لیست محصوالت شرکت
Macro Element
رستان K20

پتاسیم  20درصد

رستانCa10%

کلسیم  10درصد ()EDTA

سیترونا پتاسیم فسفات
( )K-P hos pha te
سیترونا کالت پتاسیم
( )C he la te K
سیترونا سولفو80
( )S ulfow80 flow
سیترونا N36
سیترونا کلسی 20
( ) C a lc i20

پتاسیم ۳0درصد ،فسفر  ۳0درصد
نیتروژن ۳درصد ،پتاسیم ۵0درصدEDTA : 12% ،
گوگرد کل  ۸0درصد
نیتروژن کل  ۳۲درصد ،ماده آلی  ۴درصد  ،آمینواسید 4درصد
کلسیم ۲0درصد ،اسید هیومیک  ۴درصد ،فولویک اسید ۵درصد

Micro Element
رستان فرو () Fe 6%

آهن 6درصد،کالت ( EDTA ) 2درصد

سیترونا آهن 6%

آهن کالت  (EDDHSA) 6درصد ،ارتو -ارتو ، 3/5ارتو -پارا 2/5

رستان Zn8%

روی  8درصد ()EDTA

رستان بر

بر  15درصد ( )H3Bo3

رستان سه گانه مخلوط
(روی  ،آهن  ،منگنز)
میکرو
سیترونالیگنوسولفونات
روی آن منگنز

آهن  3درصد ،روی 3درصد ،منگنز 2درصد
روی  ، %11 :آهن  ، %7 :منگنز  ، %6 :مس % 0/7 :
آهن کالت  ، % 3 :روی  ، %6 :منگنز % 6 :

 Supplementary Fertilizerکودهای مکمل
رستان کمپلکس

نیتروژن  5درصد ،فسفر  5درصد ،پتاسیم  5درصد روی 1/5درصد،
آهن  0/5درصد  ،منگنز  1/5درصد  ،مس  0/5درصد
نیتروژن 3درصد ،فسفر  10درصد ،پتاسیم  3درصد ،روی 1درصد،

رستان مجیکال ۳-۱0-۳

آهن  0/5درصد ،مس  0/5درصد ،گوگرد  4درصد ،فولویک اسید 3درصد ،
منگنز 2/5درصد  ،اسید هیومیک  1درصد ،آمینو اسید  2درصد ،کربن آلی  ۱۵درصد

رستان ریشه زا
( )R os ta n R ooting

نیتروژن 3درصد ،فسفر  10درصد ،پتاسیم  3درصد ،روی 1درصد ،آهن  0/5درصد،
مس  0/5درصد ،گوگرد  4درصد ،فولویک اسید 3درصد ،
منگنز 2/5درصد  ،اسید هیومیک  1درصد ،آمینو اسید  2درصد ،کربن آلی  ۱۵درصد
نیتروژن  4درصد ،فسفر  3درصد ،پتاسیم  4درصد،

مرغی مایع ۴-۳-۴

اسید هیومیک  ۲درصد ،فولویک اسید  3درصد
آهن  ،ppm 1000روی  ، ppm 5000مس  ،ppm 1000منگنز 1000ppm

کود مرغی پلت

نیتروژن  3درصد ،فسفر  1درصد ،پتاسیم  ۲درصد ،ماده آلی  ۴0درصد همراه کود مرغی
نیتروژن  4درصد ،فسفر  3درصد ،پتاسیم  4درصد،

رستان ماهی

اسید هیومیک  ۲درصد ،فولویک اسید  3درصد  ،عصاره ماهی غنی شده
آهن  ،ppm 1000روی  ، ppm 5000مس  ،ppm 1000منگنز 1000ppm

محرک های رشد Growth Stimulants
رستان آمینو25
()A mino25
سیترونا کلروفیل ۸۵

نیتروژن به فرم آلی ۵درصد ،فولویک اسید ۵درصد ،آمینو اسید آزاد ۱۵درصد
آمینو اسید کل  ۷0درصد ،آمینو اسید آزاد  ۶0درصد ،نیتروژن آلی  ۱0درصد ،آهن 0/5درصد،
روی  ۱درصد ،منگنز  ۱درصد ،منیزیم  0/5درصد ،کربن آلی  35درصد
پتاسیم  ۱۶درصد ،کلسیم۱درصد ،منیزیم  0/۲درصد ،گوگرد ۱درصد،آهن محلول 0/۵درصد،

سیترونا آلژکس

منگنز  0/00۵درصد ،مولیبدن  0/000۵درصد ،آمینو اسید  ۲درصد،
آلژنیک اسید ۱۶درصد  ،کربن آلی  41درصد

عصاره جلبک دریایی آلگا70

عصاره جلبک دریایی 20درصد ،ماده آلی  40درصد،

()A lg a 70

آلژنیک اسید 3درصد ،ازت 2درصد ،پتاسیم 5درصد

اصالح کننده های خاک Soil regulators
رستان آنتی سالت

کلسیم ۲0درصد ،اسید هیومیک  ۴درصد ،فولویک اسید ۵درصد

E xtra H umix95

هیومیک و فولویک اسید 16درصد  ،پتاسیم محلول3درصد

رستان هیومیک

هیومیک و فولویک اسید 16درصد  ،پتاسیم محلول3درصد

رستان فولویک

فولویک اسید  12درصد  ،هیومیک اسید  4درصد  ،پتاسیم  3درصد

سیترونا هیومیک (مایع)

هیومیک اسید  12درصد  ،فولویک اسید  4درصد  ،پتاسیم  3درصد

سیترونا هیومیک (جامد)

اسید هیومیک  65درصد ،فولویک اسید 15درصد ،پتاسیم  8درصد،

کودهای کامل NPK
سیترونا 20-20-20

سیترونا 12-12-36

سیترونا 10-52-10

سیترونا 0 - 0 -50

نیتروژن  20درصد ،فسفر  20درصد،پتاسیم  20درصد ،به همراه عناصر ریز مغذی
اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی
نیتروژن  12درصد  ،فسفر  12درصد ،پتاسیم  36درصد ،به همراه عناصر ریز مغذی
اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی
نیتروژن 10درصد ،فسفر 52درصد ،پتاسیم  10درصد ،به همراه عناصر ریز مغذی
اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی
پتاسیم  50درصد ،گوگرد  18درصد  ،به همراه عناصر ریز مغذی
اسید هیومیک ،عصاره جلبک دریایی

فروت ست Fruit set
زینکوبر  +نیتروژن
فروت ست
روی  ،بر  ،ازت  ،آمینواسید

نیتروژن کل  4درصد ،روی8درصد ،بر 1درصد ،آمینو اسید آزاد 3درصد
نیتروژن کل 10درصد ،روی کالته  10درصد ،بر 1درصد ،آمینو اسید 5درصد

کودهای مخصوص Special fertilizers
سیترونا ویژه
(مرکبات  ،پنبه  ،ذرت  ،گندم)

رستان پسته

رستان زعفران

نیتروژن ۴درصد ،فسفر۴درصد ،پتاسیم ۵درصد ،کلسیم  0/۵درصد
 ،آهن0/۵درصد ،منگنز ۱/۵درصد  ،روی۱درصد،
اسیدهیومیک0/۵درصد ،فولویک اسید ۳درصد ،آمینو اسید ۲درصد
نیتروژن 10درصد ،فسفر  15درصد ،پتاسیم  15درصد،روی  0/5درصد
آهن 0/5درصد،منگنز  0/5درصد ،مس 0/5درصد،جلبک دریایی  1درصد
نیتروژن  ۵درصد ،فسفر ۵درصد ،پتاسیم  ۵درصد ،روی  ۱/۵درصد
منگنز  ۱/۵درصد ،مس  0/۵درصد ،آهن  0/۵درصد

سورفکتانت Surfactants
صابون محلول پاشی رستان

حاوی عصاره آنغوزه به همراه ازت و پتاسیم

لیویار سورفکتانت 48

حاوی عصاره سیر و فلفل

