








(شرکت لیلیان شیمی تجارت اولین تولیدکننده (شرکت لیلیان شیمی تجارت اولین تولیدکننده 

سولفات آهن،گوگرد مایع و کود مرغی مایع سولفات آهن،گوگرد مایع و کود مرغی مایع 

به صورت کامال تخصصی در ایران)به صورت کامال تخصصی در ایران)

(شرکت لیلیان شیمی تجارت اولین تولیدکننده 

سولفات آهن،گوگرد مایع و کود مرغی مایع 

به صورت کامال تخصصی در ایران)

سولفات آهن کریستال %19سولفات آهن کریستال %19سولفات آهن کریستال 19%

سولفات آهن خشک %24سولفات آهن خشک %24سولفات آهن خشک 24%
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عنصـر آهن  پرکاربردترین  ماده مغذي در کشـاورزي است، که براي اصالح کلروز (زرد شدن) برگ استفاده می شود.در عنصـر آهن  پرکاربردترین  ماده مغذي در کشـاورزي است، که براي اصالح کلروز (زرد شدن) برگ استفاده می شود.در 

صورت کمبود آهن در سلولهاي برگ ، کلروفیل به مقدار کافی تولید نمی شود و در نتیجه برگ ها رنگ پریده می شوند. کل صورت کمبود آهن در سلولهاي برگ ، کلروفیل به مقدار کافی تولید نمی شود و در نتیجه برگ ها رنگ پریده می شوند. کل 

سطح برگ جزرگ برگ ها زرد می شوند.این عالئم ابتدا در برگ هاي جوان و قسمت هاي باالي ساقه مشـاهده و بعد به کل سطح برگ جزرگ برگ ها زرد می شوند.این عالئم ابتدا در برگ هاي جوان و قسمت هاي باالي ساقه مشـاهده و بعد به کل 

گیاه سرایت می کند .عنصـر آهن به صورت سولفات یا کالت آهن به خاك اضافه می شود.سولفات آهن تولید شرکت لیلیان گیاه سرایت می کند .عنصـر آهن به صورت سولفات یا کالت آهن به خاك اضافه می شود.سولفات آهن تولید شرکت لیلیان 

شیمی در حالت عادي به صورت 7 آبه و کریســتالهاي سبز مغز پســته اي می باشد.آهن این کود 2 ظرفیتی و در صدآ    ن   شیمی در حالت عادي به صورت 7 آبه و کریســتالهاي سبز مغز پســته اي می باشد.آهن این کود 2 ظرفیتی و در صدآ    ن   

عنصـر آهن  پرکاربردترین  ماده مغذي در کشـاورزي است، که براي اصالح کلروز (زرد شدن) برگ استفاده می شود.در 

صورت کمبود آهن در سلولهاي برگ ، کلروفیل به مقدار کافی تولید نمی شود و در نتیجه برگ ها رنگ پریده می شوند. کل 

سطح برگ جزرگ برگ ها زرد می شوند.این عالئم ابتدا در برگ هاي جوان و قسمت هاي باالي ساقه مشـاهده و بعد به کل 

گیاه سرایت می کند .عنصـر آهن به صورت سولفات یا کالت آهن به خاك اضافه می شود.سولفات آهن تولید شرکت لیلیان 

شیمی در حالت عادي به صورت 7 آبه و کریســتالهاي سبز مغز پســته اي می باشد.آهن این کود 2 ظرفیتی و در صدآ    ن   

معرفی محصولمعرفی محصولمعرفی محصول

سولفات آهن کریستال %19سولفات آهن کریستال %19سولفات آهن کریستال 19%

مزایاي استفادهمزایاي استفادهمزایاي استفاده

PHPHPH.4. کاهش         ،شوري وکربناته بودن خاك.4. کاهش         ،شوري وکربناته بودن خاك

7. سبب جذب بهتر سایر ریز مغذي ها و عناصر ضروري مورد نیاز گیاه می شود.7. سبب جذب بهتر سایر ریز مغذي ها و عناصر ضروري مورد نیاز گیاه می شود.

8. کاربرد در صنایع مختلف نظیر کشاورزي،دام و طیور، کودسازي(کودهاي ترکیبی)،رنگ سازي، تصفیه آب و فاضالب.8. کاربرد در صنایع مختلف نظیر کشاورزي،دام و طیور، کودسازي(کودهاي ترکیبی)،رنگ سازي، تصفیه آب و فاضالب.

2. صد درصد حاللیت در آب2. صد درصد حاللیت در آب

3.کمک به اسیدي شدن خاك هاي قلیایی.3.کمک به اسیدي شدن خاك هاي قلیایی.

5. باعث افزایش رشد،گلدهی، باردهی گیاه5. باعث افزایش رشد،گلدهی، باردهی گیاه

6. انجام عمل فتوسنتز و تشکیل کلروفیل و باال بردن سبزینگی گیاه6. انجام عمل فتوسنتز و تشکیل کلروفیل و باال بردن سبزینگی گیاه

1. فاقد فلزات سنگین 1. فاقد فلزات سنگین 

4. کاهش         ،شوري وکربناته بودن خاك.

7. سبب جذب بهتر سایر ریز مغذي ها و عناصر ضروري مورد نیاز گیاه می شود.

8. کاربرد در صنایع مختلف نظیر کشاورزي،دام و طیور، کودسازي(کودهاي ترکیبی)،رنگ سازي، تصفیه آب و فاضالب.

2. صد درصد حاللیت در آب

3.کمک به اسیدي شدن خاك هاي قلیایی.

5. باعث افزایش رشد،گلدهی، باردهی گیاه

6. انجام عمل فتوسنتز و تشکیل کلروفیل و باال بردن سبزینگی گیاه

1. فاقد فلزات سنگین 
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2. در پاییز همراه با کود حیوانی پوسیده شده در سایه انداز درخت و نزدیک ریشه به صورت چالکود.2. در پاییز همراه با کود حیوانی پوسیده شده در سایه انداز درخت و نزدیک ریشه به صورت چالکود.

1. براي درختان جوان و باغ هاي پراکنده دوز مصرفی کمتر می شود.1. براي درختان جوان و باغ هاي پراکنده دوز مصرفی کمتر می شود.

3.در فصل بهار بصورت محلول پاشی دویا چندبار در طول دوره ، یکماه بعد شکوفه زنی و بعدي ها هر 3.در فصل بهار بصورت محلول پاشی دویا چندبار در طول دوره ، یکماه بعد شکوفه زنی و بعدي ها هر 

3 هفته یکبار.3 هفته یکبار.

2. در پاییز همراه با کود حیوانی پوسیده شده در سایه انداز درخت و نزدیک ریشه به صورت چالکود.

1. براي درختان جوان و باغ هاي پراکنده دوز مصرفی کمتر می شود.

3.در فصل بهار بصورت محلول پاشی دویا چندبار در طول دوره ، یکماه بعد شکوفه زنی و بعدي ها هر 

3 هفته یکبار.

نکات مهمنکات مهمنکات مهم

222

استثنا:استثنا:استثنا:

kgkgkgمیزان مصرف براي باغات پسته باالي ده سال 30-25 کیسه 25        در هر هکتار.میزان مصرف براي باغات پسته باالي ده سال 30-25 کیسه 25        در هر هکتار.میزان مصرف براي باغات پسته باالي ده سال 30-25 کیسه 25        در هر هکتار.



دستور عمل استفادهدستور عمل استفادهدستور عمل استفاده

آنالیز محصولآنالیز محصولآنالیز محصول

ش
د آزمای

ک

نتایج

اسیدینه 

1.20

اسیدینه 

آزاد

انحالل

 پذیري

آهن 

محلول

آهن

فریک

کلر

محلول

سدیم

محلول
آرسنیک

کل

کادمیوم

کل

کبالت

کل

نیکل

کل

سرب

کل

PHH2504
%

Cl
%

A5
mg/kg

Cd
mg/kg

Pb
mg/kg

Nl
mg/kg

Co
mg/kg

Fe
%

gr/lNa
%

Fe
%

2/841/21453/4819/000/420/0120/03712/53 ND ND ND ND
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مقدار مصرفزمان مصرفمحصول

درخاكمحلول پاشی

نهال هاي جوان

درختان غیر مثمر

درختان در مرحله باردهی

درخت انگور

نباتات زراعی

مرکبات

گیاهان زینتی وفضاي
 سبزو چمن

200-60  3 تا 5 درهزار
گرمب راي هر درخت

200-400
گرمب راي هر درخت

200-800
گرمب راي هر درخت

   6 تا 7درهزار

  3 تا 5 درهزار

50-150
گرمب راي هر درخت

300-800
گرمب راي هر درخت

  2 تا 4 درهزار

  3 تا 6درهزار

  4 تا 6درهزار

 2درهزار

100-150
(kg/H)

150-200
(g/m)

2

درختان درزمستان در نیمه خارجی 

سایه انداز درخت به همراه کود دامی

وگوگرد با خاك مخلوط شود.

نباتات زراعی هنگام تهیه بستربذربا

سایرکودهاي اصلی زیرخاك شوند 





1. براي درختان جوان و باغ هاي پراکنده دوز مصرفی کمتر می شود.1. براي درختان جوان و باغ هاي پراکنده دوز مصرفی کمتر می شود.

2. در پاییز همراه با کود حیوانی پوسیده شده در سایه انداز درخت و نزدیک ریشه به صورت چالکود.2. در پاییز همراه با کود حیوانی پوسیده شده در سایه انداز درخت و نزدیک ریشه به صورت چالکود.

3.در فصل بهار بصورت محلول پاشی دویا چندبار در طول دوره ، یکماه بعد شکوفه زنی و بعدي ها هر 3.در فصل بهار بصورت محلول پاشی دویا چندبار در طول دوره ، یکماه بعد شکوفه زنی و بعدي ها هر 

3 هفته یکبار.3 هفته یکبار.

1. براي درختان جوان و باغ هاي پراکنده دوز مصرفی کمتر می شود.

2. در پاییز همراه با کود حیوانی پوسیده شده در سایه انداز درخت و نزدیک ریشه به صورت چالکود.

3.در فصل بهار بصورت محلول پاشی دویا چندبار در طول دوره ، یکماه بعد شکوفه زنی و بعدي ها هر 

3 هفته یکبار.

نکات مهمنکات مهمنکات مهم

555

استثنا:استثنا:استثنا:

kgkgkgمیزان مصرف براي باغات پسته باالي ده سال 30-25 کیسه 25        در هر هکتار.میزان مصرف براي باغات پسته باالي ده سال 30-25 کیسه 25        در هر هکتار.میزان مصرف براي باغات پسته باالي ده سال 30-25 کیسه 25        در هر هکتار.



دستور عمل استفادهدستور عمل استفادهدستور عمل استفاده
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مقدار مصرفزمان مصرفمحصول

درخاكمحلول پاشی

نهال هاي جوان

درختان غیر مثمر

درختان در مرحله باردهی

درخت انگور

نباتات زراعی

مرکبات

گیاهان زینتی وفضاي
 سبزو چمن

200-60  3 تا 5 درهزار
گرمب راي هر درخت

200-400
گرمب راي هر درخت

200-800
گرمب راي هر درخت

   6 تا 7درهزار

  3 تا 5 درهزار

50-150
گرمب راي هر درخت

300-800
گرمب راي هر درخت

  2 تا 4 درهزار

  3 تا 6درهزار

  4 تا 6درهزار

 2درهزار

100-150
(kg/H)

150-200
(g/m)

2

درختان درزمستان در نیمه خارجی 

سایه انداز درخت به همراه کود دامی

وگوگرد با خاك مخلوط شود.

نباتات زراعی هنگام تهیه بستربذربا

سایرکودهاي اصلی زیرخاك شوند 







دستور عمل استفادهدستور عمل استفادهدستور عمل استفاده

آنالیز محصولآنالیز محصولآنالیز محصول

آبیاري/خاکی

صیفی و سبزیجاتزارعیباغی

زمان مصرف

25-20 لیتر

درهکتار

در طول
 دوره رشد

20-15 لیتر

درهکتار

20-15 لیتر

درهکتار

در طول
 دوره رشد

در طول
 دوره رشد

OC

(w/w)

(w/v)

OMNهیومیک اسید

7/6%11/5%19/2%6/15%2/3%6/15%

10%15%25%8%3%8%

P  Os2 K   O2

999





2. کمبود نیتروژن با زرد شدن برگ هاي پیر شروع می شود و بدون سوختگی تمام پیکره گیاه 2. کمبود نیتروژن با زرد شدن برگ هاي پیر شروع می شود و بدون سوختگی تمام پیکره گیاه 

را زرد می کند .را زرد می کند .

1. کمبود گوگرد با زرد شدن برگهاي جوان شروع می شود .1. کمبود گوگرد با زرد شدن برگهاي جوان شروع می شود .

2. کمبود نیتروژن با زرد شدن برگ هاي پیر شروع می شود و بدون سوختگی تمام پیکره گیاه 

را زرد می کند .

1. کمبود گوگرد با زرد شدن برگهاي جوان شروع می شود .

نکات مهمنکات مهمنکات مهم
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گوگرد مایع آلی تولیدي شرکت لیلیان شیمی  بر سه قسمت بسیار مهم (محصول ، خاك ، دفع آفات) تغییرات خوبی ایجاد کرده .به دلیل گوگرد مایع آلی تولیدي شرکت لیلیان شیمی  بر سه قسمت بسیار مهم (محصول ، خاك ، دفع آفات) تغییرات خوبی ایجاد کرده .به دلیل 

مایع بودن مصرف بسیار راحت است .چون هیچ عارضه اي ندارد باعث کاهش آلودگی محصول ، خاك ، درخت و گیاهان می باشد.مایع بودن مصرف بسیار راحت است .چون هیچ عارضه اي ندارد باعث کاهش آلودگی محصول ، خاك ، درخت و گیاهان می باشد.

گوگرد مایع آلی تولیدي شرکت لیلیان شیمی  بر سه قسمت بسیار مهم (محصول ، خاك ، دفع آفات) تغییرات خوبی ایجاد کرده .به دلیل 

مایع بودن مصرف بسیار راحت است .چون هیچ عارضه اي ندارد باعث کاهش آلودگی محصول ، خاك ، درخت و گیاهان می باشد.

معرفی محصولمعرفی محصولمعرفی محصول

گوگرد مایع آلی چهارکارهگوگرد مایع آلی چهارکارهگوگرد مایع آلی چهارکاره

مزایاي استفادهمزایاي استفادهمزایاي استفاده

11.  رفع سیاهکها، انواع سفیدکها و زنگهاي زرد11.  رفع سیاهکها، انواع سفیدکها و زنگهاي زرد

6. اصالح زمینهاي شور ، قلیایی و آهکی6. اصالح زمینهاي شور ، قلیایی و آهکی

5. کاهش استفاده از کودهاي دیگر5. کاهش استفاده از کودهاي دیگر

3. بسیار مقرون به صرفه3. بسیار مقرون به صرفه

4. افزایش %30 تولید محصوالت4. افزایش %30 تولید محصوالت

7. باال بردن کیفیت محصوالت در عطر و طعم 7. باال بردن کیفیت محصوالت در عطر و طعم 

10.  افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکسالی و سرما10.  افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکسالی و سرما

9. افزایش جذب فسفر،آهن،روي و منگنز در خاك9. افزایش جذب فسفر،آهن،روي و منگنز در خاك

8. ضد عفونی کننده خاك و پیشگیري از آفات 8. ضد عفونی کننده خاك و پیشگیري از آفات 

1. قارچ کش بسیار قوي و از بین برنده حشرات1. قارچ کش بسیار قوي و از بین برنده حشرات

2. حاللیت%100 در آب2. حاللیت%100 در آب

مزایاي استفاده : مزایاي استفاده : 

12. پیشگیري از انتشار و ابتالء به بیماریهاي گیاهی12. پیشگیري از انتشار و ابتالء به بیماریهاي گیاهی

15. عالوه بر خواص ویژه در مقایسه با کودهاي شیمیایی ، گوگرد در تشکیل مزه پاره اي از محصوالت باغی مانند سیر ، پیاز و انواع میوه 15. عالوه بر خواص ویژه در مقایسه با کودهاي شیمیایی ، گوگرد در تشکیل مزه پاره اي از محصوالت باغی مانند سیر ، پیاز و انواع میوه 

ها نقش ویژه اي را ایفا می کند .ها نقش ویژه اي را ایفا می کند .

13. عدم استفاده از هر گونه ماده شیمیایی مضر13. عدم استفاده از هر گونه ماده شیمیایی مضر

14. قابلیت جذب باال در گیاهان، تولید و تامین اسیدهاي چرب در ساختار و طعم انواع میوه ها14. قابلیت جذب باال در گیاهان، تولید و تامین اسیدهاي چرب در ساختار و طعم انواع میوه ها

11.  رفع سیاهکها، انواع سفیدکها و زنگهاي زرد

6. اصالح زمینهاي شور ، قلیایی و آهکی

5. کاهش استفاده از کودهاي دیگر

3. بسیار مقرون به صرفه

4. افزایش %30 تولید محصوالت

7. باال بردن کیفیت محصوالت در عطر و طعم 

10.  افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکسالی و سرما

9. افزایش جذب فسفر،آهن،روي و منگنز در خاك

8. ضد عفونی کننده خاك و پیشگیري از آفات 

1. قارچ کش بسیار قوي و از بین برنده حشرات

2. حاللیت%100 در آب

مزایاي استفاده : 

12. پیشگیري از انتشار و ابتالء به بیماریهاي گیاهی

15. عالوه بر خواص ویژه در مقایسه با کودهاي شیمیایی ، گوگرد در تشکیل مزه پاره اي از محصوالت باغی مانند سیر ، پیاز و انواع میوه 

ها نقش ویژه اي را ایفا می کند .

13. عدم استفاده از هر گونه ماده شیمیایی مضر

14. قابلیت جذب باال در گیاهان، تولید و تامین اسیدهاي چرب در ساختار و طعم انواع میوه ها

131313



از اختالط با سایر کودها و اسیدي هاي کشاورزي خودداري شود .از اختالط با سایر کودها و اسیدي هاي کشاورزي خودداري شود .از اختالط با سایر کودها و اسیدي هاي کشاورزي خودداري شود .

نکات مهمنکات مهمنکات مهم
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گوگرد مایع آلی پایه پتاس تولید شرکت لیلیان شیمی شامل عناصر ریز مغذي ماکرو(نیتروژن،پتاسیم،گوگرد،کربن،فسفر) گوگرد مایع آلی پایه پتاس تولید شرکت لیلیان شیمی شامل عناصر ریز مغذي ماکرو(نیتروژن،پتاسیم،گوگرد،کربن،فسفر) 

می باشد.عالوه بر تامین گوگرد ، با تامین پتاسیم ، نقش مهمی در درشت شدن و یک دست شدن میوه و رنگ پذیري آن می باشد.عالوه بر تامین گوگرد ، با تامین پتاسیم ، نقش مهمی در درشت شدن و یک دست شدن میوه و رنگ پذیري آن 

دارد و باعث مقاومت گیاه نسبت به اکثر تنش ها و بیماري ها می گردد.دارد و باعث مقاومت گیاه نسبت به اکثر تنش ها و بیماري ها می گردد.

گوگرد مایع آلی پایه پتاس تولید شرکت لیلیان شیمی شامل عناصر ریز مغذي ماکرو(نیتروژن،پتاسیم،گوگرد،کربن،فسفر) 

می باشد.عالوه بر تامین گوگرد ، با تامین پتاسیم ، نقش مهمی در درشت شدن و یک دست شدن میوه و رنگ پذیري آن 

دارد و باعث مقاومت گیاه نسبت به اکثر تنش ها و بیماري ها می گردد.

معرفی محصولمعرفی محصولمعرفی محصول

گوگرد مایع آلی پایه پتاسگوگرد مایع آلی پایه پتاسگوگرد مایع آلی پایه پتاس

مزایاي استفادهمزایاي استفادهمزایاي استفاده

1. باعث اصالح ساختمان و بافت خاك می شود .1. باعث اصالح ساختمان و بافت خاك می شود .

2. قدرت نگهداري آب در خاك را افزایش می دهد.2. قدرت نگهداري آب در خاك را افزایش می دهد.

4. براي تمامی زمینهاي زراعی و باغ ها مناسب است.4. براي تمامی زمینهاي زراعی و باغ ها مناسب است.

3. تحت آب شویی قرار نمی گیرد.3. تحت آب شویی قرار نمی گیرد.

5 با مصرف یکباره نیاز گیاه مرتفع و احتیاجی به مصرف چندباره کودهاي تک عنصري نیست.5 با مصرف یکباره نیاز گیاه مرتفع و احتیاجی به مصرف چندباره کودهاي تک عنصري نیست.

1. باعث اصالح ساختمان و بافت خاك می شود .

2. قدرت نگهداري آب در خاك را افزایش می دهد.

4. براي تمامی زمینهاي زراعی و باغ ها مناسب است.

3. تحت آب شویی قرار نمی گیرد.

5 با مصرف یکباره نیاز گیاه مرتفع و احتیاجی به مصرف چندباره کودهاي تک عنصري نیست.
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عناصر ماکرو جزء دسته عناصر پر مصرف گیاه می باشد ، که مصرف آن به یکباره انجام می گیرد.عناصر ماکرو جزء دسته عناصر پر مصرف گیاه می باشد ، که مصرف آن به یکباره انجام می گیرد.عناصر ماکرو جزء دسته عناصر پر مصرف گیاه می باشد ، که مصرف آن به یکباره انجام می گیرد.

نکات مهمنکات مهمنکات مهم
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محصوالت زارعیمحصوالت زارعیمحصوالت زارعی
(غالت،یونجه،شبدر،پیاز(غالت،یونجه،شبدر،پیاز

چغندر،حبوبات،سیب زمینی چغندر،حبوبات،سیب زمینی 

زعفران و...)زعفران و...)

(غالت،یونجه،شبدر،پیاز

چغندر،حبوبات،سیب زمینی 

زعفران و...)

محصوالت باغیمحصوالت باغیمحصوالت باغی
(گردو،بادام،پسته(گردو،بادام،پسته

آلو،انگور،انارو...)آلو،انگور،انارو...)

(گردو،بادام،پسته

آلو،انگور،انارو...)

دانه هاي روغنیدانه هاي روغنیدانه هاي روغنی
(کلزا،آفتابگردان،کنجد(کلزا،آفتابگردان،کنجد

سویا،کرچک و...)سویا،کرچک و...)

(کلزا،آفتابگردان،کنجد

سویا،کرچک و...)

محصوالت گلخانه ايمحصوالت گلخانه ايمحصوالت گلخانه اي

بذرمالبذرمالبذرمال

آبیاري لیترآبیاري لیتر

درهکتاردرهکتار

آبیاري لیتر

درهکتار

محلول پاشیمحلول پاشی

 لیتردرهکتار لیتردرهکتار

محلول پاشی

 لیتردرهکتار
زمان مصرفزمان مصرفزمان مصرف

خمیري شدن دانه دوره

 ساقه دهی20روزقبل 

از برداشت 

قبل از گلدهی-فندقی 

شدن وسفت شدن دانه

20روز قبل از برداشت

چندبرگی شدن قبل

 ازگلدهی

درمراحل رشد

3-2لیتربه ازاي صدکیلو بذر

10-15

15-20

10-15

8

5-3لیتر درهزار

5لیتردرهزار

3لیتر درهزار

5-3لیتر درهزار

دستور عمل استفاده

آنالیز محصولآنالیز محصولآنالیز محصول

ضمانت هايضمانت هاي
تجزیه شدهتجزیه شده

ضمانت هاي
تجزیه شده

%وزنی/حجمی%وزنی/حجمی%وزنی/حجمی%وزنی/وزنی%وزنی/وزنی%وزنی/وزنی

%25-20%8گوگردگوگردگوگرد

%20-10%7نیتروژن آلینیتروژن آلینیتروژن آلی

%15-10%6کربن آلیکربن آلیکربن آلی

%30%13پتاسیمپتاسیمپتاسیم
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نیترات پتاسیم تولید شرکت لیلیان شیمی داراي دو عنصر نیتروژن و پتاسیم و یک کود ارزشمند براي گیاهان است.براي نیترات پتاسیم تولید شرکت لیلیان شیمی داراي دو عنصر نیتروژن و پتاسیم و یک کود ارزشمند براي گیاهان است.براي 

سنتز اسیدهاي آمینه و پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان جزئی از ساختار کلروفیل ، کمبود آن باعث سنتز اسیدهاي آمینه و پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان جزئی از ساختار کلروفیل ، کمبود آن باعث 

کاهش رشد و تغییر رنگ برگ گیاه می شود.یک کود کامل محلول در آب است.کاهش رشد و تغییر رنگ برگ گیاه می شود.یک کود کامل محلول در آب است.

نیترات پتاسیم تولید شرکت لیلیان شیمی داراي دو عنصر نیتروژن و پتاسیم و یک کود ارزشمند براي گیاهان است.براي 

سنتز اسیدهاي آمینه و پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان جزئی از ساختار کلروفیل ، کمبود آن باعث 

کاهش رشد و تغییر رنگ برگ گیاه می شود.یک کود کامل محلول در آب است.

معرفی محصولمعرفی محصولمعرفی محصول

مزایاي استفادهمزایاي استفادهمزایاي استفاده

4. کاهش اتالف آب و پژمردگی.4. کاهش اتالف آب و پژمردگی.

5. افزایش سرسختی در زمستان.5. افزایش سرسختی در زمستان.

6. افزایش پروتئین در گیاه.6. افزایش پروتئین در گیاه.

7. افزایش محتواي نشاسته در غالت و غده ها.7. افزایش محتواي نشاسته در غالت و غده ها.

1. مقاومت در برابر بیماري و آفات گیاهی.1. مقاومت در برابر بیماري و آفات گیاهی.

2. افزایش رشد ریشه.2. افزایش رشد ریشه.

3. بهبود مقاومت در برابر خشکی.3. بهبود مقاومت در برابر خشکی.

12. افزایش ضخامت پوست.12. افزایش ضخامت پوست.

9. افزایش عمر مفید 9. افزایش عمر مفید 

10.افزایش ویتامین    و محتواي جامد محلول.10.افزایش ویتامین    و محتواي جامد محلول.

8. افزایش کیفیت انبارداري و حمل و نقل8. افزایش کیفیت انبارداري و حمل و نقل

11. بهبود رنگ ،طعم و اندازه میوه.11. بهبود رنگ ،طعم و اندازه میوه.

13.کاهش اختالالت فیزیولوژیکی ( ترك خوردگی مرکبات ، بی رنگی گوجه فرنگی)13.کاهش اختالالت فیزیولوژیکی ( ترك خوردگی مرکبات ، بی رنگی گوجه فرنگی)

4. کاهش اتالف آب و پژمردگی.

5. افزایش سرسختی در زمستان.

6. افزایش پروتئین در گیاه.

7. افزایش محتواي نشاسته در غالت و غده ها.

1. مقاومت در برابر بیماري و آفات گیاهی.

2. افزایش رشد ریشه.

3. بهبود مقاومت در برابر خشکی.

12. افزایش ضخامت پوست.

9. افزایش عمر مفید 

10.افزایش ویتامین    و محتواي جامد محلول.

8. افزایش کیفیت انبارداري و حمل و نقل

11. بهبود رنگ ،طعم و اندازه میوه.

13.کاهش اختالالت فیزیولوژیکی ( ترك خوردگی مرکبات ، بی رنگی گوجه فرنگی)

No3No3No3KKKنیترات پتاسیم{نمک پتاس}(         )نیترات پتاسیم{نمک پتاس}(         )نیترات پتاسیم{نمک پتاس}(         )

ccc
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دستور عمل استفاده

 5-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

50-25کیلوگرم درهکتار(2تا3 نوبت در طول فصل رشد محصول)

محلول پاشی 

خاکی

آبیاري

150-50 کیلوگرم درهکتار (زمان کاشت)

232323

آنالیز محصولآنالیز محصولآنالیز محصول

بلورکامالسفیدبه ابعاد2میلیمتربلورکامالسفیدبه ابعاد2میلیمتربلورکامالسفیدبه ابعاد2میلیمتر نوع دانه بندينوع دانه بندينوع دانه بندي

رطوبترطوبترطوبت

کلرکلرکلر

فلزات سنگینفلزات سنگینفلزات سنگین

آهنآهنآهن

موادغیرمحلول درآبموادغیرمحلول درآبموادغیرمحلول درآب

پتاسیمپتاسیمپتاسیم

k20k20k20

نیتروژننیتروژننیتروژن

PHPHPH

خلوصخلوصخلوص

0/2 درصد0/2 درصد0/2 درصد

38/4 درصد38/4 درصد38/4 درصد

46/3 درصد46/3 درصد46/3 درصد

13/7 درصد13/7 درصد13/7 درصد

6-76-76-7

99/5 درصد99/5 درصد99/5 درصد

ppmppmppmکمتراز       100کمتراز       100کمتراز       100

ppmppmppmکمتراز       1کمتراز       1کمتراز       1

کمتراز0/001 درصدکمتراز0/001 درصدکمتراز0/001 درصد

ppmppmppmکمتراز       2کمتراز       2کمتراز       2



نیترات کلسیم تولید شرکت لیلیان شیمی حاوي دو عنصر کلسیم و نیتروژن است ، که مواد مغذي مورد نیاز گیاهان براي نیترات کلسیم تولید شرکت لیلیان شیمی حاوي دو عنصر کلسیم و نیتروژن است ، که مواد مغذي مورد نیاز گیاهان براي 

زنده ماندن هستند.کلسیم : تولید بذر ، بسیار حیاتی ، ماندگاري بیشتر در میوه ، مهم در شکل گیري دیواره سلولی گیاه زنده ماندن هستند.کلسیم : تولید بذر ، بسیار حیاتی ، ماندگاري بیشتر در میوه ، مهم در شکل گیري دیواره سلولی گیاه 

 محافظت از بیماري و استرس در گیاه.نیتروژن : مهم در تولید اسیدهاي آمینه و کلروفیل ، باعث سرسبزي و بهبود بازار  محافظت از بیماري و استرس در گیاه.نیتروژن : مهم در تولید اسیدهاي آمینه و کلروفیل ، باعث سرسبزي و بهبود بازار 

فروش .فروش .

نیترات کلسیم تولید شرکت لیلیان شیمی حاوي دو عنصر کلسیم و نیتروژن است ، که مواد مغذي مورد نیاز گیاهان براي 

زنده ماندن هستند.کلسیم : تولید بذر ، بسیار حیاتی ، ماندگاري بیشتر در میوه ، مهم در شکل گیري دیواره سلولی گیاه 

 محافظت از بیماري و استرس در گیاه.نیتروژن : مهم در تولید اسیدهاي آمینه و کلروفیل ، باعث سرسبزي و بهبود بازار 

فروش .

معرفی محصولمعرفی محصولمعرفی محصول

نیترات کلسیمنیترات کلسیمنیترات کلسیم

مزایاي استفادهمزایاي استفادهمزایاي استفاده

2. حالل در آب2. حالل در آب

4. رشد و استحکام محصول 4. رشد و استحکام محصول 

3. بهبود کیفیت و افزایش در محصول3. بهبود کیفیت و افزایش در محصول

1. کمک به رشد جوانه ها و گلدهی بیشتر1. کمک به رشد جوانه ها و گلدهی بیشتر

5. محافظت در برابر تنش هاي گرمایی و آفات 5. محافظت در برابر تنش هاي گرمایی و آفات 

2. حالل در آب

4. رشد و استحکام محصول 

3. بهبود کیفیت و افزایش در محصول

1. کمک به رشد جوانه ها و گلدهی بیشتر

5. محافظت در برابر تنش هاي گرمایی و آفات 
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