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كت زرين خوشه هامون 

در قرن 21 مساله شهرنشي به عنوان يک معضل جها، م و منطقه ای مطرح 
مى باشد كه همچنان رو به افزايش است. تام غذا برای اين جمعيت رو به رشد 
تنها از دوراه افزايش سطح زير كشت و افزايش عملكرد در واحدسطح امكان پذير 

مى باشد. م 
با توجه به وضعيت اقليمى كشور ارا زراعى چندان قابل توسعه نمى باشند، با توجه به وضعيت اقليمى كشور ارا زراعى چندان قابل توسعه نمى باشند، 
بنابراين بايد به فكر افزايش عملكرد بود، كه ي از راه های افزايش عملكرد بهبود 
خواص في و تغذيه ای خاک مزارع ، باغات و گلخانه ها با افزودن ماده آ به 

خاک مى باشد. ن 
ي از راه های افزايش عملكرد بهبود خواص في و تغذيه ای خاک مزارع ، ي از راه های افزايش عملكرد بهبود خواص في و تغذيه ای خاک مزارع ، 
باغات و گلخانه ها با افزودن ماده آ به خاک مى باشد. با توجه به اينكه كشور ما 
در نوار خشک جهان قرار دارد مقدار مواد آ در خاک های كشور به استثنای 
شمال در حدود چند دهم درصد است و با مقدار اپتيموم آن كه حدود 2 تا 3 

درصد است فاصله ی بسيار دارد. ذ 
كت زرين خوشه هامون (بايوگانو) با هدف ايجاد بسی مناسب و هدفمند ، با  با هدف ايجاد بسی مناسب و هدفمند ، با 
تصويب و اعمال سياست های صحيح در زمينه توليد كود ارگانيک و توسعه توليد 
محصوت ارگانيک آغاز به فعاليت نمود . در اين راستا ، لزوم استفاده از مواد 
غذا سالم برای افراد از يک سو و اعتقاد به توانا روش های توليد مواد ارگانيک 
در پيشد اهداف عا جامعه از قبيل حفاظت از محيطزيست ازسوی ديگر ، از 
جمله عوام هستند كه اين كت را بسوی توليد كود ارگانيک سوق مى دهد.   
بايوگان معتقد است كه كيفيت محصوت زراعى و سمت دام و انسان در گرو بايوگان معتقد است كه كيفيت محصوت زراعى و سمت دام و انسان در گرو 
وجود خاک سالم و بدون آلود مى باشد . خا كه از طريق فعاليت های 
بيولوژي خود و بدون اتكا به انرژی های ورودی ، بتواند برای مدت طو 
باروری خود را حفظ كرده و محصو با كيفيت با توليد نمايد و از اين طريق نه 
تنها به حفظ سمت و شادا افراد و كنل بيماری های نا از كود های شيميا 
كمک نمايد ، بلكه موجب توليد بيش محصوت و فه اقتصادی برای 

كشاورزان گردد . 
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گوگرد محلول 

گوگرد محلول

پتاسيم محلول

 تركيبات

نيوژن كل

سولفات محلول

كربن آ

ماده آ
24

15

4

0

:(% W/W) 

13

28

افزايش مان پروتي ها و ويتام ها

افزايش مقاومت گياه به ما

اصح خاک های آه و قليا

اسيدی شدن محيط رايزوسفر به واسطه اكسيداسيون گوگرد

افزايش حليت و جذب عنا غذا از خاک

 دارای خاصيت قارچ ك و نماتدك و دوركنند آفات



آ پتاسيمى 

پتاسيم محلول

نيوژن كل

 تركيبات

كربن آ

ماده آ
30

4

:(% W/W) 

6

13

افزايش بازارپسندی و درش ميوه

افزايش عمر انبارما محصول

پيش رس شدن ميوه

افزايش كيفيت محصول

جلوگی از تنش های آ و خش

مقاومت در برابر بيماری ها و هجوم آفات



كود آ فسفره

فسفر قابل استفاده

پتاسيم محلول

 تركيبات

كربن آنيوژن كل

ماده آ
22

5.5

4

:(% W/W) 

6

14

افزايش ريشه زا در گياه

جذب بيش عنا غذا

افزايش گلدهى و توليد محصول

يكنواخ در رسيد محصول

كاهش زمان رسيد محصول

استحكام ساقه و افزايش اندازه ميوه



سيليكات پتاسيم آ

سيلسيوم محلول

پتاسيم محلول

 تركيبات

كربن آنيوژن كل

ماده آ

20

11
3.5

:(% W/W) 

9

20

افزايش استحكام ديواره سلو و افزايش خاصيت ماندگاری محصول پس از برداشت 

افزايش مقاومت به آفات و بيماری ها و تنش ها  

افزايش توليد و عملكرد گياه و وزن هزاردانه 

افزايش فتوسن و جذب به نور 

افزايش مقاومت به ورس در محصو مانند برنج و نيشكر و غت 

افزايش جذب فسفر و كاهش قابليت استفاده از نيوژن و ن كنل تجمع فسفر در گياه و به افزايش جذب فسفر و كاهش قابليت استفاده از نيوژن و ن كنل تجمع فسفر در گياه و به 

تبع آن جلوگی از كمبود عن روی 



كلسيم كته

كلسيم كته

اسيد آمينه آزاد

 تركيبات

كربن آ

ماده آ
9

5

:(% W/W) 

5.5

8

استحكام ساقه

كاهش شوری خاک

 جلوگی از ريزش و پوک شدن ميوه

 افزايش انبارما و بازارپسندی ميوه

افزايش قطر و اندازه غنچه در گل های شاخه بريده

جلوگی از بدشكل شدن ميوه ها

كلسيم يک عن دو ظرفي است كه در گياه به صورت غ متحرک است و در 
نتيجه كمبود آن، نخست خود را در قسمت های جوان گياه هم در برگ و هم در 
ميوه نشان مى دهد. كمبود كلسيم در خاک های اسيدی و خاک ها با آبشو با 
بيش ديده مى شود. كود آ كلسيمى كته بايوگانو به همراه اسيدآمينه حاوی مقادير 
با كلسيم با جذب فوق العاده مى باشد كه با داش اسيد آمينه نسبت به ساير 
كت های كلسيم برتری دارد كه با نفوذ در ساختمان ميا سلول ها سبب استحكام 
ديواره سلو شده و همچن با كاهش فعاليت آنزيم های توليدكننده اتيلن سبب 
استحكام و سفت شدن ميوه مى شود و درنتيجه خاصيت انبارما محصوت را استحكام و سفت شدن ميوه مى شود و درنتيجه خاصيت انبارما محصوت را 
افزايش مى دهد. همچن از بروز بيماری های فيولوژيک جلوگی مى كند. 



(NPK)1بايوگانومكس

فسفر قابل استفاده

پتاسيم محلول

 تركيبات

كربن آنيوژن كل

ماده آ
4.5

3.5

7

:(% W/W) 

15
35

كاهش قابل توجه شوری خاک

احيا ميكروب های مفيد خاک

افزايش ميكروارگانيسم های خاک

افزايش جذب عنا ماكرو و ميكرو

افزايش حاصلخی خاک

افزايش عملكرد كيفى و كمى گياه

وجود مقادير بسيار زياد مواد آ در اين محصول باعث جذب حداكی عنا غذای 
مى شود. استفاده از اين كود در طول دوره ی رشد گياه جهت دستيا به عملكرد 
بيش و كيفيت به محصول توصيه مى گردد. كربن آ موجود در اين كود به صورت 
فعال مى باشد و اين امر سبب احيای جمعيت ميكروب های مفيد خاک مى شود. اگر 
مان كربن آ خاک در حد متعادل باشد نشانگر حاصلخی آن مى باشد، يک خاک 
حاصلخ قادر است ايط مناس برای رشد و نمو گياه فراهم نمايد. ضمنا اين كود 

از شوری خاک و از تشن گياه جلوگی مى نمايد. 



بايوگانومكس 3

نيوژن كل

پتاسيم محلول

آهن محلول

 تركيبات

(ريزمغذی) 

روی محلول

منگ محلول

مس محلول

بور محلول

كربن آ

ماده آ

5.5

0.8

0.8

1.7

1

0.4

:(% W/W) 

0.1

5

11

رفع يع كمبود عنا ريزمغذی

كاهش سال آوری

حفظ تغذيه متعادل گياه

 افزايش توليد كيفى و كمى محصول

بهبود رنگ، طعم، ارزش غذا و انبارما 

افزايش مقاومت گياه به ما و خش

كود آ مايع بايوگانو 3 دارای غالب عنا ماكرو و ميكرو بوده و به بانس عنا 
غذا در گياه كمک مى كند. استفاده از اين كود در مراحل ابتدا رشد گياه و يا در 
صورت نياز در طول دوره ی رشد گياه توصيه مى شود. عنا نيوژن، فسفر و 
ف گياهان مى باشند و در تمام مراحل رشدی گياه از ريشه پتاسيم از عنا پرم
ف   زا تا ميوه نقش با دارند. عوه بر عنا ماكرو، عنا ميكرو يا كم م
هم در هر مرحله از رشد گياه از اهميت ويژه ای برخوردار هستند. آهن جز اص 
كلروفيل، روی و بر در تلقيح دانه گرده و تشكيل گل، منگ برای رنگ آوری ميوه و 
مس جهت مقاوم سازی گياه در برابر تنش ها و همچن مقاومت گياه در برابر قارچ مس جهت مقاوم سازی گياه در برابر تنش ها و همچن مقاومت گياه در برابر قارچ 

ها و باكی ها در گياه مورد استفاده قرار مى گند. 



 اسيد آمينه 

اسيد آمينه كل

اسيد آمينه آزاد

كلسيم محلول

 تركيبات

نيوژن كل

فسفر قابل استفاده

پتاسيم محلول

 كلسيم كته

كربن آ

ماده آ

10

5

2

4

2

2

:(% W/W) 

2

15

32

مقاومت گياه در برابر تنش ها

رشد اندام های گياهى

محرک رشد

 افزايش باردهى 

ف  نقش اسيدهای آمينه در مقاومت به تنش ها را ميتوان در فه جو در م
انرژی برای گياه خصه كرد. فرآيند توليد آمينواسيد توسط گياه بسيار انرژی بر است 
به  خصوص در ايط نامطلوبِ محيطى، به هم منظور سالهاست كه متخصص 
علوم كشاورزی برای جلوگی از كمبود آمينواسيدها در گياهان و تأثات نامطلوب 
آن در كاهش عملكرد گياه در جهت توليد كودهای حاوی اسيدآمينه قدم برداشته اند. 
اسيد آمينه مايع بايوگانو ي از انواع محرک های رشد است كه حاوی عنا ريز 
مغذی و مقادير مناس اسيدآمينه وری برای گياهان است. ساختار اين كود به 
گونه ای است كه به راح گياه قادر به جذب اسيدآمينه های آن خواهد شد. گونه ای است كه به راح گياه قادر به جذب اسيدآمينه های آن خواهد شد. 
اسيدآمينه بايوگانو با داش 10درصد اسيد آمينه كل و 5 درصد اسيدآمينه آزاد از نوع 
چپگرد گياه را در برابر انواع تنش های محيطى مصون مى دارد. همچن اين كود 
عوه بر نيوژن، فسفر، پتاسيم و كلسيم كته حاوی ماده آ قابل توجهى است 
كه سبب بهبود كيفيت ميوه و دانه مى شود و همچن عمر انبارما محصوت پس 
از برداشت زياد مى شود. اين محصول باعث جذب بيش عنا غذا مورد نياز گياه 



 فروت ست آ

     روی كته 

روی محلول

 تركيبات

نيوژن كل

بور

كربن آ

ماده آ
6

6.5

5

0.01

:(% W/W) 

5

11

افزايش تبديل گل به ميوه

افزايش كيفيت ميوه

جلوگی از ريزش گل و ميوه

 كاهش سال آوری

 مصونيت گياه در برابر ما


