلیت جذب عنصر روی رادر
گیاهان نسبت به ترکیبات کالت کننده متداول به میزان بسیار زیادی افزایش داده است.
• بســیاری از گیاهــان بــه ویــژه مرکبات ،ســیب ،انگور ،دانه هــای روغنی ،حبوبــات ،ذرت و برنج به
کمبود روی بسیار حساس اند.

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی روی آکام:
 قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) کمک به رشد ساقه و جلوگیری از کوتاه شدن قد گیاهان جلوگیری از کوچک شدن برگها و رزت برگها افزایش کیفیت و کمیت محص ــول جلوگیری از ریزش گل و میوه -افزایش تعداد گل و میوه

مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

مرکبات

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

گیاهان زینتی و گلخانه ای

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 4 –6لیتر
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محلولپاشی

در خاک
 5 – 10لیتر
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کود آلی کالت منیزیم آکام
MAGNESIUM
AKAM
24
MAGNESIUM AKAM Analysis
8.5%

Mg Chelated

5%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic Mater

• منیزیم آ کام کود منیزیم  8/5درصد کالت شده با مواد آلی و غنی شده با اسید هیومیک و اسید
فولویک میباشد که بهصورت چشمگیری موجب شادابی و افزایش راندمان و میزان باردهی گیاه
میگردد.
• منیزیــم عنصــر مرکزی در ملکول کلرفیل اســت کــه کمبود آن بر کاهش کلروفیــل در گیاه ،کاهش
سبزینگی و کاهش تولید تاثیر میگذارد.
• کمبــود منیزیــم در برخــی محصوالت حســاس نظیــر مرکبات ،کیــوی ،خیار ،گوجــه فرنگی و توت
فرنگی گلخانه ای شایعتر است.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

•ویژگیهای کود آلی منیزیم آکام:
 قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) کمک به سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتز کربوهیدراتها و چربیها افزایـ ـ ـ ــش روغن در دانـ ـ ـ ـههای روغنی ممانعـ ـ ــت از ریزش زود رس برگها افزایش عمر مؤثر میوه ،برگ و گل افزایش خاصیت انب ـ ــار داری -نقش اساسی در فتوسنتز

مقدار مصرف در هکتار

محصوالت

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول فصل رشد

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

اوایل تشکیل میوه

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 5-6لیتر

مرکبات

اوایل فصل رشد

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 5-6لیتر

انگور

اوایل تشکیل میوه

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 4-6لیتر

سبزی و صیفی جات

اواسط دوره رشد

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 5-6لیتر
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محلولپاشی

در آبیاری
 4-5لیتر
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کود آلی کالت منگنز آکام
MANGANESE
AKAM
26
MANGANESE AKAM Analysis
10.5%

Mn Chelated

5%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic Mater

• منگنز آ کام کود منیزیم  10/5درصد کالت شــده با مواد آلی و غنی شــده با اسید هیومیک و اسید
فولویک میباشد که به آسانی و سرعت نفوذ باال جذب گیاه میشود.
• منگنــز عنصــری فعــال در تشــکیل کلرفیــل گیــاه و فراینــد ا کسیداســیون و احیــا گیاه میباشــد.
منگنــز در تبــادل کربوهیدراتهــا و نیتــروژن دخیل بوده و در ســاخت فســفر پر انرژی  ATPســهم
بسزایی دارد.
• کمبود منگنز بیشــتر در خا کهای قلیایی وآهکی دیده میشــود که ا کثر خا کهای کشــورمان از
این نوع هستند و در اغلب گیاهان زراعی و باغی ظاهر میشود.

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی منگنز آکام:
 فعال کننده بسیاری از آنزیمهای مؤثر در متابولیسم کربوهیدراتها قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) نقش در فرایند ا کسیداسیـ ـ ــون و احیاء -دخالت در تشکیل کلروپالست

مقدار مصرف در هکتار

محصوالت

زمان مصرف

گیاهان زراعی

از ابتدای فصل رشد ،در صورت
وجود سطح برگ کافی

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

از زمان رویش برگها و جوانه
ها

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 5-6لیتر

مرکبات

در طول فصل بهار و پاییز

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 5-6لیتر

انگور

پس از کامل شدن رشد برگها
و نخودی شدن میوه

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 4-6لیتر

سبزی و صیفی جات

بعد از میوه دهی

 1/5 -2لیتر در هزار لیتر آب

 5-6لیتر
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محلولپاشی

در آبیاری
 4-5لیتر
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کود آلی تترا آکام
TETRA AKAM
28
TETRA AKAM Analysis
3%

Iron Chelated

3%

Zn Chelated

3%

Mn Chelated

3%

Mg Chelated

5%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic Mater

• کــود تتــرا آ کام مجموع ـهای از عناصــر ریز مغذی شــامل آهــن ،منگنز ومنیزیم و روى مىباشــد که
عناصــر آن کالت شــده بــا مــواد آلــی و غنی شــده با اســید هیومیــک و اســید فولویک میباشــند که
بــه آســانی و ســرعت نفوذ باال جــذب گیاه میشــوند و برای پیشــگیری و درمان کمبــود این عناصر
بهصورت محلولپاشی و آبکود در گیاهان زراعی و باغی توصیه میشود.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی تترا آکام:

 فعالکننده بسیاری از آنزیمهای مؤثر در متابولیسم کربوهیدراتها قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی رفع زردی و سفیدی ناشی از کمبود آهن افزایش روغن در دانههای روغن ـ ـ ــی فعال شدن هورمونهای گیاهی جلوگیری از ریزش گل و میوه -افزایش تعداد گل و میوه

مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

اوایل فصل رشد و تکرار
به فاصله  1ماه تا رفع کمبود

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

در طول فصل رشد  3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

مرکبات

در طول فصل رشد  3تا  4مرحله

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

گیاهان زینتی و گلخانه ای

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر
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محلولپاشی

در خاک
 5 – 10لیتر
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کود آلی کالت مس آکام
COPPER AKAM
30
COPPER AKAM Analysis
cu8%
5%

Humic acid

1%

Fulvic Acid

5%

Organic mater

• کوپرآ کام کود مس  8درصد کالت شده با مواد آلی و غنی شده با اسید هیومیک و اسید فولویک
میباشــد کــه بهصورت محلولپاشــی و آبکود جهت رفع کبود مس در درختــان میوه ،مرکبات ،مو،
زیتون ،پسته ،یونجه ،سیر و طیف کستردهای از محصوالت زراعی و باغی قابل استفاده است.
• مــس بعنــوان فعــال کننــده برخــی آنزیمهای ضــد اســترس در گیاه عمــل میکند وموجــب تولید
و ثبــات کلروفیــل و رنگدانههــای گیاهــی ،بهبــود فعالیــت آنزیمهای ا کســید کننده مؤثــر در تنفس
گیاهــی ،بهبــود بــاروری و تعــداد دانهها و میوههــا ،دخالت در چوبی شــدن و تولیــد لیگنین دیواره
سلولی و استحکام آوندهای گیاهی و انتقال کربوهیدراتها میگردد.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی مس آکام:

ً
 افزایش مقاومت نسبت به بیماریها خصوصا بیماریهای قارچی ممانعت از چروکیده شدن و خمیده شدن برگها مؤثر در فتوسنتز ،تنفس و ساخت لیگنین افزایش خاصی ــت انبار داری -افزایش تعداد گل و میوه

محصوالت زراعی ،درختان میوه،
مرکبات ،انگور

محلولپاشی

در آبیاری

کمبود ضعیف

 400سی سی در هزار لیتر آب

 4لیتر در هکتار

کمبود متوسط

 600سی سی در هزار لیتر آب

 6لیتر در هکتار

کمبود شدید

 1لیتر در هزار لیتر آب
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 8لیتر در هکتار
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کود آلی کالت کلسیم آکام
CALCI AKAM
32
CALCI AKAM Analysis
13%

Ca Chelated

5%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

7%

Organic Mater

• کلســی آ کام کود کلســیم  13درصد کالت شــده با مواد آلی و غنی شــده با اســید هیومیک و اسید
فولویک میباشــد ودارای ســرعت جذب باال که بهصورت محلولپاشی و آبکود برای تامین کلسیم
و رفع کمبود آن در گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.
• اســتفاده از کلســی آ کام موجــب زودرســی محصــول و افزایــش کیفیــت آن شــده وســبب افزایــش
مقاومت گیاه نسبت به بیماریها و تنشهای محیطی میشود.

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی کلسیم آکام:
 جلوگیری از عارضههایی چون لکه چوب پنبهای ،لکه تلخ ،تاول انباری ،مغز لهیدگی قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) افزایش مقاوم ــت گیاه نسبت به تنشها و بیم ــاریها تنظیم کننده تعادل و تناسب مواد غذایی در گیاه کمک به ساخت و استحکام دیواره سلولی افزایش خاصیت انبار داری -نقش در تقسیم سلولی

مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول فصل رشد ،تکرار تا رفع کمبود

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

در طول فصل رشد ،تکرار 3-4مرحله تا رفع کمبود

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –7لیتر

مرکبات

در طول فصل رشد ،تکرار 3-4مرحله تا رفع کمبود

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –7لیتر

گیاهان زینتی و گلخانهای

در طول فصل رشد ،تکرار تا رفع کمبود

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 4 –6لیتر
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محلولپاشی

در خاک
 3 – 6لیتر
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محرکهای رشد

کود آلی آمینواسید آکام
AMINO AKAM
36
AMINO AKAM Analysis
40%

Amino Acid

8%

Humic Acid

2%

Fulvic Acid

10%

Organic Mater

• آمینــو اســید آ کام دارای  40درصــد انواع اســیدهای آمینه مورد نیاز گیاه میباشــد و غنی شــده با
اسید هیومیک و اسید فولویک میباشد.
• اسیدهای آمینه در سنتز ترکیبات ثانویه متابولیسمی که نقشهای متعدد هورمونی و ساختمانی
دارنــد بــکار رفتــه و میتوانند موجــب تنظیم فعالیتهــای هورمونی و باالنس فعالیتهای رویشــی
و زایشــی گیــاه شــوند و گیــاه را چندیــن مرحلــه جلوتر ببرنــد .بنابراین گیــاه پس از جــذب این مواد
میتوانــد در کوتاهتریــن زمان بدون هیچگونه اســترس و افت عملکردی نســبت به تأمین نیازهای
خود اقدام کند.
• گیاهان قادرند آمینو اسیدها را از طریق روزنه های موجود در برگها جذب کرده که میزان جذب
تا حدود زیادی به دمای محیط بستگی دارد .از سوی دیگر آمینو اسیدها به واسطه اختالط آنها با
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

خا ک قابل عرضه به گیاه می باشند .وجود آمینو اسیدها در خا ک می تواند باعث بهبود و تقویت
میکــرو فلــورای خــا ک شــده که ایــن موجودات مــی توانند عامــل مهمی در تســهیل جــذب عناصر
توسط ریشه گیاه باشند .

• فواید و اثرات کاربرد اسیدهای آمینه:
 افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی افزایش دوره ماندگاری محصول بعد از برداشت افزایش فتوسـ ـ ــنتز و تأثی ـ ــر بر رش ـ ـ ــد گیاه افزایـ ـ ــش سرعت رسیدگی محصـ ــول افزایش جذب عناصر ریز مغذنی افزایش کمی و کیفی محصول تقویت سیستم ایمنی گیاه -القا فرآیند گرده افشانی

37
مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

در طول فصل رشد

 1لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –7لیتر

مرکبات

در طول فصل رشد

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –7لیتر

گیاهان زینتی

در طول فصل رشد

 1لیتر در هزار لیتر آب

 4 –6لیتر

| | w w w. s p a - c o . c o m

محلولپاشی

در خاک
 4 – 6لیتر

کود آلی فروتست آکام
Fruit Set AKAM
38
Fruit Set AKAM Analysis
پتاسیم  ()K2O

%10

ازت  ()N


%7

روی ()Zn

%5

بور ()B

%2

()HA
اسید هیومیک


                                                    %5

()FA
اسید فولویک


                                                                       %1

اسید آمینه ()AA

%1

مواد آلی ()OM

%7

• فروتست آ کام با دارا بودن عناصر کلیدی ازت ،روی و بر در تلقیح و خوشه بندی بهتر تاثیر گذار
میباشد و موجب افزایش عملکرد محصول میگردد.
تســت ( ازت ،روی و بر ) با کمک جوانه زدن و رشــد لوله گرده تا رســیدن به
• عناصر موجود در فرو 
تخمک و انجام عمل لقاح باعث به ثمر رسیدن گلها و دانه بندی بهتر میشود.
• ترکیبات آمینو اســید ،هیومیک اســید و فولویک اســید موجود در این کود محرک رشــد و توســعه
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

ریشه و موجب باال بردن مقاومت گیاه در مقابل تنشها خواهد بود.
• عالئم کمبود بر در گیاه بهصورت پیچیدگی و حالت قاشقی شدن برگها و پوکی و کمدانه شدن
خوشــه ظاهر میشــود که با مصرف این کود در زمان مناســب یعنی در ابتدای بهار که زمان متورم
شدن جوانهها میباشد این عارضه هم بر طرف میگردد.

• ویژگیهای کود آلی فروتست آکام:
 افزایش سرعت انتقال مواد درون سلولی و ذخیرهسازی بیشتر در جوانهها و ریشه برای سال آینده افزایش رشد سرشاخهها در بهار برای ایجاد شاخه های میوه دهنده در سالهای آینده فعالکننده آنزیمها و هورمونهای گیاهی و افزایش تولید پروتئین افزایش مقاومت به سرمای زمستانه و اوایل بهار بهبود کیفیت شکوفهدهی و تولید میوه -افزایش درصد جوانهها

39
مقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

درختان میوه

 1-2بار پس از برداشت و تکرار
هنگام تورم جوانه ها

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

پسته ،گردو ،بادام

 1-2بار پس از برداشت و تکرار
هنگام تورم جوانه ها

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –7لیتر

مرکبات

 1-2بار پس از برداشت و تکرار
هنگام تورم جوانه ها

 1-2لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

| | w w w. s p a - c o . c o m

محلولپاشی

در آبیاری
 5 –6لیتر

محافظتکننده

کودآلیآنتیاسترسآکام
Anti Stress Akam
42
Anti Stress Akam Analysis
Amino acid

10%

Humic Acid

10%

Fulvic Acid

5%

Total Nitrogen(N)

5%

P2O53%
Soluble Potash (K2O)

5%

S Total

5%

Fe2%
Zn2%
Mg1%
Mn1%
Cu0.5%
Ca

0.5%

Organic mater

10%

| | شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز

• اســترسها ،فشــارهای محیطــی و فیزیولوژیکــی هســتند که بر اثر گرما ،ســرما ،خشــکی ،شــوری،
سمپاشی ،کودپاشی و یا فشار بیماری و آفت در گیاهان زراعی و درختان میوه بروز میکنند.
• آنتیاســترس آ کام دارای هیومیــک اســید ،فولویــک اســید ،انــواع آمینو اســید ،مواد آلــی و عناصر
ما کرو و میکرو بوده و با باال بردن غلظت شیره پرورده و تقویت گیاهان ،محصولی فوقالعاده برای
جلوگیری و یا بهبود تاثیرات منفی استرسها در گیاهان بوده و از کاهش عملکرد جلوگیری میکند.

ویژگیهای کود آلی آنتیاسترس آکام:
 افزایش دهنده مقاومت گیاه در برابر تنش گرمایی افزایش دهنده مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی افزایش میکرو ارگانیسمهای مفید خا ک کمک به ساخت پروتئینها و آنزیمها افزایش غلظت شیـ ــره پرورده افزایش م ــواد آلی خا ک -توسعه ریشه گیاهان

محلولپاشی

مصرف خاکی

 1-2لیتر در هکتار

 10 -20لیتر در هکتار

| | w w w. s p a - c o . c o m
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اصالح کنندههای
خاک و آب

کود آلی اسید هیومیک
هیومی آکام
HUMI AKAM
46
• کود هیومی آ کام حاوی اسید های آلی هیومیک
و فولویک مشــتق شــده از لئوناردیت اســت و انواع
عناصر غذایی اصلی از قبیل ازت ،فسفر ،پتاسیم و
ریز مغذیهای آهن ،روی ،مس ،کلســیم ،منگنز،
منیزیم و گوگرد را به فرم قابل جذب برای گیاه دارا
میباشــد .اســید هیومیک و اســید فولویک دارای
خاصیــت کالتکنندگــی میباشــند و باعث جذب
بهتــر عناصر موجود در اطراف ریشــه می شــوند .از
طرفــی ،حضور گوگرد در ســاختمان این کود منجر
بــه افزایش مقاومت گیاهــان در مقابل تنش های
محیطــی نظیــر ســرما ،گرما،آفــات و بیماریهــا و
کاهش تنشهای حاصل از شــوری و قلیایی بودن
خا ک می گردد .این عنصر را میتوان عامل اصلی
کاهش  PHخا ک در ناحیه فعالیت ریشه دانست.

HUMI AKAM Analysis
15 %

Humic Acid

4%

Fulvic Acid

7%

)Soluble Potash (K2O

5%

)Total Nitrogen(N

5%

S Total

P2O51%
Fe1%
Zn1%
Mg1%
Mn1%
Cu0.4%
0.4%

Ca

12%

Organic mater

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

به کارگیری مواد هوموســی و اســتفاده از آنها به عنوان کود ،راهکاری مناســب برای کاهش مصرف
کودهــای شــیمیایی ،کاهــش آلودگیهــای زیســت محیطــی ،افزایــش عملکــرد و در نهایــت تولیــد
محصولی سالم و ارگانیک به شمار میرود.

• ویژگیهای کود آلی هیومی آکام:
 تحریککننده هورمونها و آنزیمهای گیاهی به واسطه وجود مواد فعالکننده در ساختمان کود مقاوم ساختن گیاه در برابر شرایط تنش زا نظیر سرما ،گرما ،خشکی ،آفات و بیماریها بهبود شـ ـ ــرایط فیزیکی خا ک و افزای ـ ــش مواد آلی خا ک افزایش جمعیت میکرو ارگانیسمهای مفید خا ک افزایش ریشهزایی و رشد ریشـ ـ ـ ــه افزایش قدرت جوانه زنی بذر افزایش سنتز کلروفیل افزایش عملکردمحلولپاشی برگی

بذر مال

 2-3لیتر در هکتار

 1-2لیتر در  100کیلو بذر

نشاء
غوطه ور کردن در محلول 2در صد

مصرف در آب آبیاری
زراعی

باغی

 10لیتر در هکتار در هر نوبت

 20-30لیتر در هکتار در طول فصل
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کودآلیفولویکاسیدآکام
FULVIC AKAM
48
FULVIC AKAM ANALYSIS
20%

Fulvic Acid

8%

Humic Acid

2%

)Soluble Potash (K2 O

2%

)Total Nitrogen(N

5%

Organic Mater

• فولویک آ کام یک محلول غنی شــده با اســید هیومیک ودر صد باالیی از اســید فولویک است که
بــه عنــوان یــک مکمل غذایی و ایــده آل برای خا کهای فقیــر از نظر مواد غذایی میباشــد .نتیجه
ً
اثــر ایــن محصول این اســت که ظرفیت تبادل یونی خــا ک را باال برده و نهایتــا باعث حاصلخیزی
خا ک میشود .این محصول چه برای استفاده به عنوان کود آبیاری و چه برای محلولپاشی باید
بهصــورت محلــول در آب اســتفاده گردد و برای محصوالتی که به شــیوه قطرهای آبیاری میشــوند
بسیار ایدهآل میباشد.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• اسید فولویک یک تامپون طبیعی و کالت کننده مناسب با قدرت تبادل یونی باالست که قدرت
جــذب عناصــر معدنــی را در گیاهان افزایش می دهد که در نتیجــه آن ،مقاومت گیاه به تنش های
محیطی افزایش می یابد و نیز باعث افزایش کیفیت و کمیت محصول می گردد.

• ویژگیهای کود آلی فولویک اسید آکام:
 بهبود ساختار خا ک و ظرفیت نگه ـ ــداری آب و متعادل کردن PHخا ک تسریـ ـ ـ ــع تجزیه ترکیبات سمی و آلودگیهای سمی موج ــود در خا ک افزایش میزان نگهداری رطوبت و جلوگیری از ایجاد تنش خشکی بهبود شرایط جذب گیاه و ظرفیت کالته کنندگی گیاه افزایش نفوذ پذیری غشاء گیاه و تسهیل جذب تقویت ریشه دوانی گیاه و جوانه زنی بذور -تقویت فتوسنتز و تنفس سلولی

محلولپاشی برگی
 2-3لیتر در هکتار

مصرف در آب آبیاری
زراعی

باغی

 10لیتر درهکتار در هر نوبت

 20-30لیتر در هکتار در طول فصل
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آنتی سالت آکام
ANTI SALT AKAM
50
ANTI SALT AKAM Analysis
CaO11%
5%
1%
45%

Humic Acid
Fulvic Acid
Organic Mater

• آنتی سالت  -ضد شوری خا ک
یکــی از بزرگتریــن مشــکالت کشــاورزی در ایران وجــود نمکها و امالح مضــر در آب و خا ک از جمله
نمــک کلریــد ســدیم( ) NaCLمیباشــد .وجود این مــواد در خا ک باعث فشــردگی و غیــر قابل نفوذ
شــدن ریشــه گیاه و در نتیجه ضعیف شــدن ریشــه و خشــک شــدن گیاه می گردد .این کود با دارا
بودن درصد باالیی از مواد آلی و کلســیم باعث رشــد ریشه و سبزینگی بیشتر گیاه میشود چون هر
مولکــول کلســیم مــی تواند جایگزین دو مولکول ســدیم شــود و آن را به صورت خنثــی تثبیت کند.
استفاده خا کی از این کود باعث خا ک شویی و دور کردن سدیم از اطراف ریشه شده که در نتیجه
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

قابلیــت جــذب مــواد و عناصر موجود در خا ک افزایش می یابد و گیاه به ســادگی عناصر مورد نیاز را
جذب خواهد کرد .به عالوه ،آنتی سالت باعث تعادل  pHخا ک شده و مانع از اثر یون هیدروکسیل
و قلیایــی شــدن خا ک مــی گردد .مصرف ایــن محصول به صــورت خا کی توصیه می گــردد .میزان
مصــرف بــا توجه به شــوری خــا ک ،نحوه آبیــاری و نوع محصول متفاوت میباشــد .انجــام آزمایش
اولیه جهت اختالط توصیه می گردد.

• ویژگیهای آنتی سالت آکام:
 کاهش چشمگیر شوری خا ک ناشی از نمکهای سدیمی اصالح و بهبود ساختمان و دانهبندی خا ک افزایش میزان نفوذ آب و هوا در خا ک افزایش توسعه ریشه در خا ک افزایش مواد آلی خا ک -کاهش  PHخا ک

محصول/گیاه

میزان مصرف

مالحظات

زراعی

 25لیتر در هکتار

تکرار بسته به میزان  ECخاک و آب   3-4مرحله در سال

درختان میوه

 25لیتر در هکتار

تکرار بسته به میزان  ECخاک و آب   3-4مرحله در سال
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کود آلی سولفورآکام
2-0-10 20
SULPHUR AKAM
SULPHUR AKAM Analysis
20%

)Sulphur (s

10 %

)Soluble Potash (K2O

2%

)Total Nitrogen(N

8%

Humic Acid

1%

Fulvic Acid

5%

Organic Mater

• کــود ســولفورآ کام کــود گوگــردی مایــع غنی شــده با مــواد آلــی و اســید هیومیک و اســید فولویک
میباشد که به دو صورت محلولپاشی و آبکود میتوان این کود را مصرف نمود.
• مصــرف ایــن کــود نســبت به ســایر انــواع گوگرد (پــودری و میکرونیزه) بســیار آســانتر بــوده و تاثیر
قار چکشی و تغذیهای باالتری دارد.
| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای کود آلی سولفور آکام:
 مقاوم ساختن گیاه در برابر شرایط تنشزا نظیر سرما ،گرما ،خشکی ،آفات و بیماریها جلوگیری از گسترش بیم ــاریهای قارچی با مهار قار چهای خا کزی قابل جذب از طریق ریشه (مصرف خا کی) و برگ (محلولپاشی) کاهش  PHخا ک و اصالح خا کهای شور ،آهکی و قلیایی افزایش جذب سایر عناصر موجود در خا ک ضد عفونی کننده خا ک افزایش مواد آلی خا کً
 کامال محلول در آبمقدار مصرف

محصول

زمان مصرف

گیاهان زراعی

شروع رشد ،بعد از گلدهی

 2-3لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه

قبل از گل ،یک ماه قبل از برداشت،
پس از برداشت

 2-3لیتر در هزار لیتر آب

 5 –8لیتر

مرکبات

متورم شدن جوانه ،تشکیل میوه،
پس از برداشت

 2-3لیتر در هزار لیتر آب

 5 –10لیتر

انگور

زمان گلدهی ،غوره

 2-3لیتر در هزار لیتر آب

 4 –6لیتر

یونجه و محصوالت
علوفه ای

تا  20روز قبل از برداشت

 2-3لیتر در هزار لیتر آب

 5 –8لیتر
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محلولپاشی

در خاک
 4 – 6لیتر

53

تنظیمکننده آلی  PHآکام
AKAM PH
54

PH AKAM Analysis
اسید
ارگانو هیدروکسی

سایر مواد آلی

 50درصد
 2درصد

• محلــول تنظیمکننــده  PHآ کام دارای  50درصد ارگانو هیدروکســی اســید بوده و جهت کنترل PH
آب و خا ک و شتشوی سیستمهای آبیاری به کار میرود.
• باال بودن  PHآب موجب شکسته شدن فرموالسیون کودها وسموم مورد استفاده و کاهش تأثیر
آنها میشود.آزمایشــات نشــان میدهد که به ازای هر درجه افزایش  PHآب میزان شکســته شــدن
سم و کود 10برابر افزایش مییابد.
• تنظیم کننده آلی PHآ کام با تنظیم  PHآب باعث افزایش کارایی سموم و کودها میشود.

| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

• ویژگیهای تنظیمکننده آلی  PHآکام:
 کمک به جذب بهت ــر مواد غذایی شستشوی سیستمهای آبیاری محلول بافرتانک می ــکس -کنترل  PHخا ک و آب

میزان مصرف

توضیحات

کاربرد

در آبیاری قطرهای  1لیتر در هزار لیتر آب

حدود  1لیتر بسته به میزان  PHآب

در آبیاری غرقابی  5-6لیتردر هکتار

تکرار به فاصله  2هفته

رسوب زدایی سیستمهای
آبیاری قطرهای

 1لیتر در هزار لیتر آب

 1لیتر به هزار لیتر آب مخزن اضافه شود

افزایش کارایی سموم و
کودها

 0/5لیتر در هزار لیتر آب

بسته به میزان قلیایی بودن آب
حدود نیم لیتر به هزار لیتر آب مخزن
اضافه شود سپس کود یا سم
اضافه شود

کاهش pHخاک و آب
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| شرکــــــــت صنایـــــــــع زیســـــــــتی ســــــــــینا پژوهــــــــش البــــــــــرز |

